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SocN § 155 Budgetuppföljning
Dnr: 2016-SocN0128
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning, samt
att förvaltningen upprättar skriftlig rapport att delge kommunstyrelsen.
Socialnämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Sektorsekonom lämnar en muntlig redovisning av budgetuppföljning per
2017-10-31. En skriftlig rapport kommer att delges kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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SocN § 156 Kan beviljade hemtjänsttimmar
utföras av annan
Dnr: 2016-Socn0128
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att det inte finns möjlighet att avslå en ansökan om bistånd i form av
städning för brukare som inte har omvårdnadsinsatser då behoven kan
tillgodoses på annat sätt (privat utförare), då kostnaden för den enskilde
skulle bli densamma eller lägre än avgiften för äldreomsorg. I utredningen
ingår att utreda om behoven kan tillgodoses på andra sätt.
Ärendebeskrivning och bakgrund
Socialnämnden har uppdragit till myndighetschef att utreda möjligheten att
avslå ansökan om bistånd i form av städning, för brukare som inte har
omvårdnadsinsatser, då behoven kan tillgodoses på annat sätt (privat
utförare), då kostnaden för den enskilde skulle bli densamma, eller lägre, än
avgiften för äldreomsorg.
Utredning
Enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, (SoL), har den som inte själv kan tillgodose
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. För att uppnå en
skälig levnadsnivå kan den enskilde ha rätt till bistånd enligt SoL i form av
städhjälp.
I 4 kap. 1 § andra stycket SoL anges att vid prövning av bistånd för livsföring
i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om
rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. SoL. Om den enskilde
tidigare har meddelats ett gynnande beslut om städhjälp utan tidsbegränsning,
får kommunen inte riva upp beslutet av ekonomiska skäl.
Uttrycket att ”den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem
tillgodosedda på annat sätt” i 4 kap. 1 § SoL avser att markera den enskilde
individens förstahandsansvar. I detta ligger att den enskilde måste utnyttja alla
de möjligheter som står hen till buds innan rätten till bistånd inträder.
Utgångspunkten är dock att det ska göras en individuell bedömning utifrån
den enskildes faktiska resurser och möjligheter. Socialnämnden kan inte avslå
en ansökan om hemtjänst med hänvisning till att andra anhöriga kan
tillgodose hjälpbehovet.
Vidare finns det inte heller någon möjlighet för nämnden att hänvisa den
enskilde till frivilligorganisationer för att få sitt behov av hemtjänst
Justerandes sign
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tillgodosett. Detsamma gäller även för tjänster som kan köpas på den privata
marknaden.
Vilka insatser kan man ansöka om?
När det gäller rätten till bistånd finns det inga begränsningar i 4 kap. 1 § SoL
om vad den enskilde kan ansöka om. Den enskilde har alltid rätt att ansöka
om andra typer av insatser eller insatser i annan omfattning än de som ingår i
kommunens riktlinjer och få dessa individuellt behovsprövade. Oavsett vilket
bistånd som den enskilde söker ska rätten till bistånd prövas enligt 4 kap. 1 §
SoL. Den enskildes behov avgör om socialtjänsten beviljar bistånd och hur
det i så fall ska utformas.
Omprövning av beslut
Om en insats beviljats med stöd av 4 kap.1 § SoL är det ett gynnande beslut
som enligt huvudregeln inte kan ändras till den enskildes nackdel eller
återkallas. Även om ett tidsbegränsat beslut om hemtjänstinsatser har löpt ut
och nämnden istället vill ge insatserna med stöd av befogenhetslagen har den
enskilde alltid rätt att begära att insatserna ska prövas och ges med stöd av
SoL (prop. 2005/06:115 s. 148).
Av domar från regeringsrätten framgår att en kommuns ekonomiska
förhållanden inte kan tillmätas betydelse vid bedömningen av begreppet
skälig levnadsnivå och därmed ger det inte heller förutsättningar för
omprövning av beslut.
Slutsats
Ovanstående utredning visar att det inte finns något rättsligt utrymme att
avslå en ansökan om städning, för brukare som inte har omvårdnadsinsatser,
då behoven kan tillgodoses på annat sätt (privat utförare), då kostnaden för
den enskilde skulle bli densamma, eller lägre, än avgiften för äldreomsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare Åsa Löfkvist, daterad 2017-10-03
Utdrag:

