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Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare
Patrik Hedström, föredragande
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef
Gun Svensson, måltidutvecklare
Andreas Svensson, enhetschef rekrytering- och bemaningsenheten
Kim Olsson, d-strateg
Carola Walfridsson, enhetschef
Anette Eriksson, anhörigsamordnare
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Jürg Giesler, demenssamordnare
Carina Andersson, funktionschef IFO
Åsa Löfqvist, verksamhetsutvecklare

Övriga Tone Andreasson, elev Prästängsskolan  

Utses att justera Kjell Axell
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Helena Lundborg

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

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

2



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Organ Socialberedningen

Sammanträdesdatum 2020-03-18

Förvaringsplats 
för protokollet Förvaltningshuset

Datum då anslag 2020-03-23 Datum då anslag 2020-04-13
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Helena Lundborg
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslista

Måltidsutredning 2020/57

Budgetuppföljning per 2020-02-29 2020/56

Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023, inledande diskussion 2020/55

Intern kontroll 2020, inledande diskussion 2020/54

Rörlig tid 2019/51

Äldreomsorgsplan, inriktning demensboende 2020/45

Statsbidrag demensvård

Validering undersköterskor

Hälso- och sjukvård - avgift 2019/170

Återrapportering av habiliteringsersättning 2019/98

Habiliteringsersättning 2020 2020/38

Inriktningsbeslut - Byggnation av nytt demensboende 2020/58

Hemtjänst alternativt särkilt boende 2019/52

Ålder trygghetsboende 2020/46

Öppna jämförelser av socialtjänsten 2019 2019/32

Anmälningsärende

Rapporter
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EKSJÖ KOMMUN

Socialberedningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

SocB § 16 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 17 Måltidsutredning
Dnr Socn 2020/57

Beslut 
Socialberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna lämnad rapport och arbeta vidare utifrån föreslagna åtgärder i syfte 
att effektivisera måltidsverksamheten 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade (Ks § 198, 2019-05-28) att uppdra till förvaltningen 
att till kommunstyrelsen 28 november redovisa följande: Utredning av 
måltidsorganisationen i kommunen med möjliga effektiviseringar innefattande 
funktion för respektive kök. I utredningen ska tidigare utredningar gällande 
måltidsorganisationen och kök samt måltidspolicyn beaktas tillsammans med nya 
förutsättningar och möjligheter till effektivisering. Tiden för uppdraget förlängdes 
i kommunstyrelsen (Ks § 337, 2019-11-26) till att redovisnings skulle ske till 
kommunstyrelsen 31 mars 2020 för att framförallt få möjlighet att göra en 
jämförelse mot andra kommuner i syfte att få mer kunskap och fakta ur ett 
omvärldsperspektiv om måltidsverksamheten. 

Sett till antalet invånare har Eksjö minst antal kök per invånare bland 
jämförelsekommunerna. Antalet kök är en kostnadsdrivande variabel och är 
viktigt att ha i beaktande som en helhet när andra enheters geografiska placering 
inom framförallt verksamheterna förskola, skola och äldreomsorg planeras. I 
genomsnitt hanteras det fler antal portioner per årsarbetare i Eksjö än i 
jämförelsekommunerna, vilket bland annat innebär att Eksjö har lägre 
personalkostnader jämfört till såväl antalet portioner och per invånare. 

Jämfört med 2017 har funktionsnivåerna på köken i Eksjö förbättras via 
ombyggnationer och renoveringar. 

De alternativa driftsformerna för måltidsverksamheten har inte visat sig vara mer 
effektiva ur ett verksamhets- och ekonomiperspektiv än nuvarande driftsform. Av 
de alternativa driftsformerna som undersökts är det alternativet kyld mat ifrån 
extern leverantör för matdistribution som är mest intressant att i så fall kolla 
djupare och vidare på.  

Åtgärder att vidta
 Eksjö gymnasiums kök fungerar idag som ett kombinerat tillagnings- och 

mottagningskök. Eksjö gymnasiums inriktning ändras till ett 
tillagningskök. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Ett utvecklingsarbete behöver ske med att förankra måltidspolicyn för att 
sprida kunskapen om den och förbättra arbetet utifrån måltidspolicyn. 

