Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (23)

2017-05-17

Sammanträde med

Socialnämnden

Plats och tid

Förvaltningshuset, Bryggaren kl 09.00-13:15

Beslutande

Marie-Louise Gunnarsson (M)
Sandra Mulaomerovic (C)
Mikael Lindström (M)
Ronny Jakobsson (S)
Viking Ottosson (S)
Anders Pansell (KD)

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ulf Bardh (C) ersätter Carina Stende (S) §§ 61-71, 74

Övriga närvarande

Ulla Henriksson, socialchef, sekreterare
Peter Wallenberg, biträdande socialchef §§ 61-71, 74
Helena Martinsson, äldreomsorgschef §§ 61-71, 74
Simon Lennermo, sektorsekonom §§ 61-71, 74, 75
Carola Walfridsson, kvalitet- och utvecklingschef § 64
Gunilla Bergdalen, utvecklingsledare §§ 69, 70
Anette Eriksson, anhörigsamordnare § 71
Marcus Nylander, Ann-Sofie Kempe, Kim Svensson, Maria Stojanovic, § 74

Tjänstemän

Övriga

Emma Josefsson, student

Utses att justera

Ronny Jacobsson (S)
Regementsgatan 19A, 2017-05-19 kl 12.00

Justeringens plats
och tid

Underskrifte
Sekreterare .........................................................................

Ulla Henriksson

Ordförande

..............................................................................
Marie-Louise Gunnarsson

Justerande ...........................................................................

Ronny Jacobsson

Paragrafer

61-80

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-05-17

2 (23)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-17

Förvaringsplats
för protokollet
Datum för anslags
uppsättande

Underskrift

Sociala sektorn, Regementsgatan 19A
2017-05-19

Datum för anslags
nedtagande

……………………………………………
Ulla Henriksson

2017-06-12

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-05-17

3 (23)

SocN § 61 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande
SocN § 61 Godkännande av föredragningslistan ................................................................................. 3
SocN § 62 Förhindra återsändande av asylsökande afganska ungdomar –
medborgarförslag ................................................................................................................................. 4
SocN § 63 Strukturellt förslag för att skapa handlingsutrymme och undvika kostnader ..................... 5
SocN § 64 Granskning av kommunens uppföljning av externa placeringar inom
missbruksvården – yttrande ................................................................................................................. 6
SocN § 65 Kvalitet i särskilt boende – rekommendation från SKL ..................................................... 7
SocN § 66 Sociala sektorns redovisning av utredning; Andel outbildade omvårdare inom
sektorn, samt deras intresse för utbildning .......................................................................................... 8
SocN § 67 Budgetuppföljning ............................................................................................................. 9
SocN § 68 Budgetuppföljning Kostnad för gravstensäkring ............................................................. 11
SocN § 69 Revidering riktlinjer avvikelsehantering .......................................................................... 12
SocN § 70 Handlingsplan funktionsinderomsorg – remiss från Sbs .................................................. 13
SocN § 71 Handlingsplan anhörigsamordning .................................................................................. 14
SocN § 72 Tillväxt och utvecklingspolitiskt program, remiss från Tun ............................................ 15
SocN § 73 Frågor om strokevården i Eksjö Kommun ....................................................................... 16
SocN § 74 Recovery college - uppföljning ........................................................................................ 17
SocN § 75 Överklagan avgiftsbeslut hemtjänstavgift ........................................................................ 18
SocN § 76 Redovisning av delegationsbeslut .................................................................................... 19
SocN § 77 Anmälningsärende ........................................................................................................... 20
SocN § 78 Rapporter ......................................................................................................................... 21
SocN § 79 Inbjudningar ..................................................................................................................... 22
SocN § 80 Övriga frågor.................................................................................................................... 23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-05-17

4 (23)

