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SocN § 103 Rapportering av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS
Dnr: 2017 SocN0006
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Socialnämnden har även 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
Rapporteringarna gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Inom verksamhetsområdet finns inga individrapporter detta kvartal av ej
verkställda gynnande beslut eller av avbruten verkställighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-07-05
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Utvecklingsledare sociala sektorn
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SocN § 104 Delårsbokslut per 2017-06-30
Dnr: 2016-SocN0128
Beslut
Socialnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot
budget med 33,8 mnkr inklusive verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning. Verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning prognostiseras till +1,6 mnkr.
att notera att Sociala sektorns prognos är försämrad med 4,4 mnkr mot
föregående prognos. Förändringen beror framförallt på en extern LSSplacering, externa placeringar våld i nära relation och LVU,
avvecklingskostnad för en IT-kontotjänst, lokalförändringar samt medicinskt
färdigbehandlade.
att godkänna sociala sektorns delårsbokslut per 2017-06-30
Socialnämnden noterar vidare:
att exkluderat verksamheten för ensamkommande flyktingbarn och
flyktingmottagning som inryms inom Sociala sektorns verksamhet
prognostiseras en negativ avvikelse mot budget med 35,4 mnkr, samt
att sociala sektorn arbetar med olika uppdrag från kommunstyrelsen och
socialnämnden för att nedbringa kostnader inom verksamhetsområdet.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter juni månad är 215,1 mnkr, vilket motsvarar 55,1
procent av helårsbudgeten, jämfört mot riktpunkten för den samlade
verksamheten 47,6 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 424,1 mnkr
vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 33,8 mnkr. Den
procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 8,7 procent.






Justerandes sign

Äldreomsorgs särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse med 5,7
mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 5,8 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 0,6 mnkr.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 3,0 mnkr,
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 9,9 procent.
Stöd och service till funktionshindrade prognostiseras till en negativ avvikelse
med 8,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 11,3 procent.
Socialt stöd prognostiseras till en negativ avvikelse med 11,6 mnkr, vilket
motsvarar en avvikelse mot budget med 15,1 procent.
Utdragsbestyrkande
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Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en negativ avvikelse mot
budget med 0,2 mnkr.
Sektorns investeringsutfall efter juni 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.
Sektorn redovisar måluppfyllelse i styrkortsuppföljningen. Styrkortsmålen har
olika mättidpunkter, vissa redovisas varje halvår och vissa redovisas årligen.
Styrkortsmål med mättidpunkt halvårsvis redovisas i nedanstående tabell:
Kommunstyrelsens styrkort
Mål
Antalet ej gynnande beslut i förvaltningsrätt ska minska
(jämfört mot föregående år) (barn-och unga)
Antalet ej gynnande beslut i förvaltningsrätt ska minska
(jämfört mot föregående år) (vuxna)
Graden av självbestämmande och förbättrad integritet
ska öka jämfört med föregående år
Högst 40 hushåll med andrahandskontrakt genom
kommunens försorg
Antalet avslutade andrahandskontrakt ska vara fler än
påbörjade årligen
Socialnämndens styrkort
Mål
Förhandsbedömningar ska vara klara inom två veckor
0 förlängningar av utredningstider i barnutredningar
Alla ensamkommande barn och ungdomar ska ha en aktuell
vårdplan
100 procent familjer/barn/unga uppger att åtgärder lett till
förbättringar
100 procent insatser ska utvärderas
Alla ärenden som avser våld i nära relation ska innehålla
dokumenterade risk och skyddsbedömningar
100 % bedömda preventionsåtgärder efter riskbedömning (i
kvalitets-register) genomförs
Beslut om särskilt boende verkställs inom tre månader
Beslut om insatser inom ordinärt boende verkställs inom 24
timmar
Alla placerade vuxna ska ha en dokumenterad planering för
öppenvårdsinsats samt utslussning vid inledningsskedet av
placeringen
15 procent av korttidsplatser lämnas oplanerade för akuta
insatser
Omprövning och nytt beslut klart dag 15 vid insats
hemtagningsteam

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Resultat
2017: 0 st
2016: 0 st
2017: 2 st
2016: 0 st
Ökning 9 %
50 st
Avslutade: 6 st
Nya: 5 st
Resultat
29 %
55 %
100 %
75 %
76 %
100 %
86 %
Genomsnittstid
1,3 månader
100 %
8%
13 %
63 %
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Slutsats
Negativa prognostiserade avvikelser som är av framförallt volymrelaterad
karaktär är:
 Beviljade hemtjänsttimmar 4,2 mnkr
 Externa barn-, ungdoms- och vuxenplaceringar 7,8 mnkr
 Hjälpmedel inom hälso- och sjukvårdsorganisationen 0,6 mnkr
 Bostadsanpassningsbidrag 0,5 mnkr
Negativa prognostiserade avvikelser som beror på minskade eller avslutade
assistansbeslut ifrån Försäkringskassan för personlig assistans enligt
socialförsäkringsbalken
 Fem stycken brukare vilket prognostiseras till en negativ avvikelse med
totalt 5,1 mnkr.