 Åttaveckorsmatsedeln kommer att minskas ned till färre veckor till 
sommaren 2020 i syfte att säkra kvaliteten på rätterna, bättre och 
effektivare resthantering och fler omtyckta rätter oftare. Matsvinnet 
bedöms minska bland annat utifrån att kommer bli en bättre kontroll på 
föregående periods servering för att kunna planera mängden mat bättre. 

 Arbete för att förbättra livsmedelsavtalsföljsamheten i hela förvaltningen.
 Utveckla ekonomistyrningen för att uppföljning ska kunna göras enklare 

för respektive kök i syfte att få bättre koll på vad respektive kök har för 
kostnader. Plan att införa det till halvårsskiftet 2020. 

Beslutsunderlag 
Måltidsutredning från Simon Lennermo och Gun Svensson 2020-03-13

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Biträdande ekonomichef
Måltidsutvecklare
Kostchef sociala sektorn
Sektorsekonom sociala sektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 18 Budgetuppföljning per 2020-02-29
Dnr Socn 2020/56

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera att sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot budget 
med 6,0 mnkr samt,

att notera åtgärder är vidtagna per verksamhet beskrivna utifrån tjänsteskrivelsen. 

Socialberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Sektorns driftutfall efter februari är 75,0 mnkr, vilket motsvarar 16,9 procent av 
helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 450,8 mnkr vilket motsvarar 
en negativ avvikelse mot budget med 6,0 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot 
budget i prognosen är 1,3 procent.

 Äldreomsorg särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse med 
2,0 mnkr, motsvarande 1,8 procent av budget.

 Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras en negativ avvikelse med 3,1 
mnkr, motsvarande 3,5 procent av budget.

 Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,1 mnkr, 
motsvarande 2,2 procent av budget.

 Bemanningsenheten prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,8 mnkr, 
motsvarande 23,1 procent av budget. 

 Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,2 
mnkr, motsvarande 0,6 procent av budget.

 LSS/SFB prognostiserar en positiv avvikelse med 1,6 mnkr, motsvarande 
1,6 procent av budget.

 Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 5,7 mnkr, 
motsvarande 6,5 procent av budget.

 Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot 
budget med 2,6 mnkr, motsvarande 15,4 procent av budget.

Sektorns investeringsutfall efter februari månad är 0 mnkr, vilket motsvarar 0 
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 7,0 
mnkr, vilket motsvarar 82,4 procent av budgeten.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Simon Lennermo och Patrik Hedström 2020-03-16

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 19 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 
2023, inledande diskussion
Dnr Socn 2020/55

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni. Inför det ska sektorerna presentera underlag till 
budgetberedningen i april. 

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram kommunfullmäktige beslutat om för sektorn 2021-22. För 2023 är 
ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2022. 

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år, främst på grund av nytt kostnadsutjämningssystem men 
också på grund av utlovade välfärdsmiljarder. Med ett underlag från sektorerna på 
de fastställda ramarna har politiken möjlighet att omprioritera mellan 
verksamheter och utöka ramarna med mellan ca 14-26 mnkr.

I underlaget kommer följande tre delar att finnas: 

- Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2021 (volym-, 
prisförändringar)

- Behov för ökad ambition
- Möjliga effektiviseringar och minskad ambition

Minskad ambition kommer i underlaget att värderas av sektorn i tre nivåer efter 
hur det drabbar brukarna. Detta underlag kommer att presenteras för respektive 
beredning i april, före budgetberedningen. 

På sammanträdet i mars får samtliga beredningar information om det ekonomiska 
läget efter årets första uppföljning och diskutera följande som sektorn kan ta med 
sig i arbete med budgetunderlaget:

- Om det krävs, inom vilka av beredningens områden är det möjligt att minska 
ambitionsnivån?

- Om det finns möjlighet, inom vilka områden vill beredningen helst att 

o ambitionen inte sänks?
o ambitionen höjs?
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vid dagens överläggning diskuteras inom vilka områden, antingen detaljerat eller 
övergripande, som socialberedningen vill att budget 2021-2022 och 
verksamhetsplan 2023 ska fokusera på. 

Biträdande ekonomichef Simon Lennermo deltar i diskussionen och tar med sig 
de förslag som framkommit under överläggningen. 

