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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 60 Godkännande av föredragningslista 4

§ 61 Budgetuppföljning 2020 2020/56 5 
- 
6

§ 62 Avgifter externt boende 2020/101 7 
- 
8

§ 63 Avgifter kosten sociala sektorn 2020/106 9

§ 64 Personligt ombud/Peer support, föredragande Patrik Hedström, 
Marcus Nylander

10

§ 65 Delprojekt daglig verksamhet 202004 2020/103 11 
- 
12

§ 66 Genomförande av boendeenkät på gruppboenden och hos unga - 
familjer som förväntas bo på gruppboende i framtiden - 
medborgarförslag

2020/69 13 
- 
14

§ 67 Tjänsteskrivelse avseende redovisning av resultat 
brukarundersökning funktionshinderomsorgen 202006

2020/104 15

§ 68 Bemanningsenheten, lägesrapport, föredragande Patrik Hedström, 
Andreas Svensson

16

§ 69 Demensboende, föredragande Patrik Hedström 17

§ 70 Information socialchefen, föredragande Patrik Hedström 18

§ 71 Äldreomsorgslyftet, föredragande Patrik Hedström, 19

§ 72 Anmälningsärenden 20
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EKSJÖ KOMMUN

Socialberedningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-06-15

SocB § 60 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende 15, rapporter utgår.

4



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 61 Budgetuppföljning per 2020-05-31 
Dnr Socn 2020/56

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot budget 
med 10,4 mnkr,

att notera åtgärder är vidtagna per verksamhet beskrivna utifrån tjänsteskrivelsen, 
samt

Socialberedningen beslutar vidare att föreslå Kommunstyrelsen

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Sektorns driftutfall efter maj är 183,7 mnkr, vilket motsvarar 41,3 procent av 
helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 455,3 mnkr vilket motsvarar 
en negativ avvikelse mot budget med 10,4 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot 
budget i prognosen är 2,3 procent.

 Äldreomsorgs särskilt boende prognostiseras till en avvikelse med 0,0 
mnkr, motsvarande 0,0 procent av budget.

 Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras en negativ avvikelse med 0,1 
mnkr, motsvarande 0,1 procent av budget.

 Kosten prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,2 mnkr, motsvarande 
4,4 procent av budget.

 Bemanningsenheten prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,8 mnkr, 
motsvarande 41,8 procent av budget. 

 Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,5 
mnkr, motsvarande 1,4 procent av budget.

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

 Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 13,1 mnkr, 
motsvarande 14,8 procent av budget.

 Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot 
budget med 2,5 mnkr, motsvarande 14,6 procent av budget.

Sektorns investeringsutfall efter maj månad är 0,4 mnkr, vilket motsvarar 4,3 
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 7,0 
mnkr, vilket motsvarar 82,5 procent av budgeten.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, budgetuppföljning 202005

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 62 Avgifter externt boende
Dnr Socn 2020/101

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att fastställa avgifter för brukare boendes i särskilt boende i äldreomsorgen 
utanför kommunens egenregi till:

- Egenavgift per månad för boendekostnader ska följa maximal 
ersättningsnivå enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 § dvs. en tolftedel av 
0,5539 prisbasbeloppet (motsvarar 2183 kronor per månad i 2020 års 
nivå). Finns ett hyresförhållande enligt hyreslagen vid extern placering tas 
avgift ut i enlighet med hyresförhållandet. 

- Egenavgift för omvårdnad, mat och förbrukningsvaror ska vara likvärdiga 
som för brukare som bor i Eksjö kommuns särskilda boenden

Ärendebeskrivning 
Kommunen får enligt Socialtjänstlagens 8 kapitel 2 § ta ut skäliga avgifter som inte 
överstiger kommunens självkostnader för bostad i särskilt boende. Sociala sektorn 
har utrett nuvarande system för fakturering till enskild brukare. För de som bor i 
särskilt boende utanför kommunens regi presenteras en uppdaterad beräkning av 
kostnadsberäkningen.

Brukare som bor på Eksjö kommuns särskilda boende betalar 2020 en månatlig 
avgift som består av följande delar:

Avgiftsområden Kronor per månad
Hyra Olika beroende på rum och hus 

som brukaren bor i.
Förbrukningsvaror 100 kronor
Omvårdnadsavgift 2 125 kronor
Matabonnemang 3 665 kronor

Hyran för olika rum på särskilda boenden baseras på kostnader från 
fastighetsägaren samt antalet kvadratmeter. Detta gör att hyreskostnaden per 
månad för 2020 varierar mellan 3 786 kronor och 6 006 kronor. Hyran för olika 
bostäder på särskilt boende i kommunens regi fördelar sig enligt diagrammet 
nedan.