 Nya/förändrade ärenden: 1,3 mnkr.
 En brukare som avlidit samt ett nytt ärende för samma personalgrupp: 0,5
mnkr
Sociala sektorn har haft svårt att rekrytera personal vilket medfört att
bemanningspersonal har hyrts in, framförallt socialsekreterare och
sjuksköterskor.
 Bemanningspersonal som hyrs in medför en prognostiserad negativ
avvikelse mot personalbudget med 9,5 mnkr.
Utbetalt försörjningsstöd, under perioden som kallas glappet för
flyktingmottagning, prognostiseras till en nettokostnad för kommunen på 5,5
mnkr. Det är motsvarande tre tjänster som handlägger dessa ärenden.
Utbetalt försörjningsstöd inklusive handläggare påverkar sektorns budget
med cirka 7 mnkr.
Sektorns prognostiserade utfall är försämrat jämfört mot majprognosen med
4,4 mnkr. Förändringen beror framförallt på:
 En brukare har placerats på ett externt LSS-gruppboende från juli och
framåt, cirka 0,8 mnkr.
 En brukare, vars assistansbeslut varit överklagat av det nationella allmänna
ombudet, har fått avslag. Sektorn erhåller ingen assistansersättning. Minskade
intäkter under 2017 med cirka 1,0 mnkr.
 Extern placering för våld i nära relation från och med juli, cirka 1,0 mnkr
samt LVU-placering för cirka 1,3 mnkr.
 Avveckling av IT-kontotjänst där kommunen enligt avtal får bekosta
Höglandets ITs självkostnad för avvecklingen, cirka 1,0 mnkr.
 Oreglerad anpassningskostnad för en lokal från 2012 (0,2 mnkr) samt nya
kontorslokaler (0,3 mnkr) från juli.
 Medicinskt färdigbehandlade för cirka 0,15 mnkr
 Prognos för schablonintäkter för ankomna är justerad. Totalt sett, vad
gäller ensamkommande flyktingbarn, flyktingmottagning och
Justerandes sign
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flyktingverksamhet som inryms inom sociala sektorns verksamheter är
prognosen förbättrad med 1,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektorsekonom Simon Lennermo, 2017-08-11
Delårsrapport Sociala sektorn 2017, daterad 2017-08-05
Sociala sektorns verksamhetsrapporter delårsbokslut 2017, daterad 2017-0809

Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom, Sociala sektorn
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SocN § 105 Analys beviljade hemtjänsttimmar
Dnr: 2016-SocN0128
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Utifrån sociala sektorns bokslutsprognos för 2017 beslutade Socialnämnden
(SocN § 2, 2017-01-18) att uppdra till sociala sektorn att göra en analys av de
beviljade hemtjänsttimmarna på insatsnivå och uppföljningar av de beviljade
hemtjänstinsatserna. Kommunstyrelsen beslutade (Ks § 20, 2017-02-07) i
samma ärende och i enlighet med Socialnämndens förslag till beslut. I
pågående utredningsuppdrag är jämförelser av bedömning av bistånd med
andra kommuner en del av uppdraget.