 Sektorns material ska utgå ifrån kommunprogrammet och 
verksamhetsplanen

 Nytt demensboende
 Öppna vårdboendeplatser i Mariannelund på Bobinen
 Resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende. 
 Kompetensförsörjning inom sektorn som helhet
 Möjligheter att erbjuda specialistutbildning inom demensvård till 

undersköterskor,

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Tord du Rietz och Karin Höljfors 2020-03-16 

Utdrag: 
Sektorsekonom
Socialchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 20 Intern kontroll 2020 – SOC, inledande 
diskussion
Dnr Socn 2020/54

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att ge sektorn i uppdrag att ta fram ett förslag på internkontrollplan till 
socialberedningens sammanträde i april med utgångspunkt ifrån 
socialberedningens diskussion om vad som bör ingå i planen

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar. 

Eksjö kommun har ett fastställt regelverk för intern kontroll och det är viktigt att 
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta 
förs en diskussion på sammanträdet i mars om vilka områden som 
socialberedningen vill fokusera på i planen för intern kontroll 2020. Beslut om 
intern kontroll tas på aprilsammanträdet.   

Utredning
I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 
(Kf § 116) och reviderat 2006 (Kf § 143), framgår att nämnderna senast före april 
månads utgång varje år upprätta en särskild plan för granskning/uppföljning av 
den interna kontrollen. Planen ska därefter antas av kommunstyrelsen.  

På sammanträdet i mars ska socialberednigen diskutera om vilka kontrollområden 
som bör ingå i planen. Utifrån diskussionen kommer sektorn att ta fram ett 
förslag på en plan för den interna kontrollen som socialberedningen ska besluta 
om på sammanträdet i april. 

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of the treadway 
commission) ramverk, där det framkommer att det bör vara fokus på tre 
huvudområden inom den interna kontrollen: 

 Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten
 Tillförlitlighet i finansiell rapportering
 Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

För varje kontrollområde som föreslås ska området värderas utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys. Riskbedömning görs genom att värdera risken utifrån vilken 
sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en 
bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel. 

Riskanalys

 Osannolik: Risken är praktiskt taget obefintlig att ska uppstå
 Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå
 Möjlig: Det finns risk för att fel ska uppstå
 Sannolik: Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Väsentlighetsanalys

 Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 
 Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
 Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommun.
 Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Slutsats
Vid dagens överläggning diskuteras inom vilka områden, antingen detaljerat eller 
övergripande, som socialberedningen vill att 2020 års plan för internkontroll ska 
fokusera på. 

Biträdande ekonomichef Simon Lennermo deltar i diskussionen och tar med sig 
de förslag som framkommit under överläggningen.

 Personalkontinuitet inom hemtjänsten (hur många personal kommer hem 
till varje hemtjänstbrukare)

 Läkemedelsavvikelser
 Smärtskattning i livets slutskede
 Kringtid inom hemtjänsten

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Simon Lennermo och Patrik Hedström

Utdrag: 
Sektorsekonom
Verksamhetsstrateg
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 21 Rörlig tid - 2019
Dnr Socn 2019/51

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Rekrytering- och Bemaningsenheten har i uppgift att få ut den rörliga tiden på den 
fast anställda personalen i verksamheterna inom äldreomsorgen. Den övertalighet 
verksamheten kan ha efter schemaläggning mot behovet i sin verksamhet 
resulterar i rörlig tid på personalen som kan nyttjas i annan verksamhet för att 
täcka exempelvis sjukfrånvaro. Det kan vara inom egen avdelning, på annan 
avdelning inom egen verksamhet eller i helt annan verksamhet. 

Sammanställning av rörlig tid för året 2019 presenteras enligt följande,

Av 10 774,5 timmar tillsattes 7910 timmar och 25 minuter. Tillsatta timmar rörlig 
tid 2019 motsvarar 4,11 heltidstjänster (beräknat på 37h veckor). Ej tillsatta 
timmar rörlig tid 2019 motsvarar 1,49 heltidstjänster (beräknat på 37h veckor).