Brukare inom kommunens särskilda boenden har hyreskontrakt med kommunen 
och hyran baseras utifrån hyreslagen utifrån kostnader från fastighetsägaren samt 
antalet kvadratmeter. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Högsta avgift för bostad i särskild service som inte omfattas av hyreslagen per 
månad är en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp (Socialtjänstlagen 8 kap. 5 §). För år 
2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor, vilket innebär att högsta avgift för bostad 
i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen är 2 183 kronor per månad. 

För brukare som placeras på särskilt boende i extern regi får sociala sektorn betala 
ersättning till den externa leverantören med ett totalt dygnspris. Dygnspriset är i 
regel högre än vad en särskild boendeplats i kommunens egna särskilda boenden 
kostar. Något hyresförhållande enligt hyreslagen mellan brukare och sociala 
sektorn alternativt brukare och extern leverantör finns inte. Som egenavgift för 
boendekostnader föreslås att följa maximal ersättningsnivå enligt socialtjänstlagen 
8 kap. 5 §, dvs. 2 183 kronor per månad (2020 års nivå). Skulle ett 
hyresförhållande enligt hyreslagen finnas vid extern placering tas avgift ut i 
enlighet med hyresförhållandet. 

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommuner behandla sina medlemmar lika, 
om det inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt Socialtjänstlagens 8 kap. 2 § 
får kommunen ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens 
självkostnader för bostad i särskilt boende. Utifrån detta är det rimligt att brukare 
som är externplacerade i särskilt boende ska betala egenavgift likvärdigt mot vad 
brukare inom kommunens egna särskilda boenden får göra. Utöver 
boendekostnaden betalar brukare även en avgift för måltidsabonnemang (3 665 
kronor per månad, 2020 års prisnivå) och förbrukningsvaror (100 kronor per 
månad, 2020 års prisnivå). Egenavgift för boende, mat och förbrukningsvaror blir 
därmed 5 948 kronor per månad (2 183+3 665+100) i 2020 års prisnivå. 

Utöver dessa avgifter betalar brukare omvårdnadsavgift likt alla andra brukare 
inom äldreomsorgen. Detta gäller oavsett ifall en brukare bor i särskilt 
boende/har hemtjänst i kommunal eller extern regi.  Omvårdnadsavgiften kan 
maximalt uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp per månad 
(Socialtjänstlagen 8 kap. 5 §), vilket motsvarar 2 125 kronor per månad i 2020 års 
prisnivå. Omvårdnadsavgiften beräknas individuellt per brukare och beror på 
vilket avgiftsutrymme som brukaren har. Detta innebär att omvårdnadsavgiften 
kan vara mellan 0–2 125 kronor för brukarna. Detta i enlighet med 
socialtjänstlagen. 

Utifrån detta blir kostnaden för boende i och utanför kommunens egenregi 
likvärdiga och skäliga även i jämförelse med varandra.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Avgifter för särskilt boende, upprättad 2020-05-15 av 
sektorsekonom Andreas Wigren 

Utdrag: 
Socialchef
Sektorsekonom, Sociala sektorn
Avgiftshandläggare, Sociala sektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 63 Avgifter kosten sociala sektorn
Dnr Socn 2020/106

Beslut 
Socialberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa en årlig uppräkning av avgifter inom kostverksamheten enligt 
Konsumentprisindex (KPI) för kommunanställd personal, externa gäster och 
pedagogiska måltider med första uppräkning från och med 2020-08-01.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat (Kf § 215 2019-03-21 respektive Kf § 35 2018-
11-15) att lunch ska erbjudas all kommunanställd personal, samt att pedagogiska 
måltider via kostverksamheterna inom Sociala sektorn och Barn- och 
utbildningssektorn ska tillämpas inom vissa verksamheter. Prissättningen utgår 
från kostnaden för personallunch där subvention ges vid månadsabonnemang. 

Pedagogisk måltid finns inom barn- och utbildningssektorn för personal med 
direkt arbete i barn- eller elevgrupp och som har tillsynsskyldighet vid måltider. 
Inom sociala sektorn finns pedagogiska måltider för personal som arbetar vid 
demensenheter och på gruppbostäder som har tillsynsskyldighet vid måltider.