Myndighetschef
Kommunstyrelsen
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SocN § 157 Utdelning av kapital ur August
Anderssons donationsfond
Dnr: 2017-SocN0085
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 24 621 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till hederliga och välkända
fattiga personer inom Eksjö landsförsamling till jul varje år.
För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 %
av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det
senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per månad för
kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. Som välkända personer har
räknats dem som ansökt och som uppfyller de andra kraven. Den summa
som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen
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SocN § 158 Utdelning av avkastning ur AschanSchmitterlöws donationsfond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att verkställa utbetalning ur fonden med disponibel avkastning enligt bilaga,
samt
att avslå ansökan som inte uppfyller kända ändamålsbestämmelser.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomiavdelningen finns 156 148 kronor i disponibel
avkastning i Aschan-Schmitterlöws donationsfond
Det har kommit in 11 ansökningar, samtliga har sedan tidigare år fått
utdelning ur Aschan- Schmitterlöws donationsfond och totalt är det 21
personer som automatiskt är med i årets utdelning.
Bakgrund
Enligt de ändamålsbestämmelser som finns skall man för att få ta del av
medel från Aschan –Schmitterlöws donationsfond förutom vara
mantalsskriven i Eksjö kommun sedan 10 år tillbaka även vara ålderstigen
och medellös. För att avgöra vilka som är medellösa har statistiska
centralbyrån definition används för fattiga som lyder ”att leva på en
disponibel inkomst som understiger 60 % av (den ekvivalerade)
medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det senaste redovisade året, är
den summan 11 840 kronor per månad för kvinnor och 15 462 kronor per
månad för män. Som ålderstigna räknas de som fyller 65 år eller mer under
2017. Har man en gång fått utdelning ur fonden får man det automatiskt
resten av sitt liv.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Förteckning över ansökningar med förslag till utdelning

Utdrag:
Sökande
Ekonomikontoret
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SocN § 159 Utdelning av kapital från Amanda
Carlbergs fond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 27 546 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till 10 behövande goda, snälla
personer i Eksjö stad, vilka icke tillhöra den allmänna fattigvården. De som
har tillgångar räknas inte som behövande.
Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i
kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:
Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen
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SocN § 160 Utdelning av kapital från Clara
Cederqvists donationsfond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 40 107 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till fattiga, välkända och redbara
personer inom Eksjö landsförsamling till jul varje år.
För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 %
av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det
senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per månad för
kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. Som välkända personer har
räknats dem som ansökt och som uppfyller de andra kraven. Den summa
som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen
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SocN § 161 Utdelning av kapital från Erik
Rickard Holms fond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna att ingen utdelning sker ur Erik Rickard Holms fond.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 21 179 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till något för staden nyttigt
ändamål, dock inte till bestridande av löpande utgifter.
Inga ansökningar har inkommit där dessa stadgar kan användas.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Utdrag:

Ekonomikontoret
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SocN § 162 Utdelning av avkastning från
tullöverkontrollören Oskar Lagergrens
donationsfond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna förslag på utdelning av avkastning ur Oskar Lagergrens
donationsfond
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det avkastning i fonden på 1 047
kronor.
Utredning
Hälften av avkastningen ska användas till äldre, behövande, välkända och
ordentliga kvinnor eller män. Hälften ska användas till …”förskönande och
förbättring av parker, kyrkogård o dyl, samt till underhåll för all framtid av
min gravplats vid Eksjö kyrkogård.”
Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i
kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret
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SocN § 163 Utdelning av kapital från Annette
Wilhelmina von Liewens donationsfond
Dnr: 2017-Socn0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna att ingen utdelning sker ur Annette Wilhelmina von Liewens
donationsfond.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 13 256 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till flickor 16-20 år. Inga
ansökningar har inkommit där dessa stadgar kan användas.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Utdrag:

Ekonomikontoret
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SocN § 164 Utdelning av kapital från
Lindahlska fonden
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 67 233 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till ”fattiga i Eksjö stad till det
antal som socialnämnden årligen bestämmer”.
För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 %
av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det
senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per månad för
kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. Den summa som finns att
dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

16 (39)