Den rörliga tid som finns i ordinarie personals schema och personal inte är 
introducerad på andra arbetsplatser leder till att personal går kvar på ordinarie 
arbetsplats samtidigt som timvikarier tas in där behov finns. Arbete med att 
bredda den fasta personalen, som kan yrket, till att bli gångbara i fler verksamheter 
pågår. 

Detta är en framgångsfaktor, både ekonomiskt men även sett ur ett 
brukarperspektiv då verksamheterna i så fall får utbildad personal med erfarenhet 
istället för, oftast, icke utbildade timvikarier.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Andreas Svensson 2020-03-06
Sammanställning av rörlig tid 2019
Rapport rörlig tid februari 2020

Utdrag: 
Enhetschef Rekrytering och bemanningsenhet
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 22 Äldreomsorgsplan - redovisning 
deluppdrag
Dnr Socn 2020/45

Beslut 
Socialberedningen beslutar

att ge sektorn i uppdrag till socialberedningen 2020-10-21 att uppdatera riktlinjer 
för avgiftshanläggning och ny resursfördelning för hemtjänst med inriktning 
införa utförd tid med rambeslut som resursfördelningsmodell och avgiftsmodell 
för hemtjänsten från och med 2021-01-01, samt

att ge sektorn i uppdrag till socialberedningen 2020-10-21 redovisa förutsättningar 
ur verksamhets- och ekonomiperspektiv att införa, förvaltningsövergripande 
nätverk med intresseföreningar kopplat till förebyggande arbetssätt där dessa 
frågor drivs. Fortsätta arbete och utökning av IT för seniorer samt, utöka 
hembesök till att omfatta samtliga personer vid en viss ålder.

Socialberedningen beslutar vidare att notera informationen om

hur vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom ska bedrivas i sociala 
sektorn enlig föreslagen målsättning, samt 

fortsätta arbetet med att använda en strukturerad kunskapsinhämtning och ett 
permanent kunskapsunderhåll genom demens ABC som lägsta standard för 
berörda personalkategorier samt BPSD. 

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn har uppdraget att presentera en äldreomsorgsplan innefattande 
bland annat en handlingsplan för genomlysning av resursfördelningsmodell, 
riktlinjer, schablontider, kostnadseffektivitet, effekterna av trygg hemgång.

Bakgrunden är främst utifrån ett behov av att vidta åtgärder för att på kort och 
lång sikt uppnå budgetbalans. Genomlysningen ska utgöra underlag för framtida 
ställningstaganden i socialnämnden.

Utredning 
Hemtjänstens ersättning kan delas in i tre olika delar som påverkar tre olika 
aktörer, kommunen som myndighetsutövare och administratör, brukarna samt 
utförare. I grunden finns det två olika kostnadsmodeller för hemtjänstersättning, 
beslutad tid och utförd tid. Inom dessa två huvudmodeller finns sedan många 
variationer. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har listat för- och nackdelar 
med olika ersättnings- och avgiftsmodeller. Utöver det har sektorn gjort en analys 
av nuvarande ersättnings- och avgiftssystem (som utgår från beslutad tid) samt 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

potentiella för- och nackdelar med att gå över till en ersättnings- och 
avgiftsmodell baserad på utförd tid med rambeslut för olika insatser. 

Handläggaren beviljar insatser enligt socialstyrelsens klassifikation för 
socialtjänstens insatser, KSI. I samband med insatsen följer ett antal 
timmar/månad - ramtid. Utföraren lägger upp planering av insatsen tillsammans 
med brukaren. Brukaren får avgift efter antal utförda timmar och utföraren får 
ersättning efter utförda timmar, maximalt upp till ramtiden. 

Den främsta åtgärden för att begränsa kostnaderna för morgondagens 
äldreomsorg är att förebygga en nedsatt funktionsförmåga hos äldre. Med 
förebyggande arbetssätt menas stöd, hjälp eller information som syftar till ett 
hälsosamt åldrande. Rapporten visar att förebyggande arbetssätt behöver bedrivas 
av representanter från hela kommunen samt även från intresseföreningar. Det 
finns en gråzon för vad som är kommunens och vad som är den enskildes ansvar. 
Här behövs det skapas forum för dialog. Ytterligare framkommer att kommunen 
även behöver arbeta med utbildning kopplat till de tjänster som erbjuds. IT för 
seniorer är ett exempel, som skulle kunna erbjudas mer frekvent. Vidare är 
förebyggande hembesök något som forskning visar kan bidra till en lägre 
dödlighet, varpå det bör erbjudas till samtliga personer vid en viss ålder.