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Värnamo kommuner gör en jämförelse av
hur biståndsbehov bedöms. Utifrån 2 fiktiva fall ska biståndshandläggare i
respektive kommun bedöma behovet av insatser. Syftet är att jämföra vilka
insatser, och i vilken omfattning personerna beviljas, eller inte beviljas
insatser. Detta kan ge oss en bild av likheter och skillnader mellan
kommunernas bedömningar av behov av insatser. Både vad gäller insatstyp,
tidsåtgång och frekvens.
Utskicket och sammanställningen för undersökningen sker via Eksjö
kommun, som därefter genomför en gemensam dialog och analys av
resultatet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, med bilaga, från chef för kvalitet och utvecklingsenhet
Carola Walfridson, 2017-07-03
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Kvalitet och utvecklingschef, sociala sektorn

Justerandes sign
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SocN § 106 Uppdragsbeskrivning av fördjupad
uppföljning av volym och kostnadsutveckling
inom hemsjukvården
Dnr: 2017 SocN0083
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
att Ola Götesson, utvecklingschef, Kommunal utveckling, Region
Jönköpings län, får i uppdrag att föra en dialog med regionen avseende
finansiering av den fördjupade uppföljningen.
att godkänna uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad
uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården.
att den andra kvalitativa uppföljningen inom ramen för KomHem-avtalet
genomförs under 2018, samt
att genomföra fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom
hemsjukvården inom ramen för Kommunal utveckling.
Ärendebeskrivning
Primärkommunalt samverkansorgan informerades 2016-09-05 om resultatet
från uppföljningen avseende volym och kostnadsutvecklingen rörande
huvudmannaskapsförändringen (KomHem).
Länets kommuner ser en ökning av kostnader och resursåtgång i sina vårdoch omsorgsverksamheter som upplevs vara större än vad som beräknades i
arbetet med KomHem-avtalet. Resultaten av genomförda uppföljningen av
volym- och kostnadsutveckling har inte varit tillräckliga för att förklara denna
ökning varför Jönköpings läns kommuner gemensamt önskar en fördjupad
uppföljning.
Beslutsunderlag
Uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad uppföljning av
volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården daterad 2017-06-02.
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Kommunal utveckling

Justerandes sign
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SocN § 107 Måltidspolicy för Eksjö kommun –
remiss
Dnr: 2017-Bun0061
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
att godkänna förslag till Måltidspolicy.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommuns Kostpolicy, som antogs 2013, ska revideras en gång varje
mandatperiod. Arbetet med att utvärdera policyn har pågått under hösten
2016 och fram till maj 2017. Ett förslag på förändringar och ny benämning,
Måltidspolicy istället för Kostpolicy, har tagits fram i samråd med
arbetsgrupper från barn- och ungdomssektorn och sociala sektorn.
Livsmedelsverket har, sedan policyn antogs 2013, tagit fram ett måltidspussel
där man utgår från 6 olika pusselbitar - Goda, Säkra, Integrerade, Trivsamma,
Hållbara och Näringsriktiga måltider. Utgångspunkten i arbetet med att
revidera policyn har varit att väva in det så kallade måltidspusslet på ett bra
sätt. I arbetet med att utveckla och förbättra måltidsverksamheten blir
pusselbitarna ett utmärkt verktyg för att få med alla delar i en
måltidsupplevelse för att den ska bli så bra som det är möjligt.
Pusselbiten Hållbara måltider har omformulerats och målen för kommunen
är att öka andelen svenskproducerade, tidigare närproducerade, och
ekologiska livsmedel. För att förtydliga den formulering betyder det dock inte
att man kan ställa krav i upphandling på svenska produkter men kommunen
skall i framtiden arbeta för att styra kraven i livsmedelsupphandlingen åt
varor och produkter framställda i Sverige.