SocN § 165 Utdelning av kapital från Mina
Lindgrens julgåva
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 95 930 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till fattiga, välkända och redbara
personer inom Eksjö landsförsamling och inom Eksjö stad. För att avgöra
vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition används som lyder
”att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 % av (den
ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det senaste
redovisade året, är den summan 11 840 kronor per månad för kvinnor och
15 462 kronor per månad för män. Till välkända och redbara anses alla som
sökt.
Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i
kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

17 (39)

SocN § 166 Utdelning av kapital från
Ljungbergska fonden
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 40 737.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål användas till ”s k frisängar, d v s där
fattiga behövande kunna erhålla sjukvård utan betalning, läkarvård, medicin,
föda jämte alla sjukvårdsanstalters förmåner”.
För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 %
av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det
senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per månad för
kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. De som i sin ansökan
uppgivit att de har behov av medel till olika former av sjukvård eller tandvård
är de som föreslås få medel ur fonden.
Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i
kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

18 (39)

SocN § 167 Utdelning av kapital från Palmblads
fond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 6 762 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål användas julgåva till tre fattiga,
ålderstigna och välkända kvinnor av den sk medelklassen i staden (Eksjö).
För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 %
av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det
senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per månad för
kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. Till ålderstigna räknas de
som uppnår pensionsålder 2017, alltså födda före 1953-01-01. Som välkända
personer har räknats dem som ansökt och som uppfyller de andra kraven. Då
fler än tre sökande är behöriga har de med lägst inkomst valts ut.
Då det totala kapitalet uppgår till mindre än 10 000 kronor har hela kapitalet
delats ut.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

19 (39)

SocN § 168 Utdelning av kapital från Jenny och
Axel Petris fond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna att ingen utdelning sker ur Jenny och Axel Petris fond.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 17 213 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till ”…som under någon längre
tid idkat borgerlig näring i Eksjö eller till änkor efter sådana män. Inga
ansökningar har inkommit där dessa stadgar kan användas.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse 2017-10-30
Utdrag:

Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

20 (39)

SocN § 169 Utdelning av kapital från
Pettersson-Lindbladska fond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 28 403 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall understöd till behövande personer delas ut, i
första hand åldringar samt vidare sådana behövande som stått i släktskap med
underofficerare eller manskap vid Smålands Husarer. För att avgöra vilka
som är behövande har statistiska centralbyrån definition används som lyder
”att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 % av (den
ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det senaste
redovisade året, är den summan 11 840 kronor per månad för kvinnor och
15 462 kronor per månad för män. Till åldringar räknas de som uppnår
pensionsålder 2017, alltså födda före 1953-01-01. För att vara släkt med
underofficerare eller manskap måste detta uppges vid ansökan. Den summa
som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

21 (39)

SocN § 170 Utdelning av kapital från Herman
Rickards minnesfond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 70 156 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall fonden användas till hjälp åt sjuka, lytta, fattiga
eller vid katastroffall behövande, mantalsskrivna personer inom Eksjö stad.
Ålderstigna personer, samt med donatorn besläktade fränder, har företräde
till utdelning ur fonden. För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska
centralbyrån definition används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst
som understiger 60 % av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För
2016, som är det senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per
månad för kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. Till åldringar
räknas de som uppnår pensionsålder 2017, alltså födda före 1953-01-01. För
att vara släkt med donatorn måste detta uppges vid ansökan. Även personer
som uppgett att de är sjuka är målgrupp för medel ur denna fond. Den
summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

22 (39)

SocN § 171 Utdelning av kapital från Samfond
2 –fond för behövande i Eksjö kommun –
Edshult, Hult, Höreda och Mellby
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 36 815 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål att ge stöd åt behövande inom ovan
angivna användningsområde.
För att avgöra vilka som är behövande har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 %
av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det
senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per månad för
kvinnor och 15 462 kronor per månad för män.
Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i
kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

23 (39)

SocN § 172 Utdelning av kapital från Samfond
3 –fond för behövande i Eksjö kommun –
Ingatorpsdelen
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 41 162 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål att ge stöd åt behövande inom ovan
angivna användningsområde.
För att avgöra vilka som är behövande har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 %
av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det
senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per månad för
kvinnor och 15 462 kronor per månad för män.
Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i
kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

24 (39)