Antalet personer med kognitiv sjukdom förväntas öka i framtiden, främst efter år 
2020 då 40-talisterna uppnår hög ålder. Det finns ingen botande behandling och 
risken för att få kognitiv sjukdom ökar med stigande ålder. Personer med 
kognitivsjukdom är enligt prioritetsutredningen en prioriterad grupp i vårt 
samhälle då de är en speciellt utsatt grupp med nedsatt autonomi. Syftet med 
hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder är att underlätta vardagen och 
bidra till en så god livskvalitet som möjligt i sjukdomens olika skeenden. Idag 
insjuknar i Sverige ca 20 000-25 000 personer per år i en kognitiv sjukdom. För en 
vårdcentral i Eksjös storlek innebär det ca 1-2 patienter varannan vecka som kan 
tänkas söka vård för de symptom som sjukdomen har, såsom kognitiv svikt, med 
mera. 

I Jönköpings län har beslut fattats om ”Samverkan vid utredning och uppföljning 
av vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom” som bygger på 
nationella riktlinjer om demensvård 2018 och ersätter tidigare 
tillämpningsanvisning.

En lokal arbetsgrupp har arbetat tillsammans för framtagande av förslag på en 
strategi för demensvård inom sociala sektorn. Arbetsgruppen har bestått av 
medicinsk ansvarig sjuksköterska, hälso- och sjukvårdschef, enhetschef 
hemsjukvården, biståndshandläggare, samt demenssamordnare från sektorn, 
distriktssköterska, arbetsterapeut verksamma i demensteamet, och 
verksamhetschef, arbetsterapeut från vårdcentralen Bra Liv. Ett studiebesök i 
Gislaveds kommun för utbyte av erfarenhet har genomförts samt att det regionala 
arbetet i samverkan mellan länets kommuner och region Jönköpings län har 
beaktats. 
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Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Under sammanträdet bestäms att budgetförutsättningarna för 2020-2021 beakta 
möjligheter att erbjuda specialistutbildning inom demensvård till undersköterskor, 
flyttas till SocB § 19 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023, inledande 
diskussion.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö och Andreas Wigren 2020-03-11
Tjänsteskrivelse av Anette Eriksson och Kim Olsson 2020-03-09 
Rapport förebyggande arbetssätt daterad 2020-03-09
Tjänsteskrivelse av Jürg Gisler och Ewa-Lotta Strand-Norden 2020-02-28 

Utdrag: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Medicinskt ansvarig socionom
Sektorsekonom
E-utvecklare
Anhörigsamordnare
Funktionschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
Verksamhetsstrateg
Demenssamordnare
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 23 Statsbidrag demensvård
Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Socialchefen informerar om att kommunen rekvirerar statsbidrag för demensvård 
på drygt 1,3 miljoner för år 2020. Statsbidraget är avsett att användas för att 
motverka ensamhet bland äldre samt att öka kvaliteten i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom. 

Socialchefen kommer återkoppla till socialberedningen i maj månad. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 24 Validering undersköterskor
Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
I kommunens budget för 2021 och 2022 finns extra medel avsatta till validering 
till undersköterskor för omvårdnadspersonal som inte har utbildning. Socialchefen 
utreder kostnadsfinansiering för valideringen.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 25 Hälso- och sjukvård - avgift 
Dnr Socn 2019/170

Beslut 
Socialberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att justera avgiften i Hälso- och sjukvård, med att patienter som är inkluderade i 
palliativ vård undantas från avgifter. 

Ärendebeskrivning 
Beslutet från kommunfullmäktige 2019-11-21 som gäller från 2020-01-01 innebär 
att

- maxtaxan ska gälla,
- avgiften för person som är registrerad i hemsjukvården ska uppgå till 

1,0753 procent av prisbasbeloppet per månad, motsvarande 500 kr/mån 
2019.

- avgiften per besök för person som ej är inskriven i hemsjukvården ska 
uppgå till 0,8603 procent av prisbasbeloppet per månad, motsvarande 400 
kr/besök med ett maxtak på 800 kr inom 30 dagar.

