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Datum

Socialberedningen

SocB § 1 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
Ärendebeskrivning

Punkten övriga frågor utgår.
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SocB § 2 Rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS.
Dnr Socn 2019/13
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § skyldighet att till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4
kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Enligt 16 kap 6 h § ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till
kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per
kvartal.
Socialnämnden har också genom lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, (LSS) 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen för vård och
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på
individnivå. Enligt 28 f-g §§ LSS ska denna statistikrapportering lämnas från
socialnämnd till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en
gång per kvartal.
Allmänna uppgifter
Rapporteringstillfälle
Ansvarig nämnd
Ansvarig styrelse

Kvartal 4 2019
Socialnämnd
Kommunstyrelsen

Nämnden har ansvar
för dessa verksamheter:

SoL Äldreomsorg (ÄO) SoL LSS,
Omsorg till personer med
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funktionsnedsättning (OF) SoL Individoch familjeomsorg, vuxen (IFO)

Ansvarig rapportör

Carina Strandesjö
Socialt ansvarig socionom
Sociala sektorn

Rapportering enligt 16 kap. 6 h § SoL, samt enligt 28 f-g §§ LSS
Ej verkställda
Avbruten
gynnande beslut Antal
verkställighet Antal
4
☒ ÄO
☐ ÄO
☐ OF
☐ OF
1
☒ IFO
☐ IFO
Inom verksamhetsområdet finns inga ☐ ÄO
individrapporter detta kvartal av ej
☒ OF
verkställda gynnande beslut eller av
☐ IFO
avbruten verkställighet.
Tid som förflutit för gynnande beslut
Mellan 4-5 månader i samtliga ärenden.
som ej är verkställda.
Tid som förflutit för avbrott i
verkställighet
Typ av bistånd enligt SoL
☒ Permanent bostad ( 5 kap. 5 § eller 5 kap 7 § SoL)
☐ Korttidsboende/växelvård
☐ Hemtjänst
☐ Boendestöd
☐ Dagverksamhet/sysselsättning
☒ Kontaktperson
☐ Kontaktfamilj
☐ Ledsagning
☐ Avlösning i hemmet
☐ Ekonomiskt bistånd
☐ Egna medel/förmedlingsmedel
☐ Bostad (IFO)
☐ Familjehem
☐ Behandlingshem
☐ Öppenvårdsverksamhet
Ange vad:
☐ Annat bistånd
Justerandes sign
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Ange vad:
Typ av bistånd enl LSS

☐ Rådgivning eller annat personligt stöd
☐ Biträde av personlig assistans
☐ Ledsagarservice
☐ Biträde av kontaktperson
☐ Avlösarservice i hemmet
☐ Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
☐ Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
☐ Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn eller ungdomar
☐ Bostad med särskild service för vuxna eller annan
särskild anpassad bostad för vuxna
☐ Daglig verksamhet
Övriga kommentarer eller upplysningar i ärendet:
I tre ärenden har personen blivit erbjuden bostad inom tre månader.
I ett ärende har personen blivit erbjuden bostad inom tre månader med personen tackade nej
och drog tillbaka sin ansökan, ärendet är avslutad.