Organisatoriskt har det skett en del förändringar vilket betyder att
ansvarsfrågan för måltidsverksamheten nu vilar på respektive sektor med en
sammanhållande funktion centralt i form av en måltidsutvecklare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från måltidsutvecklare Gun Svensson, 2017-06-07
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Måltidsutvecklare

Justerandes sign
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SocN § 108 Måltidsverksamheten i Eksjö
kommun, kökens framtida funktion
Dnr: 2017-Bun0058
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
att kök upp till 40 portioner ska fungera som mottagningskök.
att tillagningskök ska finnas i Eksjö, Mariannelund och Ingatorp
att uppdra till förvaltningen att ta fram en funktionsbeskrivning för
måltidsverksamheten.
att uppdra till förvaltningen att tillsammans med Eksjö kommunfastigheter ta
fram krav på miljö- och hållbarhet vid inköp av köksutrustning samt
att nämnden i besluten vill reservera sig för kostnadsökningar då dessa inte
finns redovisade.
Ärende
Ansvariga inom Eksjö kommuns måltidsverksamhet har arbetat fram ett
förslag på långsiktig plan för kommunens kök. Syftet är att få en långsiktig
och hållbar plan över tid. Vid nämndens möte i juni informerar
måltidsverksamheten om planen. Synpunkter kan sedan lämnas vid
nämndens sammanträde i augusti för att vara klart till budgetberedning den
2017-08-21. Beslut tas därefter i Ledningsutskott i september och
Kommunstyrelsen i oktober.
Ärendebeskrivning
Frågor som belysts är:
 Vilken verksamhet skall bedrivas i köken?
 Antal portioner idag och i framtiden?
 Tillagnings- eller mottagningskök?
 Vilken utrustning behövs för tillagningskök respektive mottagnings- och
serveringskök.
 Vilka krav skall ställas på lokalerna?
Det finns idag kök inom kommunen som är i behov av upprustning,
renovering eller ändring av verksamhetens inriktning. För att göra rätt
prioriteringar och kunna fatta kloka beslut krävs en samstämmighet. Planen
bör ses över i samma intervall som t.ex. befolknings- och
elevantalsprognoser.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från måltidsutvecklare Gun Svensson, 2017-06-09
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Måltidsutvecklare
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SocN § 109 Information Öppna jämförelser
Dnr: 2017-Socn0073
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna lämnad rapport.
att uttala sin stora tillfredställelse över det goda utfall som presenteras i
öppna jämförelser samt
att delge rapporten till kommunstyrelsen för information.
Ärendebeskrivning
Resultaten av öppna jämförelser för socialtjänsten 2017 finns nationellt
tillgängliga, och som föregående år publicerades alla områden samtidigt,
förutom den delen som benämns Vård och omsorg om äldre. En gemensam
insamling, med samma frågor gör det möjligt att jämföra resultaten mellan
olika verksamhetsområden för ett urval indikatorer. I likhet med tidigare års
öppna jämförelser ligger tyngdpunkten på förutsättningar för god kvalitet
inom socialtjänstens olika verksamheter utifrån brukarens perspektiv. Det gör
att vi kan få en samlad överblick över hela sociala sektorns verksamhet och
jämföra med föregående års resultat.
Öppna jämförelser socialtjänst 2017 omfattar 7 olika verksamhetsområden:
 Social barn- och ungdomsvård,
 Ekonomiskt bistånd
 Stöd till personer med funktionsnedsättning - LSS, socialpsykiatri
 Socialtjänstens krisberedskap,
 Missbruks- och beroendevård
 Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
 Våld i nära relationer
Uppgifterna bygger på Socialstyrelsens kommunenkät som ledningsgrupperna för respektive verksamhetsområde inom sektorn har besvarat och
gett underlag till, som sedan sammanställts och rapporterats in via kvalitet
och utvecklingsenheten. Jämförelserna är framför allt en hjälp för sektorn att
utveckla kvaliteten. Syftet med öppna jämförelser är att det ska stimulera till
kunskapsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med
god kvalitet. Målet är att de verksamhetsförbättringar som öppna jämförelser
ska stimulera till kommer brukaren till gagn, att den enskilde får rätt insatser
utifrån dennes behov.
