
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-02-19

Sammanträde med Socialnämnden

Plats och tid Förvaltningshuset kl. 09:00

Beslutande
Ledamöter Marie-Louise Gunnarsson, ordf, (M)

Kjell Axell, (S)
Jan Nilsson, (C)
Ann-Charlotte Käck-Karlsson, (S)
Birgitta Liljerås-Larm, (KD)
Vernisa Gazibara, (S)

Tjänstgörande ersättare Claes-Göran Stelpe, (M)

Övriga närvarande 
Ersättare Mattias Granath, (S)

Elisabeth Werner, (SD)

Tjänstemän Gunilla Bergdalen, sekreterare
Patrik Hedström, socialchef 
Andreas Wigren, sektorsekonom
Carina Andersson, funktionschef IFO, §§ 2-4
Carola Walfridson, verksamhetsstrateg, § 5
Annette Eriksson, anhörigsamordnare, § 7

Övrigs

Utses att justera Kjell Axell

Justeringens plats Förvaltningshuset 2020-02-24 Paragrafer 1-7
och tid

Underskrifter
Sekreterare   ……………………………………………

Gunilla Bergdalen

Ordförande   ……………………………………………
Marie-Louise Gunnarsson

Justerande   …………………………………………….
Kjell Axell

1



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2020-02-19

Förvaringsplats 
för protokollet Sociala sektorn

Datum då anslag 2020-02-24 Datum då anslag 2020-03-16
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Gunilla Bergdalen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 1 Godkännande av föredragningslistan 4

§ 2 Svar till IVO med synpunkter gällande tillsyn av gruppbostäder, 
IVO Dnr 8.5-13252/2019

2019/143 5 
- 
6

§ 3 Rekvisition av utvecklingsmedel för 2019 för att kvaltetsutveckla 
arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor 
och barn m.m.

2019/157 7

§ 4 Våld i nära relationer, handlingsplan 2020 2020/25 8

§ 5 Ansökan att bli godkänd som LOV-företag 2019/17 9

§ 6 Val representant brukarråd 10

§ 7 Handlingsplan anhörigstöd 2020 2020/26 11
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EKSJÖ KOMMUN

Socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

SocN § 1 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Punkterna anmälningsärenden samt övriga frågor utgår.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocN § 2 Svar till IVO med synpunkter gällande 
tillsyn av gruppbostäder, IVO Dnr 8.5-13252/2019
Dnr Socn 2019/143

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisning av planerade och vidtagna åtgärder utifrån de brister 
som IVO påtalar för gruppbostäderna Västra Ågatan 12 och Verkstadsgatan 19, 
samt

att redovisningen ska sändas till IVO som svar enligt begäran. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har efter tillsyn påtalat brister inom 
verksamheterna Västra Ågatan 12 och Verkstadsgatan 19, bostäder med särskild 
service enligt LSS och därmed i sitt beslut (dnr.8.5- 13252/2019-21) begärt 
redovisning av planerade och vidtagna åtgärder.

De brister som påtalas av IVO är

o Brister i det systematiska kvalitetsarbetet då det saknas gemensamma 
rutiner, avvikelser och klagomål dokumenteras inte och det sker inte heller 
uppföljning och egenkontroller för att säkra att det råder god kvalitet i 
verksamheterna

o Brister inom dokumentation i de sociala journalerna. Dokumentationen 
behöver utvecklas så stödet till den enskilde och den enskildes utveckling 
går att följa över tid. 

Härutöver påtalar IVO förbättringsområdet kompetensutveckling av personal på 
Verkstadsgatan samt ökat stöd från ledning för att kunna möjliggöra ökat 
inflytande och delaktighet för brukarna. 

De åtgärder som vidtagits och planeras är översyn av lokaler, dokumentation sker 
i LifeCare, utbildning och arbetsrutiner utvecklas och klargörs. Vidare arbetas med 
värdegrundsarbete, motivation och stimulans till aktivitet hos äldre brukare, 
kunskap kring avvikelsehantering och kvalitetsledningssystem samt 
brukarundersökning. Även samverkan med hemsjukvården ska ses över. 

Beslutsunderlag 
Beslut från IVO daterat 2019- 11- 22 (dnr.8.5- 13252/2019-21) Tjänsteskrivelse 
upprättad av verksamhetsutvecklare, daterad 2020- 01- 23, Redovisning av vidtagna 
och planerade åtgärder utifrån begäran från IVO D.nr 8.5- 13252/2019-21 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utdrag: 
Inspektionen för vård och omsorg
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocN § 3 Rekvisition av utvecklingsmedel för 
2019 för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i 
nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor 
och barn m.m.
Dnr Socn 2019/157

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisning av uppföljning av de övergripande målen i 
handlingsplan mot våld i nära relation 2019 enligt bilaga 1.