SocN § 62 Förhindra återsändande av
asylsökande afganska ungdomar –
medborgarförslag
Dnr: 2016-KLK0224
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
Ärendebeskrivning
Maria Sjögren Havskog föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska
förhindra återsändande av asylsökande afganska ungdomar. Förslaget
motiveras med att Eksjö har en mörk fläck i sin historia – Baltutlämningen.
Hon vill att det förhindras att det upprepas med de afganska ungdomar som
nu finns här och att Eksjö ska vara en föregångskommun som vågar stå upp
för alla sina invånare, även de asylsökande.
Enligt förslagsställaren bör Eksjös namn stå på kartan när man talar om
demokrati och mänskliga rättigheter.
Riksdag och regering har uppdragit till Migrationsverket att pröva och besluta
kring asylansökningar oavsett orsak.
2 kap 1 § Kommunallagen innehåller de grundläggande bestämmelserna för
kommunens allmänna kompetens och där framgår att kommunen inte får
besluta i angelägenheter som ankommer på enbart staten att handha.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-04-25
Medborgarförslag från Maria Sjögren Havskog, 2016-10-09
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20, § 219
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01 § 319
Kommunallagen 1991:900
www.migrationsverket.se
Utdrag:

Kommunstyrelsen
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SocN § 63 Strukturellt förslag för att skapa
handlingsutrymme och undvika kostnader
Dnr: 2017-SocN0050
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att bordlägga frågan till nästa socialnämnd
Ärendebeskrivning
Under den närmaste två-tre åren kommer flera stora strukturella förändringar
att genomföras inom socialtjänsten, framför allt inom äldreomsorgen.
Samtliga förändringar är resultat av omvärldens förändrade krav på
verksamheterna.
2014-05-06 beslutade Kommunstyrelsen att Eksjö kommun skulle införa, det
av Socialstyrelsen rekommenderade arbetssättet, Äldres Behov I Centrum
(ÄBIC), vilket har utvecklats till att omfatta fler målgrupper och benämns
numera som IBIC, Individens Behov I Centrum.
Det behövs nya grepp för att attrahera och rekrytera medarbetare, men också
en genomgripande översyn av arbetssätt och metoder. Det behövs också
dialog i samhället om vad som är socialtjänstens uppdrag, och vad som den
enskilde har ansvar för att säkerställa på egen hand.
Nuvarande personalresurser räcker troligen för att genomföra och hantera de
interna dialogerna, utvecklingen och uppföljningarna. Att påbörja, bygga upp
och fullfölja relationerna med ytterligare parter i denna process är inte görligt
med nuvarande resurser.
Förslag på lösning
Verksamhet enligt LOV är inte möjlig under tiden 2017-07-01 till 2019-12-31,
med syfte att skapa förutsättningar för att genomföra alla omställningar och
samtidigt behåller kontrollen över ekonomin i alla led.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-04-26
Beslut Kommunstyrelsen 2014-05-06 § 136
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgschef
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SocN § 64 Granskning av kommunens
uppföljning av externa placeringar inom
missbruksvården – yttrande
Dnr: 2017-KLK0035
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
att godkänna yttrandet samt,
att uppta redovisat yttrande som sitt eget och avge detsamma till
Kommunrevisionen
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en
granskning av kommunstyrelsens uppföljning av externa placeringar inom
missbruksvården och Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-07 att remittera
ärendet till sociala sektorn för yttrande.
Revisionen har granskat rutinerna kring uppföljning av externa placeringar
inom missbruksvården och deras iakttagelser och bedömning är att
socialnämndens rutiner har tydliga förbättringsmöjligheter.
Sociala sektorn anser, likt kommunrevisionen att arbetet med utveckling av
identifierade rekommendationer har förbättringsmöjligheter för att
kvalitetssäkra missbruksvården. Sociala sektorn har sedan våren 2017