I beslutet framgår inte att brukare som är inkluderade i palliativ vård ska undantas 
från beslutet. Palliativvård är en högt prioriterad vård och avgift tas inte ut av 
regionen. 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Sektorsekonom
Funktionschef hälso- och sjukvård samt äldreomsorg
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Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 26 Återrapportering av 
habiliteringsersättning
Dnr Socn 2019/98

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
2019 rekvirerade Eksjö kommun stimulansmedel för habiliteringsersättning, 
653 682 kronor. 

Syftet med statsbidraget var bland annat att kommunen kunde införa dagpenning 
eller att behålla dagpenning på en nivå som tidigare höjts med hjälp av 
statsbidraget. 

Sociala sektorn har använt samtliga stimulansmedel enligt syftet med statsbidraget. 
Brukare som deltar i daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service (LSS) 
har fått en dagpenning på 40 kronor under hela 2019.   
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Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 27 Habiliteringsersättning 2020
Dnr Socn 2020/38

Beslut 
Socialberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att rekvirera statsbidrag från socialstyrelsen gällande habiliteringsersättning för 
2020. 

Ärendebeskrivning 
Statsbidrag för habiliteringsersättning för 2020 kan rekvireras från Socialstyrelsen. 
För Eksjö kommun är summan 675 694 kronor att rekvirera. 

Statsbidraget får användas till att bibehålla en nivå av dagpenningen som tidigare 
höjts med hjälp av statsbidraget. Sociala sektorn kommer att betala dagpenning till 
dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning) med 40 
kronor från 2020-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström 2020-03-06

Utdrag: 
Sektorsekonom
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Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 28 Byggnation av nytt demensboende - 
inriktningsbeslut
Dnr Socn 2020/58

Beslut 
Socialberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge sociala sektorn i uppdrag att upphandla ett nytt särskilt boende med 
inriktning mot kognitiv sjukdom på cirka 60 platser, 

att därefter påbörja en fördjupad utredning angående särskilda boendeplatser.

Ärendebeskrivning 
I budgetprocessen 2020-2022 fick sociala sektorn i utredningsuppdrag att ta fram 
en äldreomsorgsplan innefattande beskrivning av aktuella boendeslag. 
Utredningsuppdraget skulle omfatta behovsanalys samt presentation av möjliga 
lösningar om behov finns för trygghetsboende, särskilt boende med inriktning 
mot kognitiv sjukdom och särskilt boende med inriktning vård. Uppdraget 
redovisades till budgetberedningen 28-29 augusti 2019. Socialnämnden fick en 
presentation av ärendet 2019-09-18 (SocN § 130). 

Utredning
Det är en stor skillnad i omsorgsbehovet mellan en 65-åring och en 95-åring, 
precis som det är skillnader i behoven hos en person med en kognitiv respektive 
en fysisk funktionsnedsättning. Till detta kommer att alla är unika individer och 
att det är uppenbart att även äldre med liknande funktionsnedsättningar kan ha 
olika önskemål och behov. Det innebär att bostäders utformning behöver vara 
anpassad utifrån olika gruppers behov. 

För att arbeta framgångsrikt med människor som har kognitiva hjärnsjukdomar 
och därmed säkerställa en god livskvalité, minska lidandet för brukare, oro hos 
anhöriga och medboende, samvetsstress hos personal samt ekonomiska 
belastningar för extra resurser, behövs det kompetens och ett strukturerat 
arbetssätt. Personalgrupper som i regel kommer i kontakt med människor med 
kognitiva nedsättningar alternativ kognitiva hjärnsjukdomar bör identifieras och 
en minimal kunskapsstandard behöver formuleras. En hållbar kompetensstrategi 
förutsätter en strukturerad kunskapsinhämtning, -förmedling och ett permanent 
kunskapsunderhåll. En av utmaningarna inom sektorn nu och framöver är att 
säkerställa tillgång till medarbetare med rätt kompetens. 