Ärendebeskrivning 
En uppföljning av de övergripande målen i handlingsplan för 2019 avseende 
biståndsenhetens arbete och ansvar för våld i nära relation har genomförts och 
dokumenterats. En ny handlingsplan för 2020 med övergripande mål för 
biståndsenhetens arbete och ansvar för våld i nära relation har tagits fram ur 
resultaten från uppföljningen samt från omvärldsbevakning, kunskap inom 
området och kunskap ur olika samverkansformer där biståndsenheten deltar. 

Beslutsunderlag
Uppföljning av handlingsplan 2019 mot våld i nära relationer inom sociala 
sektorn.

Utdrag: 
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocN § 4 Våld i nära relationer, handlingsplan 
2020
Dnr Socn 2020/25

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta handlingsplan för 2020 avseende arbetet inom biståndsenheten mot våld i 
nära relation.

Ärendebeskrivning 
En uppföljning av de övergripande målen i handlingsplan för 2019 avseende 
biståndsenhetens arbete och ansvar för våld i nära relation har genomförts och 
dokumenterats. En ny handlingsplan för 2020 med övergripande mål för 
biståndsenhetens arbete och ansvar för våld i nära relation har tagits fram ur 
resultaten från uppföljningen samt från omvärldsbevakning, kunskap inom 
området och kunskap ur olika samverkansformer där biståndsenheten deltar. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan Våld i nära relationer 2020.

Utdrag: 
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocN § 5 Ansökan att bli godkänd som LOV-
företag
Dnr Socn 2019/17

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att inte godkänna Vetlanda hemtjänst AB som utförare av hemtjänst för service 
och omvårdnad som leverantör av hemtjänst inom ramen för lagen om valfrihet 
(LOV) i Eksjö kommun.

Ärendebeskrivning 
Företaget Vetlanda hemtjänst AB inkom med ansökan 2019-02-14 om att bli 
godkänd utförare av hemtjänst för service och omvårdnad i Eksjö kommun. Av 
utredning framgår att sökanden ej uppfyller samtliga ställda krav enligt 
förfrågningsunderlaget.

Socialnämnden har ett ansvar att se till att de externa utförarna bedriver sin 
verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och utifrån ingångna avtal. 

Utredning för godkännande har utförts av sektors ekonom, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (mas) och socialt ansvarig socionom (sas) samt verksamhetsstrateg.  
Godkännandet bygger på granskning av olika typer av styrdokument och rutiner 
inom verksamheten samt intervjuer med verksamhetsledningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04

Utdrag: 
Socialchef
Socialt ansvarig socionom
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sektors ekonom
Verksamhetsstrateg
Vetlanda hemtjänst AB
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocN § 6 Val representant brukarråd
Dnr Socn 2019/3

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att utse Jan Nilsson till ordinarie representant på Almgården efter Ulf Bardh

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har representation i de olika brukarråden som finns inom sektorns 
arbetsområde.

Utdrag: 
Enhetschef Almgården
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocN § 7 Handlingsplan anhörigstöd 2020
Dnr Socn 2020/26

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna handlingsplanen.

Ärendebeskrivning 
Många personer med funktionsnedsättningar, äldre och sjuka vårdas/stöttas av 
sina anhöriga/vänner. Utan deras insatser skulle samhället inte klara vården och 
omsorgen av de, långvarigt sjuka, äldre eller funktionsnedsatta i alla åldrar. 

Målet är att erbjuda alla anhörigstödjare i Eksjö kommun anhörigstöd, oavsett 
ålder. Stödformen skall vara individuell och syfta till att kunna hantera sin 
situation och underlätta för dem fysiskt, psykiskt och socialt och att förebygga 
ohälsa.

Ett annat mål är att sprida informationen internt och externt samt utveckla 
samarbetet med Region Jönköpings län.

Prioriterat under 2020 är: Barn som anhöriga och anhörigstöd vid psykisk ohälsa.

Handlingsplanen är framtagen av Nätverket för Anhörigstöd i Eksjö kommun 
som består av personal från socialtjänstens olika områden, elevhälsan och 
regionen.

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för anhörigstöd 2020                                                               
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06

Utdrag: 
Anhörigsamordnare
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