Beslutet innebär att de prislistor som finns för kommunanställd personal, externa 
gäster och pedagogiska måltider årligen räknas upp med Konsumentprisindex för 
oktober månad föregående år med första uppräkning 2020-08-01. En 
prisuppräkning från och med 2020-08-01 skulle innebära en uppräkning enligt 
oktober 2019 års KPI på 1,61 procent.

Beslutsunderlag 
Avgiftsuppräkning för kostverksamheten, daterad 2020-06-05, upprättad av 
sektorsekonom Andreas Wigren 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Måltidschef Sociala Sektorn
Sektorsekonom Sociala Sektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 64 Personligt ombud
Dnr Socn 2019/94

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att ge Markus Nylander i uppdrag att utreda vidare för att tillgodose behovet hos 
den målgrupp som haft stöd av personliga ombud, samt

att redovisning sker till socialberedningen i oktober.

Ärendebeskrivning 
I arbetet med personligt ombud som tidigare fanns i kommunen, är det upprättat 
ett tydligt flöde med rapportering till styrgruppen som fanns i regionens regi. 

Utredningen ska undersöka hur ett eventuellt framtida arbete med personliga 
ombud kan användas som ett komplement till Peer support till vägledning och 
stödsupport. Utöver det behöver personliga ombud handlägga vissa uppgifter som 
till exempel boendestödsgruppen kan utföra. Inom IFO:s (individ- och 
familjeomsorgen) verksamhet finns en serviceenhet dit arbetet med personliga 
ombud skulle kunna kopplas för att ha en oberoende bas. 

En annan del i uppdraget är att utreda om organisationen med personliga ombud 
ska kunna ta del av de statsbidrag som finns, med bland annat en styrgrupp där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ingår.

Oavsett vad utredningen kommer fram till kommer det eventuellt bli en kostnad, 
motsvarande cirka en 50 % tjänst. 

Utdrag: 
Markus Nylander, enhetschef, IFO
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 65 Delprojekt daglig verksamhet 202004
Dnr Socn 2019/184

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

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 genomföra 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. En 
första delrapport av delprojekt daglig verksamhet lämnades då till nämnd för 
kännedom.

Resultatrapport
Återrapporteringen av delprojekt daglig verksamhet avslutas med en redovisning 
av de utvecklingsåtgärder som bedömts som prioriterade för projektets mål om 
åtgärder gällande resursoptimering, kvalitet och systematisering inom IFO:s 
verksamhetsdel daglig verksamhet.

Utvecklingsåtgärderna genomförs och redovisas utifrån handlingsplan.
Resultatet är specifikt för delprojekt daglig verksamhet både ur ett brukar- och ett 
organisationsperspektiv.

Aktiviteter
Samlat från utvecklingsåtgärderna har sex huvudsakliga aktiviteter prioriterats som 
centrala och grundläggande framgångsfaktorer för projektmålens hållbarhet, 
kvalitet och effekt över tid.

 Intern samordning och helhetssyn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Kontinuerlig uppföljning och egenkontroll av måluppfyllelse ur brukar- 
medarbetar och organisationsperspektiv med tydlig resultatåterkoppling.

 Dokumentation
 Tillgänglighet
 Kompetensförsörjning och resursfördelning 
 Processer och rutiner för samverkan

Mål
 Att varje separat framgångsfaktor har en aktuell processbeskrivning med 

aktiviteter för arbetets genomförande och implementering.
 Att framgångsfaktorerna, dess process och aktiviteter är kända och 

förankrade hos personalen inom daglig verksamhet.
 Att aktuella målgrupper är delaktiga och medskapande i genomförandet 

och uppföljningen av framgångsfaktorerna och dess aktiviteter.
 Att rutiner för dokumentation är implementerade

Genomförande 
Enhetschef inom daglig verksamhet är ansvariga för att genomföra de aktiviteter 
som är fastställda i handlingsplanen för implementering samt för att följa 
genomförandet och dess resultat i den egna verksamheten tillsammans med 
funktionschef IFO (Individ och familjeomsorg) och verksamhetsutvecklare IFO. 

En samlad redovisning av måluppfyllelse för varje framgångsfaktor inom 
delprojekt daglig verksamhet ska ingå i IFO verksamhetsrapport hel- och halvår. 
Resultat följs fortlöpande inom resultatdialoger IFO.