Utdrag:
Kommunfullmäktige
Socialt ansvarig socionom

Justerandes sign
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SocB § 3 Budgetuppföljning 2019 Uppföljning
20190228
Dnr Socn 2019/59
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera att sektorns driftbudget hade en negativ budgetavvikelse på 4,8 mnkr
inklusive verksamhet för ensamkommande flyktingbarn och flyktingmottagning.
Exkluderat verksamhet för ensamkommande flyktingbarn och flyktingmottagning
som inryms inom Sociala sektorns verksamhet var avvikelsen mot budget 16,1
mnkr,
att notera att sektorns investeringsbudget hade en positiv budgetavvikelse på 5,2
mnkr,
att sektorn fortsatt arbetar för en långsiktig budget i balans 2020, samt
att godkänna sociala sektorns årsredovisning 2019
Socialberedningen föreslår
Kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättad årsredovisning för 2019.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall för 2019 var 441 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var
436,6 mnkr. Den negativa avvikelsen på 4,8 mnkr motsvarar en procentuell
avvikelse på 1,1 procent. Exkluderat verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning som inryms inom Sociala sektorns
verksamhet var den negativa avvikelsen mot budget 16,1 mnkr. Det vill säga
verksamhet för ensamkommande flyktingbarn och flyktingmottagning gör ett
överskott då erhållna statsbidrag varit större än vad sektorn haft kostnader för
verksamheten under 2019, vilket har vägt upp sektorns totala resultat 2019.
Driftutfallet för äldreomsorg särskilt boende var 107,1 mnkr jämfört mot
helårsbudgeten som var 104,7 mnkr. Den negativa avvikelsen på 2,3 mnkr
motsvarar en procentuell avvikelse på 2,2 procent
Driftutfallet för äldreomsorg ordinärt boende var 93,3 mnkr jämfört mot
helårsbudgeten som var 90,5 mnkr. Den negativa avvikelsen på 2,8 mnkr
motsvarar en procentuell avvikelse på 3,1 procent.
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Driftutfallet för måltidsverksamheten var 4,4 mnkr jämfört mot helårsbudgeten
som var 4,9 mnkr. Den positiva avvikelsen på 0,5 mnkr motsvarar en procentuell
avvikelse på 10 procent.
Driftutfallet för bemanningsenheten var 2,6 mnkr jämfört mot helårsbudgeten
som var 4,2 mnkr. Den positiva avvikelsen på 1,5 mnkr motsvarar en procentuell
avvikelse på 36,6 procent.
Driftutfallet för hälso- och sjukvården var 35,1 mnkr jämfört mot helårsbudgeten
som var 32,7 mnkr. Den negativa avvikelsen på 2,4 mnkr motsvarar en
procentuell avvikelse på 7,4 procent.
Driftutfallet för stöd och service till funktionshindrade (LSS/SFB) var 98,3 mnkr
jämfört mot helårsbudgeten som var 97,7 mnkr. Den negativa avvikelsen på 0,6
mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 0,6 procent.
Driftutfallet för socialt stöd var 87,6 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var
89,5 mnkr. Den positiva avvikelsen på 2 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse
på 2,2 procent.
Driftutfallet för sektorsövergripande var 12,6 mnkr jämfört mot helårsbudgeten
som var 12 mnkr. Den negativa avvikelsen på 0,6 mnkr motsvarar en procentuell
avvikelse på 4,8 procent.
Sektorns investeringsutfall var 2,0 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 7,2
mnkr. Den positiva avvikselen på 5,2 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på
72,3 procent.
Måluppföljning sker via balanserade styrkort där resultaten för respektive mål
graderas på en betygsskala 1-5, där betyget 5 innebär full måluppfyllnad eller
bättre. Betyg 4 uppnås vid en måluppfyllnad på 90-99 procent, betyg 3 uppnås vid
en måluppfyllnad på 75-89 procent, betyg 2 uppnås vid en måluppfyllnad på 50-74
procent och betyg 1 uppnås vid en måluppfyllnad på 0-49 procent.
Av sektorns 31 mätta mål i styrkortet, är 3 stycken inte möjliga att mäta med
dagens verksamhetssystem. Resterande 28 är fördelade i måluppfyllnad enligt
följande:






Betyg 1: Antal mål 3 stycken
Betyg 2: Antal mål 3 stycken
Betyg 3: Antal mål 5 stycken
Betyg 4: Antal mål 2 stycken
Betyg 5: Antal mål 15 stycken.

Socialnämnden framför sitt varma tack till samtliga medarbetare och chefer inom
social sektorn för ett väl utfört arbete.
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Beslutsunderlag
Årsredovisning Sociala Sektorn 2019
Styrkort årsredovisning sociala sektorn 2019
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Socialchef
Sektorsekonom
Verksamhetsstrateg
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SocB § 4 Verksamhetsplan sociala sektorn 2020
Dnr Socn 2020/18
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsplanen.
Ärendebeskrivning
Styrning och ledning
Syftet med policyn för Eksjö kommuns styrning och ledning är att säkerställa att
kommunkoncernen uppfyller de politiska målen och grunduppdragen, oavsett
om verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform.