pågående uppdrag från Kommunstyrelsen för att utveckla missbruksvården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-04-27
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Kvalitet- och utvecklingschef
Sektorsekonom sociala sektorn
Myndighetschef
Verksamhetschef socialt stöd
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SocN § 65 Kvalitet i särskilt boende –
rekommendation från SKL
Dnr: 2017-SocN0016
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
att anta Sveriges Kommuner och Landstings ”Kvalitet i särskilt boende Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för
äldre”
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting har i dialog med kommuner, Föreningen
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram en
rekommendation för att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilt
boende för äldre.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade vid sitt
sammanträde 2017-01-20 att rekommendera Sveriges samtliga kommuner att
fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att stärka utveckling och
kvalitet på särskilt boende för äldre nattetid.
För att uppnå god kvalitet i socialtjänstens verksamhetsområden, krävs
rättssäkerhet, den enskildes medinflytande och insyn, respekt för den
enskildes integritet och ett professionellt bemötande.
Vid kvalitetssäkringen av insatserna är det viktigt att säkerställa att personalen
uppmärksammar behoven utan dröjsmål och att behoven tillgodoses. Såväl
fysiska som tekniska förutsättningar och personalresurser behöver ses över
för att nå detta mål. Att anta rekommendationen är ett första steg att utveckla
kvaliteten inom detta område.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-05 02
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgschef
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SocN § 66 Sociala sektorns redovisning av
utredning; Andel outbildade omvårdare inom
sektorn, samt deras intresse för utbildning
Dnr:2016-KLK0234
Beslut
Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen besluta:
att tillskjuta medel årligen från och med 2018, i syfte att ge 30 medarbetare
årligen erforderlig basutbildning i omvårdnadskunskap inom äldreomsorgen.
Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens sammanträde 2017-03-15, fick sociala sektorn i uppdrag,
med anledning av en motion dnr:KLK2016-0234, att utreda hur många
anställda som idag saknar utbildning, och hur stort intresset är för ett
eventuellt erbjudande om att jobba 80% och studera 20%.
17% av sektorns omvårdare saknar idag grundläggande omvårdnadsutbildning. En enkätundersökning har genomförts och 67% av
respondenterna är intresserade av att studera på deltid, dvs. kombinera
studier och arbete. 11% vill studera på heltid. Övriga respondenter är inte
intresserade av att studera alls.
I utredningen visas på möjligheter att genomföra utbildning och kostnader
för det. Kostnaden beräknas 2017 till 687 273 kr årligen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-05-04
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgschef
Tillväxt- och utvecklingsenheten
Personalavdelningen
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SocN § 67 Budgetuppföljning
Dnr: 2016-SocN0128
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot
budget med 26,8 mnkr inklusive verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning. Verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning prognostiseras till +-0, samt
att godkänna lämnad rapport.
Vidare beslutar Socialnämnden
att ge sektorn i uppdrag att göra en extern granskning av verksamheten stöd
och service till funktionshindrade
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter april månad är 138,5 mnkr, vilket motsvarar 36,3
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten för den samlade
verksamheten 31,8 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 408,7 mnkr
vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 26,8 mnkr. Den
procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 7,0 procent.