Utifrån nuläget bedöms behovet bestå av särskilda boendeplatser för personer 
med kognitiv hjärnsjukdom, vara den målgrupp som största utmaningen ligger i 
att kunna tillgodose antalet platser, tillika kompetens och inre och yttre 
boendemiljö. Eksjö kommuns befintliga boendeplatser lever inte upp till de 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

förutsättningar i miljön som påverkar och underlättar i omsorgen och vården för 
målgruppen. För att sociala sektorn ska kunna bedriva en god och effektiv 
verksamhet, där brukarens livskvalitet/behov är styrande, behöver förändringar 
ske i dessa områden. För brukare som har ett biståndsbeslut med hemtjänst på 
över 120 timmar per månad kan särskilt boende ge större trygghet och högre 
livskvalitet är hemtjänst. 

Eksjö kommun har 42 demensplatser idag och 147 vårdboendeplatser. I 
uppdraget om nuläge och behov av äldreomsorg som presenterades till 
budgetberedningen i augusti 2019 och till socialnämnden i september 2019 
bedömdes behovet av framtida äldreomsorgsplatser utifrån befintlig 
befolkningsprognos. Prognosen för åren 2019-2030 utgår ifrån att samma andel 
65 år och äldre har behov av att bo på särskilt boende. Prognostiserat, utifrån 
kommunens befolkningsprognos, kommer det att vara totalt 63 personer fler som 
kommer att ha behov av särskilt boende som är 65 år eller äldre 2030 jämfört med 
2018.

Utifrån ovanstående behov finns behov av att göra en fördjupad utredning om att 
upphandla ett nytt särskilt boende med inriktning mot kognitiv sjukdom på cirka 
60 platser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström 2020-03-09

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Socialchef
Verksamhetsstrateg sociala sektorn
Sektorsekonom sociala sektorn

24



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 29 Hemtjänst alternativt särskilt boende
Dnr Socn 2019/52

Beslut 
Socialberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att vid beslut om biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen i ordinärt boende som 
överstiger 120 timmar/månad utförs dessa genom placering på särskilt boende, 
samt

att brukare som har palliativvård, vård i livets slutskede, undantas från beslutet.

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden fattade 2019-03-13 beslut om att brukare med ett 
omvårdnadsbehov som överstiger 150 timmar per månad ska erbjudas genom 
placering på särskilt boende. Detta för att kunna tillgodose omvårdnaden på bästa 
sätt. Sociala sektorn kan nu konstatera att vid ett omvårdnadsbehov som 
överstiger 120 timmar i månaden är vårdboende den bästa boendeformen. 

Ur arbetsmiljöperspektiv kan det vara svårt att få till en god arbetsmiljö i hemmet 
då brukare ofta behöver mycket hjälpmedel. På särskilt boende är miljön anpassad 
för att kunna utföra vårdkrävande insatser. Där finns det också personal som 
snabbt kan uppfatta vårdbehovet som den enskilde brukaren har, samt de 
förändringar som kan ske i hälsotillståndet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström och Gunilla Bergdalen 2020-02-04 

Utdrag: 
Socialchefen
Funktionschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
Funktionschef IFO
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SocB § 30 Ålder trygghetsboende
Dnr Socn 2020/46

Beslut 
Socialberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att delge Eksjöbostäder sin uppfattning att åldern då man flyttar in på 
trygghetsboende höjs från dagens 65 år till 70 år. 

Ärendebeskrivning 
Idag är den ålder då personer kan flytta in på trygghetsboende i Eksjö kommun 65 
år. Medelåldern då personer flyttar in på trygghetsboende är mellan 78 år och 83 
år på de trygghetsboende som finns i kommunen. Det finns möjlighet att få 
investeringsstöd om åldersgränsen höjs till 70 år. Mot bakgrund av detta vill 
socialberedningen delge Eksjöbostäder sin uppfattning att åldern då personer 
flyttar in på trygghetsboende höjs till 70 år. 

Utdrag: 
Eksjöbostäder
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SocB § 31 Öppna jämförelser av socialtjänsten 
2019
Dnr Socn 2019/32

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Individ- och funktionshinderomsorgen (IFO) består av flera olika 
verksamhetsdelar inom socialtjänstens myndighetsutövning och verkställighet, 
vilket innebär ett mångfacetterat uppdrag som skapar skilda förutsättningar i och 
för verksamheterna som bildar IFO. Varje del har både områden som är specifika 
och områden som är gemensamma. Därmed krävs en enhetlig och överblickbar 
struktur som byggts upp med tre kvalitetsplaner för att systematiskt och 
fortlöpande kunna utveckla, följa upp och säkra verksamheternas kvalitet, vilket 
underlättar både styrning, ledning och förståelse. 