Beslutsunderlag 
-Projekt socialt stöd 
-Rapport delprojekt Daglig verksamhet 
-Handlingsplan implementering daglig verksamhet  

Utdrag: 
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 66 Genomförande av boendeenkät på 
gruppboenden och hos unga - familjer som 
förväntas bo på gruppboende i framtiden - 
medborgarförslag
Dnr Socn 2020/69

Beslut 
Socialberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag från Peter Titus i oktober 2019 lyfts betydelsen av att 
kommunen följer upp hur boendesituation för personer med 
funktionsnedsättning ser ut. Peter Titus anser att en boendeenkät bör genomföras 
för att kartlägga situationen i Eksjö kommun med det övergripande syftet att få 
kunskap om hur personer med utvecklingsstörning, i olika åldrar bor idag samt 
hur personen själv eller tillsammans med vårdnadshavare/ god man ser på det 
framtida boendet.

I medborgarförslaget önskar Peter Titus få svar på svar på följande 
frågeställningar:

 Hur vill ungdomar/unga vuxna bo när de flyttar från föräldrarna?
 Hur vill unga som omfattas av LSS bo när de flyttar från föräldrahemmet?
 Vilka drömmar har man för framtiden?
 Ges man på boendet möjlighet till en aktiv fritid?
 Stöttas man på boendet till inkludering i samhället?
 Vilken upplevelse har man av gemenskap/ensamhet?

Kommunstyrelsen beslutade att den enkät som medborgarförslaget lyfter fram ska 
genomföras och socialnämnden gavs uppdraget. Socialnämnden beslutade att 
Individ- och familjeomsorgen ska genomföra de åtgärder som krävs så som en 
enkät. Första redovisning av genomförande tillbaka till socialnämnd sattes till maj 
år 2020.

Resultatsammanställning
Av de 13 enkäter som skickades ut inkom svar från 8 varav ett svar inte var 
fullständigt och därav inte kan medräknas. Barnens ålder är jämnt fördelade på 
kön och åldersspannet är 14–19 år.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammantaget pekar inte resultatet ut någon tydlig riktning. Alla enkätsvaren visar 
att barnen/ ungdomarna med funktionsnedsättning redan har pågående insatser 
främst inom kommunens verksamheter men även inom regionen. Trots det 
framgår att det kan vara svårt för föräldrar till dessa barn/ ungdomar att se hur ett 
eventuellt behov av insatser enligt LSS eller SoL kan komma att se ut i framtiden. 
Detta med undantag för insatsen daglig verksamhet som 6 av 7 ser ett behov av 
för sitt barn/ ungdom i framtiden. Men det går inte att utläsa någon koppling 
mellan svaret på frågan om kommande insatsbehov och svaren på om man vet 
hur man gör en ansökan och hur man får information om kommunens insatser. 

Bostad med särskild service ser enligt enkätresultatet ut att vara den boendeform 
som är mest aktuell när ungdomarna ska flytta hemifrån, 3 av 6 svar. Det är inte 
anmärkningsvärt då det kan innebära både gruppbostad eller servicebostad, vilket 
finns inom Eksjö kommuns verksamhet. Enkätresultat visar därmed att 
kommunen har den boendeform som efterfrågas och att som det ser ut nu inom 
en femårsperiod inte finns en stor grupp av ungdomar/ unga vuxna som ska flytta 
hemifrån till en bostad med särskild service.

Den del av enkätresultatet som avser vad som är viktigt för föräldrar och barn i ett 
framtida boende och hur kommunikation med och information till dem bör 
lämnas, är särskilt betydelsefullt för pågående och kommande kvalitetsutveckling 
inom omsorgen funktionsnedsättnings verksamheter. Svaren tyder på att 
tillgänglighet är ett förbättringsområde.

Hur denna typ av enkätundersökning ska fortlöpa och komplettera andra 
befintliga brukarundersökningar inom IFO kommer att följas upp och planeras 
genom Kvalitetsplan omsorgen funktionsnedsättning. Men att genom 
brukarundersökning skapa delaktighet och efterfråga enskildas röst är och ska 
även fortsatt vara ett prioriterat område inom IFO.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, upprättad av verksamhetsutvecklare Åsa Lövkvist, daterad 2020-
05-19
Resultatsammanställning av brukarenkät

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 67 Redovisning av resultat 
brukarundersökning funktionshinderomsorgen 
202006
Dnr Socn 2020/104

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Omsorgen funktionsnedsättning har återkommande brukarenkäter där 
verksamheten får svar på hur brukarna trivs i sitt hem, med sitt arbete och om 
personalen lyssnar och ger brukaren inflytande. Enkäten har lämnats ut vartannat 
år sedan 2016.
Syftet med enkäten är att få ta del av brukarens erfarenheter och upplevelser för 
att kunna utveckla verksamheten till att bättre kunna tillgodose brukarens behov.
Resultatsammanställningen av brukarenkäten som bifogas visar ett positivt 
resultat. En tydlig majoritet av brukarna är nöjda med sitt boende, sitt arbete och 
man tycker att personalen bryr sig om dem och att de gör det de kan själva.  
Arbetsmetoderna för fortlöpande systematisk uppföljning och kvalitetssäkring 
kommer fortgå med 