Justerandes sign

Äldreomsorgs särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse
med 3,8 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,0
procent.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras till en negativ avvikelse
md 4,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,2
procent
Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,5 mnkr.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 2,9
mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 9,8 procent.
Stöd och service till funktionshindrade prognostiseras till en negativ
avvikelse med 6,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget
med 8,5 procent.
Socialt stöd prognostiseras till en negativ avvikelse med 9,7 mnkr,
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 12,8 procent.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse
mot budget med 0,4 mnkr.
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Sektorns investeringsutfall efter april månad är 5,2 mnkr vilket motsvarar 52,2
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 9
mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,9 mnkr. Den
procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 8,9 procent.
Socialnämnden informeras om kommunens totala resultat. Helårsprognosen
visar på ett negativt resultat för kommunen om 10,4 mnkr, vilket motsvarar 1,1 procent av skatteintäkter och bidrag (budgeterat 13,4 mnkr eller 1,4
procent). I kommunens helårsprognos uppnås inga av de finansiella målen.
Kommunstyrelsen har beslutat (Ks §106, 2017-05-02) om en plan för
utformning av åtgärder för att minska underskottet 2017 och 2018.
Plan för utformning av åtgärder för att minska underskottet 2017 och 2018:
Kommunstyrelsen har beslutat om följande plan för utformning av åtgärder
för att minska underskottet 2017 och 2018:
 20170503-20170504, Budgetberedning 2018
Sektorsvisa redovisningar av prognos för 2017 och behov för 2018
 20170509, Förvaltningsledningsgrupp
Uppdrag till sektorerna att analysera hur varje sektor kan bidra till att
minska underskottet
 20170516 Ledningsutskottet, 20170517 nämnderna
Sektorsvisa redovisningar av tänkbara alternativ för att begränsa
underskott
 2017-05-23, Ledningsgrupp
Redovisa sammanställning av föreslagna åtgärder och förväntade
effekter på utfall 2017
 20170607, Kommunstyrelsen
Redovisa sammanställning av föreslagna åtgärder och förväntade
effekter på utfall
2017, eventuellt politiska beslut
 2017-06-21, kommunfullmäktige
Eventuellt politiska beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-05-14
Bilaga möjliga åtgärder 2017 och 2018-2020
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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SocN § 68 Kostnad för gravstensäkring
Dnr: 2017-SocN0048
Beslut
Socialnämndens beslutar
att uppdra till äldreomsorgschefen tillse att Hilding Johanssons gravsten
säkras. Kostnaden belastar Hilding Johanssons fonderade medel.
Ärendebeskrivning
Med anledning av skrivelse från Ingatorps Farmartjänst har utretts om
möjligheter till säkring av Hilding Johanssons gravsten bekostat med medel
från densammes fond.
Hilding Johansson donerade, i sitt testamente, medel till en fond som
förvaltas av Eksjö kommun. Avsikten med fonden är att använda
avkastningen till trivselskapande åtgärder för pensionärerna på Solgården i
Ingatorp.
Gravstenen vid Hilding Johanssons grav behöver säkras, alternativt plockas
bort. En säkring av gravsten kostar mellan 805 kronor och 2155 kronor.
2015-11-18 §171 beslutade Socialnämnden att använda fonderade medel för
att säkra den givarens gravsten. Sociala sektorn föreslår därför att säkring av
Hilding Johanssons gravsten administreras på samma sätt, dvs. genom att
använda av Hilding Johanssons fonderade medel för att säkra hans gravsten.
Beslutsunderlag
Brev från farmartjänst Ingatorp daterat 2017-04-25
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-05-05
Utdrag:

Farmartjänst
Äldreomsorgschefen
Ekonomiavdelningen
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SocN § 69 Revidering riktlinjer
avvikelsehantering
Dnr:2015-SocN0021
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna de reviderade riktlinjerna
Ärendebeskrivning
I enligt med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) framgår att verksamheter ska
ha upprättade rutiner för hantering av avvikelser. Inkomna interna och
externa synpunkter ska sammanställas och analyseras för att vårdgivaren eller
den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se
mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.
Riktlinjer för avvikelsehantering fastställdes av socialnämnden 2015-02-18. I
arbetet med avvikelser har det uppmärksammats att det saknas beskrivning av
hur avvikelsehanteringarna ska följas upp. Riktlinjerna har nu reviderats med
en beskrivning av hur uppföljning ska ske.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-05-04
Utdrag:

Utvecklingsledare

Justerandes sign
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SocN § 70 Handlingsplan
funktionsinderomsorg – remiss från Sbs
Dnr:2017-Sbn0017
Beslut
Socialnämndens beslutar
att lämna nedanstående synpunkter på handlingsplan funktionshinderomsorg
Ärendebeskrivning
Eksjö kommuns politiska program med åtgärder för personer med
funktionsnedsättning antogs av kommunfullmäktige 2013-06-19, § 131 och
gäller fram till år 2025. Handlingsplan funktionshinderomsorg är
koncerngemensam och syftar till att på alla plan medvetandegöra behov,
åtgärda brister, förbygga kostsamma efterkonstruktioner samt förutse behov
för personer med någon typ av funktionshinder.
Sociala sektorn anser att handlingsplanen går i linje med det arbete Sociala
sektorn utför för de personer som har olika former av funktionshinder.
Sociala sektorn understryker att mycket av sektorns verksamhet sker utifrån
enskildas behov där en biståndsbedömning sker.
Sociala sektorn har förslag på förtydliganden i handlingsplanen. Rubrikerna
bör vara desamma i handlingsplanen som i det politiska programmet och
ansvaret förtydligas att Sociala sektorn ansvarar för kompetensutveckling av
personal anställd inom sektorn.
Sociala sektorns generella synpunkter gällande handlingsplaner är att det bör
finnas en gemensam struktur av vad en handlingsplan bör innehålla och att
det ska uppfattas lättillgängligt för dem det är till för, för att undvika att de
tolkas olika. Detta bör vara ett förbättringsområde som ligger i intresse för
hela förvaltningen för samtliga handlingsplaner som upprättas.
Sociala sektorn
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-05-05
Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
Utvecklingsledaren
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SocN § 71 Handlingsplan anhörigsamordning
Dnr: 2017-SocN0053
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna handlingsplanen för anhörigstöd
Ärendebeskrivning
Många personer med funktionsnedsättningar, äldre och sjuka vårdas/stöttas
av sina anhöriga/vänner. Utan deras insatser skulle samhället inte klara
vården och omsorgen av de, långvarigt sjuka, äldre eller funktionsnedsatta i
alla åldrar.
Målet är att erbjuda alla anhörigstödjare i Eksjö kommun anhörigstöd,
oavsett ålder. Stödformen skall vara individuell och syfta till att kunna hantera
sin situation och underlätta för dem fysiskt, psykiskt och socialt och att
förebygga ohälsa.
Ett annat mål är att sprida informationen internt och externt samt utveckla
samarbetet med Hälso-sjukvården.
Handlingsplanen är framtagen av Nätverket för Anhörigstöd i Eksjö
kommun som består av personal från socialtjänstens olika områden,
elevhälsan och regionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-05-08
Handlingsplan för anhörigstöd 2017
Utdrag:

Anhörigsamordnare

Justerandes sign
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SocN § 72 Tillväxt och utvecklingspolitiskt
program, remiss från Tun
Dnr: 2015-Tun0016
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna redovisat förslag till Tillväxt- och utvecklingspolitiskt program
Ärendebeskrivning
I anslutning till kommunens vision 2020 har kommunfullmäktige antagit ett
antal program som uttrycker den politiska viljeinriktningen inom kommunens
olika verksamhetsområden.
Tillväxt och utbildningssektorn har på uppdrag tagit fram det Tillväxt och
utvecklingspolitiska programmet som ersätter det näringslivspolitiska
programmet från 2006 och det tillväxt- och sysselsättningspolitiska
programmet från 2008. Även i andra program finns mål och inriktningar som
har betydelse ur ett tillväxtperspektiv.
Tillväxt- och utvecklingsnämnden har 2017-04-12 för remiss beslutat
godkänna bifogat förslag till tillväxt- och utvecklingspolitiskt program.
Avsikten är att programmet efter remiss och de justeringar som kan behöva
göras därefter, ska antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tillväxt och utvecklingspolitiska programmet
Remisskrivelse 2017-04-18
Utdrag:

Tillväxt och utvecklingssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 73 Frågor om strokevården i Eksjö
Kommun
Dnr: 2017-SocN0049
Beslut
Socialnämndens beslutar
att uppdra till sektorn att tillsammans med ordförande besvara de till
nämnden ställda frågorna
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg ska granska patientverksamheten inom
strokevården i Jönköpings och Kalmar län. Med anledning av det har frågor
av olika frågeställningar skickats till beslutsfattare på olika nivåer inom såväl
regioner som kommuner.

Beslutsunderlag
Begäran från IVO 2017-04-26
Utdrag:

Sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-05-17
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SocN § 74 Recovery college - uppföljning
Beslut
Socialnämndens beslutar
att lägga informationen till protokollet
Ärendebeskrivning
Stöd och äterhämtningsenheten informerar om verksamheten för
återhämtning. Målet är att stärka den enskildes resurser, utgå från de egnas
resurser och strävan efter att behandla alla lika. Arbetssättet består av olika
metoder t ex ESL och MI. Verksamheten bygger på öppenhet och dialog
med delaktighet genom brukardialoger.
Dialogutbildning har genomförts, först med brukare och personal
gemensamt, och en andra gång med brukare själva. Brukare har också deltagit
i fokusgrupper i länet.
Personal har utbildats genom webbaserad utbildning; psyk E bas.
Träffpunkten har omvandlats till återhämtningscentrum där verksamheten
formas utifrån deltagarnas egna intressen.
Brukarna har gjort stora framsteg.