Kvalitetsarbetet för 2020 regleras och styrs av kvalitetsplanerna som blir vägvisare. 
Utifrån de mål för kvalitet som klargörs i planerna, analyseras och redovisas 
resultat och effekt i resultatdialoger och i halv- och helårsbokslut till 
socialnämnden.

Kvalitetsplaner- tredelad samordning
Den enhetlig struktur för kvalitetsarbetet är följaktligen en tredelad samordning av 
IFO:s verksamhetsdelar indelat i Biståndsenheten, Omsorgen och Socialt stöd. 

Kvalitetsplanerna- kvalitetsmål
Kvalitetsplanerna anger mål för hur de tre områdena under 2020 ska arbeta för att 
utveckla och kvalitetssäkra det handläggnings- och verkställighets- arbete som 
bedrivs utifrån målgruppernas behov. Var och en av de tre verksamhetsområdena 
har sin specifika kvalitetsplan utifrån samma sex genomgående och gemensamma 
mätpunkter:

 kommunprogram (ersatt styrkort)
 öppna jämförelser 
 egen egenkontroll 
 intern samordning
 delprojekten ur projekt socialt stöd 
 barnkonventionen
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Planerna håller den röda tråden för det systematiska kvalitetsarbetet inom IFO 
utifrån mätpunkterna och med stöd av IFO:s Kvalitetshjul som är ett årshjul som 
löper kvartal för kvartal och beskriver IFO:s systematiska kvalitetsarbete inom 
mätpunkterna från planering till förbättring för de tre områdena Biståndsenheten, 
Omsorgen och Socialt stöd. 

IFO svarar för sin egenkontroll och dess redovisning. Egenkontroll innebär 
systematisk uppföljning och utvärdering av de egna verksamheterna samt kontroll 
av att de bedrivs med kvalitet och rättssäkerhet enligt lagstiftning, de processer 
och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Uppföljning ska ske 
kontinuerligt och systematiskt.

Indikatorer och aktiviteter
För att kunna mäta och följa upp verksamheter behövs indikatorer, som visar på 
kvalitet eller effektivitet och som synliggör måluppfyllnad för målområdet. 
Insatser/aktiviteter kopplas till indikatorerna med syfte att synliggöra hur målet 
ska uppnås, följas upp och utvärderas. 

Omfattning
IFO:s egen kontroll är uppbyggd kring de sex mätpunkter som redovisas ovan 
och här lyfts en av de sex fram, Öppna jämförelser (ÖJ). 

Öppna jämförelser (ÖJ)
Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar ett landsövergripande 
resultaten i ÖJ varje höst i syfte att öka tillgången till jämförbar information om 
kvalitet, resultat och kostnader. -Landsting/ region och kommuner ska genom ÖJ 
sporras att analysera sin verksamhet, jämföra och lära av varandra, förbättra 
kvaliteten och effektivisera verksamheten. För daglig verksamhet och boende med 
särskild service för vuxna presenteras resultat i enhetsundersökning LSS.
-Utifrån IFO:s resultat (Eksjö kommun) i ÖJ och resultat i enhetsundersökning 
LSS prioriteras vissa identifierade gemensamma områden som fokusområden 
utifrån ÖJ. Dessa områden bedöms som genomgående och centrala för alla IFO:s 
verksamhetsdelar.
-Uppföljning sker löpande av enhetscheferna i samband med resultatdialogerna.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Åsa Löfqvist och Carina Andersson 2020-02-27
Avvikelseanalys 1 Samordning och helhetssyn internt och externt
Avvikelseanalys 2 Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten
Öppna jämförelser 2019- enhetsundersökning LSS 

Utdrag: 
Funktionschef IFO
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SocB § 32 Anmälningsärende
Inga anmälningsärenden har inkommit.
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SocB § 33 Rapporter
Beslut 
Socialberedningen beslutar 

Att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Information från Inspektionen för vård och omsorg – IVO
Lex Sara anmälan äldreomsorgen
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