Justerandes sign

11

Utdragsbestyrkande

n

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialberedningen

2020-02-19

Sammanträdesdatum

Styrmodellen utgår från kommunens vision ”Alla är vi Eksjö kommun”. Visionen
är den ledstjärna som visar färdriktningen för kommunkoncernen, den är styrande
för dess utveckling som helhet och vägledande i styrning och ledning.
Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument ( fyra
effektmål) som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska
utvecklas.
Utifrån kommunprogrammet ska styrning/ledning och planering av
verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Effektmålen bryts sedan ned i
sektorernas och bolagens verksamhets- och affärsplaner där respektive
verksamhet anger vad de kan bidra med för resultat för att effektmålen i
kommunprogrammet ska uppnås. Valda indikatorer i kommunprogrammet kan
belysa måluppfyllelsen på flera effektmål. I verksamhets- och affärsplaner ska det
också framgå definierat grunduppdrag och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget
ska göras.
Uppföljning av effektmålen görs årligen, av kommunstyrelsen, som en samlad
bedömning och baseras bland annat på uppföljning av indikatorer, analyser av
måluppfyllelse, uppföljning av styrdokument, omvärldsbevakning och effekter av
olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av
hur Eksjö kommun klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har.
Eksjö kommuns styrning och ledning ska ses som en ständigt pågående process
med att analysera, planera, genomföra och följa upp. Processens utformning kan
se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå verksamheten befinner sig på,
men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga organisatoriska nivåer.
I fortsättning kommer verksamhetsplanen att beslutas samtidigt som internbudget
på årets sista kommunstyrelse. Verksamhetsplanen för sociala sektorn omfattar
hela sektorn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kanslichef och bitr ekonomichef, daterad 2020-02-10
Verksamhetsplan sociala sektorn
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Socialchef
Verksamhetsstrateg
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SocB § 5 Rev 2020 av Socialnämndens
delegationsordning nr 9 191001
Dnr Socn 2020/21
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna revideringar samt förändringarna avseende delegation och tillägg av
beslut i delegationsordningen för sociala sektorn.
Ärendebeskrivning
Den senaste versionen av socialnämndens delegationsordning nr 9 daterad 201910-01 hänvisar till inaktuell lagstiftning avseende överklagande och yttrande om
bostadsanpassningsbidrag. Den aktuella lagstiftningen för bostadsanpassning är
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Ändring i delegationsordning krävs
i och med detta för avsnitt C punkt 1, Överklagande, yrkande om inhibition samt
yttrande till Förvaltningsrätt och Kammarrätt i SoL, LVU, LVM och
bostadsanpassningsbidrag.
Nytt lagrum blir Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag § 24.
Delegat är oförändrad.
Härtill krävs förändringar av delegat i delegationsordningen med anledning av
förändrade befattningsbenämningar inom Biståndsenheten som tillkommit utifrån
den nya organisationen inom IFO. Verksamhetsgrupp barn och unga har
enhetschef och 1:e socialsekreterare och verksamhetsgrupp vuxen missbruk/
psykiatri och funktionsnedsättning/ LSS har enhetschef.
Vid genomgång av den senaste version av delegationsordningen nr 9 daterad
2019- 10- 01 uppmärksammas även att ytterligare beslut behöver revideras och att
beslut tilläggas inom handläggning barn- och unga samt vuxen missbruk/
psykiatri.
Ändring i delegationsordning krävs i och med detta i flera avsnitt och punkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare individ och familjeomsorgen,
daterad 2020-02-03.
Socialnämndens delegationsordning nr 9 daterad 2019-10-01.
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Utdrag:
Kommunstyrelsen
Socialchef
Funktionschef IFO
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SocB § 6 Delegationsordning - Höglandets
socialjour rev 1912
Dnr Socn 2020/22
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delegationsordningen för kommungemensam socialjour ska revideras enligt
förslag i enlighet med förändringar inom befintlig LVU lagstiftningen (lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga).
Ärendebeskrivning
LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)
Regeringen har beslutat om en förändring i LVU lagstiftningen som började gälla
från och med 190901. Förändringen tydliggör att socialnämnden omedelbart ska
få omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om
beredande av vård enligt LVU. Meningen är att klargöra att alla barn som vistas i
Sverige ska skyddas enligt LVU. Detta om förutsättningarna finns för tvångsvård.
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt den nya bestämmelsen 6a § LVU
ska endast avse barn under 18 år. För beslut om omedelbart omhändertagande
enligt 6 § LVU gäller samma åldersgränser som tidigare.
Ny lagtext inom LVU
Ändringen i lagstiftningen innebär dels att ett flertal paragrafer inom LVU har fått
ändrad lydelse, dels att det införts tre nya paragrafer. De som är aktuella för
socialjourens arbete redovisas nedan. Ändringen föranleds av Prop. 2018/19:102.
6a § (Obehörig svensk domstol)
Är svensk domstol inte behörig att besluta om beredande av vård enligt denna lag,
får socialnämnden besluta att den som är under 18 år omedelbart ska
omhändertas, om
1. åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas med hänsyn till risken
för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt
kan försvåras eller vidare åtgärder hindras, och
2. det är sannolikt att den unge tillfälligt behöver vård som avses i denna lag.
För beslut enligt första stycket gäller 6 § andra stycket och, för det fall
socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, 6 § tredje stycket.
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-Ändring i delegationsordning krävs i och med detta.
Nytt ärende i delegationsordningen,
Beslut om omedelbart omhändertagande av barn under 18 år om
åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas och det är sannolikt att
den unge tillfälligt behöver vård som avses i LVU.
Delegat: Socialnämndens ordförande, Ersättare: Annan ledamot som nämnden
förordnat
9b § (Upphörande av fortsatt omhändertagande)
Ett fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 6 a § upphör om
socialnämnden inte har ansökt om att den unge ska vara fortsatt omhändertagen
innan tiden för gällande beslut om fortsatt omhändertagande har löpt ut.
Om det inte längre finns skäl för att den unge ska vara omhändertagen, ska
socialnämnden eller, i förekommande fall, rätten besluta att omhändertagandet
genast ska upphöra.
-Nytt ärende i delegationsordningen,
Beslut om att fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 6 a § LVU ska
upphöra.
Delegat: Socialnämndens ordförande, Ersättare: Annan ledamot som nämnden
förordnat
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare IFO, daterad 191210.
Delegationsordning Höglandets socialjour.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Socialchef
Funktionschef IFO
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SocB § 7 representation funktionshinderrådet
Dnr Socn 2019/5
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Jan Nilsson till ersättare i funktionshinderrådet efter Ulf Bardh.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har en plats för politiker i funktionshinderrådet.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadssektorn
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SocB § 8 Projekt socialt stöd
Dnr Socn 2019/184
Beslut
Socialberedningen beslutar
att anta inriktningsbeslutet att HIA:s huvuduppdrag ska vara att
- arbeta mot kommunal verksamhet och dess lagstadgade målgrupper
- arbeta för minskat försörjningsstöd
- införa ledningssystem för kvalitetsarbete
Ärendebeskrivning
Socialtjänsten uppdrag är komplext, mångfacetterat och viktigt, både för de olika
människor verksamheten möter men också för att Eksjö ska vara en attraktiv stad
att bo, leva och arbeta i. Kraven från samhället och medborgarens behov
förändras hela tiden och vi måste hänga med i den utvecklingen samtidigt som vi
säkerställer kvalitet och att socialtjänstens samlade resurser används på rätt sätt, i
rätt tid och på rätt nivå.
Projektet socialt stöd handlar om att samordnat genomför genomlysning,
kartläggning och analys av verksamheterna och på så vis skapar förutsättningar för
ett högkvalitativt och ändamålsenligt socialt stöd som kan möta de skilda krav och
utmaningar socialtjänsten står inför och är i.
Förändringar tar tid och det kräver både mod att pröva något nytt och tålamod att
ge det nya tid att hinna sätta sig. Målet har från början varit att ha lagt grunderna
för att kunna göra en avrapportering av projekt socialt stöd till oktober 2019.
Mål
Ett beslutsunderlag för vidare åtgärder gällande resursoptimering, kvalitet och
systematisering inom IFO:s verksamhetsdelar HIA, daglig verksamhet, bemanning
gruppbostäder och bostad med särskild service, öppenvård/ förstärkta team samt
styrning och ledning.
Beslutsunderlaget ska innehålla både ett brukar- och ett organisationsperspektiv
samt en hållbarhetsanalys för åtgärderna ur ett kortare samt längre perspektiv (1-5
år).
Resursoptimering