Beslutsunderlag

Utdrag:
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Socialnämnden
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SocN § 75 Överklagan avgiftsbeslut
hemtjänstavgift
Dnr: 2017-SocN0043
Beslut
Socialnämndens beslutar
att avslå överklagandet om beslut att justera avgiftsutrymmet för XX
Ärendebeskrivning
XX har överklagat ett beslut om avgiftsutrymme avseende hemtjänstavgift.
Överklagandet inkom till kommunen 2017-04-13. Överklagandet avser bland
annat beräkning av boendekostnad och att extrakostnader för mat- och
sjukkostnader ej beaktats vid avgiftsberäkning.
Vid avgiftsberäkning delas boendekostnaderna mellan makarna för att få fram
boendekostnaden för den enskilde. I överklagandet anges den totala
boendekostnaden för den enskilde.
Mat- och sjukkostnader ingår i minimibeloppet och är beaktat i vid
avgiftsberäkning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse överklagande av beslut om avgiftsutrymme, daterad 2017-0511
Bilaga överklagan avgiftsbeslut hemtjänstavgift, daterad 2017-04-13
Avgiftsbeslut XX, daterat 2017-03-15
Utdrag:

Den överklagande
Sektorsekonom
Avgiftshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2017-05-17

19 (23)

SocN § 76 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att redovisade delegationsbeslut därmed är anmälda
Ärendebeskrivning
Redovisas beslut för april, fattade enligt delegationsordning för
socialnämnden (2015-01-14, § 4), avseende








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

.
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SocN § 77 Anmälningsärende
Eksjö Tingsrätt, DOM meddelad i mål B 1598-16. De tre åtalade döms för
försök till stöld, enligt 8 kap 1 § och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken 201611-01, och en av de tre döms till skadegörelse, 12 kap 1 § brottsbalken.
Händelsen inträffade på Almgårdens lokaler. Dnr 2017-SocN0021
Inspektionen för vård, meddelar att beslut är taget 2017-04-19 i ärende 8.530473/2016, gällande tillsyn av ett barn- och familjeärende i Eksjö kommun.
Ärendet avslutas, socialnämnden har vidtagit åtgärder för att säkerställa
barnets bästa i handläggningen.. Dnr 2016-SocN0097.
Regeringskansliet har skickat ut ett erbjudande till remissinstanser att få
betänkanden elektroniskt.
Remiss från Regeringskansliet av betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och
säkerhet på apoteksmarknaden.
Inspektionen för vård och omsorg beslutade 2017-04-24 att avsluta ärendet
angående Lex Sarah anmälan om händelse på gruppbostad. Dnr 2017SocN0025.
Inspektionen för vård och omsorg beslutade 2017-05-02 att avsluta ärendet
angående granskningen av kommunens arbete med familjehemsplacerade
barn. Dnr 2017-SocN0062.5
Förvaltningsrätten i Jönköping Dom meddelad 2017-04-25, avslag på
överklagande avseende bostadsanpassningsärende.
Protokoll Brukarråd Hemtjänst 170227

.
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SocN § 78 Rapporter
Lex Sarah rapport inkommen 2017-04-27 angående brister i vården på
äldreboendet Mogården, avdelning Löjtnanten, dnr 2017-SocN0004.7
Lex Sarah rapport inkommen 2017-05-03 angående pengar som saknas hos
brukare på Marieberg, Dnr: 2017-SocN 0003.8
Lex Sarah rapport inkommen 2017-04-07 angående klagomål från boende på
HVB Björken, Dnr: 2017-SocN0039
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Socialnämnden

2017-05-17

SocN § 79 Inbjudningar
Regional konferens, ”Vi vässar välfärden för framtidens utmaningar”,
2017-08-22, Linköping.
Två nämndledamöter erbjuds deltaga.
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Socialnämnden

2017-05-17
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SocN § 80 Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Ändring av tid för socialnämndens sammanträde i november till 17-11-07-08
med beredning 17-10-31.
Intresseförfrågan kring behov/intresse av LSS gruppboende från Frösunda
Omsorg samt Fideli Omsorg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