SocN § 173 Utdelning av kapital från Samfond
4 –fond för behövande i Eksjö kommun –
Hässleby, Kråkshultsdelen
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna förslag på att ingen utdelning sker ur Samfond 4 för år 2017.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 91 442 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål att ge stöd åt behövande inom ovan
angivna användningsområde.
För att avgöra vilka som är behövande har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 %
av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det
senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per månad för
kvinnor och 15 462 kronor per månad för män.
Det finns 2017 inga sökande inom berörda geografiska område.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse 2017-10-30
Utdrag:

Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

25 (39)

SocN § 174 Utdelning av kapital från Sjöstedska
fonden
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 49 442 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till i första hand fyra fattiga
ogifta m m döttrar efter avlidna borgare. Därefter finns ytterligare fem
ändamål innan den sista ändamålsbeskrivning kommer som beskriver att
”Julgåva åt fattiga åldersstigna och välkända i staden” ska få ta del av fonden.
För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 %
av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det
senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per månad för
kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. Till åldersstigna räknas de
som uppnår pensionsålder 2017, alltså födda före 1953-01-01. Som välkända
personer har räknats dem som ansökt och som uppfyller de andra kraven.
Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i
kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

26 (39)

SocN § 175 Utdelning av kapital från C G
Svenssons fond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna förslag på att ingen utdelning sker ur C G Svenssons år 2017.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 91 442 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt stadgarna ska medlen användas till understödjande av kvartettsång i
Eksjö. Inga ansökningar har inkommit som berör detta ändamål.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Utdrag:

Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

27 (39)

SocN § 176 Utdelning av fondräntor från Aschan
– Wickelius donationsfond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att ingen utdelning görs från Aschan-Wickelius donationsfond för år 2017
Ärendebeskrivning
Enligt uppgifter från ekonomiavdelningen finns ingen disponibel avkastning
för 2017
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Utdrag:

Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08
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SocN § 177 Utdelning av kapital ur Teschs
minnesfond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i december för ett
nytt förslag på fördelning.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonden. Det finns ett kapital på 253 012 kronor.
Utredning
Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd
att förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).
Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för
stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Förslag till
nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, finns
på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-10-31 att beslutas av
kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt stadgarna ska medlen användas till kvinnor 65 år eller äldre och som i
första hand bor i Eksjö stad för stöd till boendekostnader.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-10-30
Utdrag:

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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SocN § 178 Utdelning övriga fonder
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna att ingen utdelning sker ur Samfond 1- fond för behövande i
Eksjö kommun-Eksjödelen samt Julie och Helena Taubes understödsfond då
det inte finns någon avkastning att dela ut.
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel avkastning i
fonderna.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

30 (39)

SocN § 179 Internbudget 2018
Dnr: 2017-SocN0019
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
En muntlig genomgång sker av sektorsekonom. Nämnden diskuterar kring
åtgärdslista samt hur internbudgeten ska fördelas för 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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SocN § 180 Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?
Dnr: 2017-SocN0107
Beslut
Socialnämndens beslutar
att under våren 2018 lämnas återkoppling med analys av resultatet från
verksamheten, samt
att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård
och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och
verksamheter och som underlag för utveckling och förbättringar.
Sammanfattning
Samtliga personer, 66 år och äldre, som den 31 december 2016 hade
hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en
enkät. I Eksjö kommun har 187 personer svarat inom hemtjänsten, vilket är
63,6 %. På särskilt boende är motsvarande siffra 60 personer, 43,8 %.
Ett bra bemötande är en av de allra viktigaste delarna för äldreomsorgen och
ett område som arbetats med i samtliga arbetsgrupper under flera år. Det är
därför glädjande att inom hemtjänsten uppger 100 % att de får ett bra
bemötande från personalen och inom särskilt boende är det 98 %. Av de som
svarat uppger 94 % är de är nöjda med hemtjänst och 88 % är nöjda med sitt
äldreboende som helhet.
Flertalet av brukare som har hemtjänst uppger att personalen tar hänsyn till
brukarnas önskemål, att arbetsuppgifterna utförs på ett bra sätt samt att
personalen har tillräckligt med tid. Även på frågor som handlar om trygghet
och tillgänglighet svarar de flesta att de har förtroende för personalen de
möter.
På särskilt boende känner sig flertalet av brukarna trygga. 73 % trivs i sin
lägenhet men bara hälften är nöjda med utomhusmiljön. Glädjande är att 86
% tycker att maten smakar bra och 76 % tycker att måltiden är en trevlig
stund på dagen, vilket är en liten ökning från 2016.
Brukarna inom hemtjänsten upplever att de i lägre utsträckning än tidigare
kan påverka vilka tider de ska få sin hjälp. På särskilt boende uppger 76 % av
brukarna att de tycker att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sina
arbetsuppgifter och 65 % av brukarna uppger att de kan påverka tidpunkten
då de ska få olika hjälpinsatser.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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Inom området tillgänglighet på särskilt boende uppger fler brukare än tidigare
att det är svårt att få kontakt med sjuksköterska eller läkare vid behov.
Jämfört med 2015 och 2016 är resultaten för Eksjö något bättre. I jämförelse
med riket och länet är resultatet bra för Eksjös del.
Som ett led i äldreomsorgens kvalitetsarbete fortsätter arbetet ute i de olika
arbetsgrupperna med analyser av resultaten och förslag på förbättringsarbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, daterad 2017-11-01
Resultat av enkätundersökningen från Socialstyrelsen
Utdrag:

Äldreomsorgschef
Enhetschefer inom äldreomsorgen
Utvecklingsledare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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SocN § 181 Information Bidrag till
brukarorganisationer och intresseföreningar
inom social verksamhet
Dnr: 2017-SocN0098
Beslut
Socialnämndens beslutar
att ta kontakt med Anonyma Alkoholister om de vill komma in med ansökan,
samt
att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Utvecklingsledaren ger en muntlig redovisning av vilka organisationer som
inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag och lokalbidrag. Beslut tas på
nämndens sammanträde i december.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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SocN § 182 Delegationsordning
Dnr: 2015-KLK0001
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna föreslagna ändringar i delegationsordningen.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett sociala sektorn i uppdrag att revidera
delegationsordningen med översyn av ansvarsnivån. Delegationsordningen
har reviderats för att öka effektiviteten i processerna inom Biståndsenheten.
Ny förklarande text har ersatt tidigare förklaring inom ett antal punkter.
Några beslut har utgått på grund av att författningar upphävts och
lagparagrafer ändrats eller setts över av sakkunniga inom
verksamhetsområdet.
Den nu gällande delegationsordningen innehåller lägsta beslutandenivå, det
vill säga den angivna delegaten är definierad som den lägsta nivå som får fatta
beslut. Delegeringsnivåer har ändrats för att göra verksamheten så effektiv
som möjligt.
Beslutsunderlag
Delegationsordning för socialnämnden Nr 6-2017, senast reviderad 2017-0315.
Tjänsteskrivelse av kvalitet- och utvecklingschef Carola Walfridson, daterad
2017-09-26.
Utdrag:

Chef för biståndsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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SocN § 183 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att redovisade delegationsbeslut därmed är anmälda
Ärendebeskrivning
Redovisas beslut för oktober, fattade enligt delegationsordning för
socialnämnden (2015-01-14, § 4), avseende








Socialtjänstlag (2001:453)
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Föräldrabalk (1949:381)
Lag (1993:389) om assistansersättning
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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SocN § 184 Anmälningsärende
Inbjudan från Inspektionen för vård och omsorg till dialogmöte 2017-12-12 i
Jönköping för verksamheter på HVB-hem.
Ordförande har fått en skrivelse från personalen på Syrenen, Marieberg
genom arbetsplatsombudet. Personalen är kritisk till den bemanning som
enheten har i förhållande till vårdtyngden. Ordförande skickar svar till
enheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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SocN § 185 Rapporter
Lex Sarah-rapport 2017-09-01 gällande brukare som glömts kvar på toalett.
Diarienummer 2017-SocN0004-14.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-11-08

38 (39)

SocN § 186 Inbjudningar
Länsstyrelsen i Kalmar inbjuder till dialogmöte för projekt Emån 2017-11-23
på Ädelfors folkhögskola.
IVO-dagen 2018 är den 6 februari i Jönköping. Sandra Mulaomerovis och
Marie-Louise Gunnarsson kommer närvara.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 187 Övriga frågor
Förslag representanter brukarråd, beslut tas på socialnämndens sammanträde
i december.
Förslag LVU/LVM-beredskap samt justering av protokoll, beslut tas i
socialnämndens sammanträde i december.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