Handlar om att titta på vilka resurser som finns samt hur de används på bästa sätt
för att stödja verksamheten i enlighet med mål och resultatkrav.
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Kvalitet

Definitionen av kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller
för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård,
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som
meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
Systematisering

Att systematisera verksamheten handlar om att bygga en stabil grund genom att
organisera, planera, fördela och sortera arbetsuppgifter och processer i enlighet
med den lagstiftning, riktlinjer och rutiner som styr verksamheten.
Genomförande
Projekt socialt stöd har en styrgrupp bestående av Patrik Hedström (socialchef),
Carina Andersson (funktionschef IFO), Simon Lennermo (biträdande
ekonomichef), personal från HR och Åsa Löfkvist (verksamhetsutvecklare IFO)
Styrgruppen ansvarar för sammanställning och analys i en första avrapportering
till socialnämnden som genomfördes i oktober 2019 och den därefter följande
slutrapporten med beslutsunderlag till socialnämnd under första kvartalet 2020.
Hållbarhetsstrateg har inte deltagit i projektets styrgrupp, vilket var planerat från
början.
Projektet består av följande delprojekt
 HIA
 Daglig verksamhet
 Bemanning gruppbostäder och bostad med särskild service
 Öppenvård/ förstärkta team samt
 Styrning och ledning
Varje verksamhetsdel (delprojekt) består av en arbetsgrupp som sedan projektets
inledning tagit fram en handlingsplan för genomförande av delmålen och
aktiviteterna.
Aktivitet