 Brukarundersökning enligt Delaktighetsmodellen
 MISU- modell för individanpassad systematisk uppföljning
 Brukarenkät
 Förslagslådor och brukar- APT 

Dessa är exempel på befintliga metoder. De ger både delaktighet och 
brukarinflytande samt ökar personalens medvetenhet och kunskap samt ger 
underlag för att bedöma vad som är rätt insats och för att kunna utveckla metoder 
och arbetssätt., som i sin tur bidrar till en bättre hälsa och livssituation för 
brukaren.
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse redovisning av resultat från brukarundersökning omsorgen, 
daterad 2020-05-19, upprättad av verksamhetsutvecklare Åsa Löfkvist

Utdrag: 
Carina Andersson, Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 68 Bemanningsenheten, lägesrapport
Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Enhetschefen för rekryterings och bemanningsenheten informerar att läget är 
stabilt för bemanningsenheten. Snittet på antalet tillsatta timmar lägre än tidigare, 
300–350 timmar per dag. Vid något enstaka tillfälle har ordinarie personal fått 
flytta från en verksamhet till en annan för att klara behovet. 

Under perioden januari till maj 2020 har det tillsatts 95,14 % av alla vikariat, 22 
853 timmar på särskilt boende. Inom hemsjukvården är motsvarande siffror 93,75 
% och hemtjänsten 94,47 %, totalt 13 280 timmar tillsatta.

Individ- och familjeomsorgen, som är relativt ny för bemanningsenheten, har 
92,10 % totalt, 16 518 timmar tillsatts. Kostverksamheten 97,25 % totalt 1 334 
tillsatta timmar. 

Totalt antal tillsatta timmar för perioden januari till och med maj inom sociala 
sektorn är 94,23 %, 60 824 timmar.

Så länge pandemin pågår flyttas rörliga turer inte utanför egna enheten. En 
arbetsplats per dag för personalen. Totalt är det 350 vikarier i bemanningen varav 
190 arbetar inom sociala sektorn samt resursgruppen på 19 personer. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 69 Demensboende
Dnr Socn 2020/58

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att i budgetförslaget från sociala sektorn ska kostnader för ett demensboende 
beaktas. 

Ärendebeskrivning 
Socialchefen lämnar en muntlig redovisning kring arbetet med nytt demensboende 
som är en del i budgetprocessen. 

Beslut behövs för vidare utredning av behovet av demensplatser samt helheten 
för särskilt boende. Att behovet av demensboende ökar märks i verksamheten. 
Socialnämnden har lagt in kostnaden till budgetberedningen som ett 
schablonbelopp. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 70 Information socialchefen
Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Det är få brukare som är drabbade av Covid-19 i Eksjö kommun. Personal kan 
numera beställa provtagning via vårdcentralen, utan intyg från närmaste chef. 

Sektorn har numera lagerhållning av förbrukningsmaterial för verksamheten som 
kan användas vid Covid-19.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 71 Äldreomsorgslyftet

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att betala ut statsbidrag under 2020 och 
2021, till kommunen som en del av äldreomsorgslyftet. Medlen möjliggör för 
anställda inom kommunal verksamhet att på betald arbetstid utbilda sig till 
undersköterska. SKR och Kommunal har kompletterat regeringens satsning med 
en överenskommelse att alla som deltar i äldreomsorgslyftet erbjuds fast 
anställning på heltid.

En styrgrupp har bildats med representanter från olika delar av verksamheten. 
Campus I 12 ska lägga upp studieplanen. Sociala sektorn utreder antalet platser till 
personer ska kunna studera till undersköterska och förhoppningsvis kommer 
utbildningen planeras starta senhösten 2020. 

Information kommer skickas ut till personalen hur antagningsprocessen kommer 
se ut. Utbildningens längd kan komma att variera beroende på vilka förkunskaper 
man har. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 72 Anmälningsärenden
Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att följande ärenden anmälts.

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn har ansökt om 150 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse 
för att köpa in parcyklar. 

IVO (inspektionen för vård och omsorg) begär yttrande och handlingar om ett ej 
verkställt beslut gällande dagverksamhet enligt SoL (Socialtjänstlagen).
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