Alla delprojekt är pågående enligt handlingsplan men har kommit olika långt
beroende av skilda utgångspunkter för genomförandet så som
delmålsformulering, målgrupp, förutsättning för inventering/ kartläggning och
organisation. Projektets styrgrupp har löpande i samband med resultatdialog
informerats om de olika delprojektens arbetsgång.

Resultatrapport
Resultatet redovisas i en rapport utifrån projektets mål om ett beslutsunderlag för
vidare åtgärder gällande resursoptimering, kvalitet och systematisering inom IFO:s
verksamhetsdel HIA. Rapporten avslutas med förslag till inriktningsbeslut.
Resultatet är specifikt för delprojekt HIA både ur ett brukar- och ett
organisationsperspektiv.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättade av verksamhetsutvecklare IFO, Socionom IFO och
funktionschef IFO, daterad 2020-01-28
Projekt socialt stöd
Rapport delprojekt HIA
Identifierade förbättringsåtgärder
Intervjumall 1
Intervjumall 2

Utdrag:
Funktionschef IFO, Carina Andersson
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SocB § 9 Återrapportering av statsbidrag för att
stärka socialtjänstens insatser för barn och unga
med psykisk ohälsa
Dnr Socn 2020/23
Beslut
Socialberedningen beslutar
att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till kommuner, där
ibland Eksjö, för att stärka socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk
ohälsa under år 2019.
Bidragsmottagare ska innan 2020-02-12 återrapportera till Socialstyrelsen hur
bidraget har använts och blir återbetalningsskyldig om medlen inte har använts
enligt villkoren för statsbidraget. För Eksjö kommuns del har IFO använt hela
statsbidraget om 240 007 kr i enlighet med bidragets syfte.
Av blanketten för återrapportering av 2019 års statsbidrag för att stärka
insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa framgår hur bidraget använts.
Återrapporteringen återsändes till Socialstyrelsen 20202-01-08.
Beslutsunderlag
Återrapportering av 2019 års statsbidrag för att stärka insatserna för barn och
unga med psykisk ohälsa.

Utdrag:
Funktionschef IFO
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SocB § 10 Återrapportering av stimulansbidrag
för att stärka bemanningen inom sociala barnoch ungdomsvården
Dnr Socn 2020/24
Beslut
Socialberedningen beslutar
att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat stimulansmedel till kommuner,
där ibland Eksjö, för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Det är en satsning som pågår under åren 2016 - 2020.
Stimulansmedlen avser den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter i syfte att användas för att:
• öka antalet socialsekreterare
• öka antalet arbetsledare
• öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller
arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.
Bidragsmottagare ska innan 2020-02-06 återrapportera till Socialstyrelsen hur
medlen har använts och blir återbetalningsskyldig om medlen inte har använts
enligt villkoren för statsbidraget.
För Eksjö kommuns del har IFO använt hela statsbidraget om 867 534 kr i
enlighet med syftet och villkoren. Av blanketten för återrapportering av 2019 års
stimulansmedel till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barnoch ungdomsvården framgår hur medlen använts inom IFO.
Återrapporteringen återsändes till Socialstyrelsen 2020-01-09.
Beslutsunderlag
Återrapportering av 2019 års statsbidrag för att stärka insatserna för barn och
unga med psykisk ohälsa.
Utdrag:
Funktionschef IFO
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SocB § 11 Palliativvård
Dnr Socn 2020/20
Beslut
Socialberedningen beslutar
att noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Presentation av palliativ vård i samverkan med Primärvård och SSIH
(Specialiserad palliativvård i hemmet). Beskrivning av flödet i den palliativa
vården samt rutiner.
Palliativ vård är hälso- sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvalitet för
patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande
av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till
närstående.
Palliativ vård ska prioriteras högst enligt riksdagsbeslut.
Den palliativa vården kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att
stödja individen att leva med värdighet och största möjliga välbefinnande till livets
slut, oavsett ålder och diagnos.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska, daterad 2020-0103.

Utdrag:
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerandes sign

23

Utdragsbestyrkande

n

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialberedningen

2020-02-19

Sammanträdesdatum

SocB § 12 Personliga ombud
Dnr Socn 2019/94
Beslut
Socialberedningen beslutar
att ha som avsikt att ingå i samverkan med Aneby, Nässjö, Sävsjö samt Vetlanda
gällande Personligt ombud. Under 2020 får socialförvaltningen i Nässjö kommun
uppdrag att vidare utreda organisationens utformning och uppföljning inom
fastställd ekonomisk ram på 9,52 kr/invånare. Organisationen ska vara tillskapad
och anställning ska ha skett till senast 31 januari 2021.
Ärendebeskrivning
2019-04-16 fattade socialnämnden i Eksjö kommun beslut om att det
länsgemensamma avtalet angående personligt ombud skulle avslutas (Socn
2019/94). Amanda Rothén fick i uppdrag av socialchef Mats Petersson att leda
utredningsarbetet samt att forma en utredningsgrupp med resterande
Höglandskommuner. Vid frågan om deltagande svarade Eksjö, Sävsjö, Vetlanda
samt Aneby att de önskade medverka i arbetet.
Utredning
Under hösten 2019 har arbete pågått med att utreda huruvida det finns möjlighet
till samverkan mellan ovanstående kommuner angående personligt ombud.
I skrivande stund är ca 50 % av verksamheten finansierad med statsbidrag.
Resterande del är finansierad av kommunerna, vilket är framräknat på ca 9,52
kr/inv.
Regeringen har aviserat att en ökning av statsbidraget ska tillhandahållas mellan
2020 – 2022. Förstärkningen är 30 mkr/år, vilket ger en totalsumma på 130
mkr/år som kommunerna får ansöka om.
Utredningen pekar på att det är flera parametrar som måste uppfyllas för att
samverkan angående personligt ombud ska kunna genomföras. Att ha en
frikopplad organisation från höglandets kommuner är en viktig del för
verksamheten som klienterna inom densamma. Detta gör att organisationen bör
finnas under en extern part. Det finns alternativ så som Höglandsförbundet 1 eller
Finsam godkänna rapporten.2. Utredningen svarar inte på frågan om vilken
1 https://www.hoglandet.se/sidor/om-oss.html
2 https://www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet/start
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organisation som skulle vara mest lämpad för uppgiften, utifrån att det inte låg i
utredningsuppdraget. Det kan även vara ytterligare kostnader för verksamheten
att vara organiserade under en extern organisation som inte heller har redovisats i
utredningen.
Vidare visar utredningen att insatsen personligt ombud (PO) är en viktig insats för
de individer som tillhör målgruppen och har insatsen. Inom de utredande
kommunerna är det 57 individer som har haft insatsen. Utöver detta är det en kö
in till PO och verksamheten har även viss typ av rådgivning. Även de rapporter
som Socialstyrelsen har genomfört, ofta i samråd med landets olika länsstyrelser,
visar på att klienterna inom verksamheten i stora delar är nöjda med insatsen.
Avslutningsvis måste verksamheten styras inte enbart med ekonomiska medel
utan med mål och kvalitetsindikatorer för detta. För att insatsen inte exempelvis
ska blir för lång (snittiden idag för PO som insats är ca två år/klient) måste
uppföljning av verksamheten genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsledare och socialchef, daterad 2020-02-04
Utdrag:
Socialchefen
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SocB § 13 Inbjudningar
Beslut
Socialberedningen beslutar
att ledamöterna i socialutskottet inbjuds att närvara på webbföreläsningen, samt
att sammanträdesarvode ska utgå.
Ärendebeskrivning
Webbföreläsning från Sveriges Kommuner och regioner den 25 februari, ”Innan
krisen knackar på”.
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SocB § 14 Anmälningsärende
Beslut
Socialberedningen beslutar
att följande ärenden anmälts.
Ärendebeskrivning
Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och
omsorgen om personer med demenssjukdomar kan rekvireras för 2020. För
Eksjös del är summan 1 342 730 kronor.
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med information om lagen
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Revision med granskning av rehabilitering inom strokesjukvården sker från
november 2019 med avrapportering i mars 2020.
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SocB § 15 Rapporter
Beslut
Socialberedningen beslutar
att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Protokoll från brukarråd Öster 2019-12-10.
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