Sociala sektorn visar på ett bra resultat inom kvalitetsområdena tillgänglighet,
helhetssyn och samordning internt och externt som ska visa på koordination
av resurser och arbetsinsatser inom samtliga områden.
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Det kvalitetsområdet med största utvecklingsmöjlighet är inom
kunskapsbaserad verksamhet.
Vidare visar samma kvalitetsområde på att användningen av resultat från
systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling är fortsatt låg och ett
förbättringsområde för alla verksamhetsområden inom socialtjänsten precis
som föregående år kvarstår.
Sektorn är igång att använda och arbeta med LOKE modellen (uppföljning
med lokal evidens för verksamhetsutveckling)för att uppnå systematisk
uppföljning i respektive verksamhet. Ett nätverk har startats upp lokalt för
erfarenhetsutbyte och framtagning av gemensam process för när, var och hur
modellen ska användas.
Om man väljer att titta på rött, grönt och gult sticker Eksjö kommuns resultat
ut gällande kvalitetsområdet självbestämmande och integritet, beroende på att
Socialstyrelsen efterfrågar specifik brukarinflytande genom brukarrevision.
Inom sektorn används dock andra metoder för brukarinflytande såsom t.ex.
dialogslingor och brukarenkäter.
Dialog om resultatet genomförs gemensamt på chefsmöte i september
månad. Chefer för respektive verksamhet har i uppdrag att sedan analysera
och identifiera förbättringsmöjligheter tillsammans med medarbetarna i
respektive verksamhet. Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera,
följa och utveckla verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Det
regionala arbetet inväntar sektorn från FoUrum för en gemensam analys
inom länet, och för utbyte av goda exempel med övriga kommuner.
Sammantaget visar resultatet inte några större förändringar i de olika
kvalitetsområdena från föregående år, vilket påvisar att det åtgår längre tid för
implementering av åtgärder, en handlingsplan utifrån öppna jämförelser bör
vara mer långsiktig än ett år. Förbättringsmöjligheter har identifierats på
ledningsnivå efter förra årets resultat och som sektorn kommer att arbeta
vidare med tillsammans med årets resultat med enhetschefer och medarbetare
för att komma fram till en handlingsplan utifrån de mål som finns i
nämndens styrkort för 2017-2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kvalitet och utvecklingschef Carola Walfridson, 201707-10
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Kvalitet och utvecklingschef
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SocN § 110 Budget 2018-2020
Dnr: 2017-SocN0077
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna informationen.
Ärendebeskrivning
Information från socialchefen om budgetarbetet inför 2018-2020.
Utdrag:
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SocN § 111 Information Energi och
klimatstrategi samt klimatanpassningsplan för
Eksjö kommun och de kommunala bolagen remiss
Dnr: 2016-Sbn0078
Beslut
att notera informationen, samt
att åter behandla ärendet vid socialnämndens möte i september.
Ärendebeskrivning
Enligt Miljöplan för Eksjö kommun ska en ny Energi- och klimatstrategi
arbetas fram och ersätta den gamla från 2008. En klimatanpassningsplan ska
enligt åtgärdsförslag i Risk- och sårbarhetsanalysen 2015-2018 och Miljöplan
för Eksjö kommun även tas fram. Dessa två i ett samlat dokument verkar
kommunövergripande.
Energi- och klimatstrategin samt Klimatanpassningsplanen är ett styrande
dokument för samtliga verksamheter, nämnder och bolag i kommunen och
visar på den långsiktiga politiska viljan inom energi- och klimatområdet.
Målen är övergripande för hela kommunkoncernen och åtgärderna har
ansvaret fördelats ut på verksamheterna i kommunkoncernen.
Arbetsgruppen för dokumenten har nu tagit fram ett förslag och önskar få
in era synpunkter och kommentarer på dokumentet. Förutom synpunkter i
stort så vill arbetsgruppen att ni funderar över följande frågeställningar:
 Är mål och åtgärder rimliga för respektive verksamhet att jobba
efter?
 De mål som inte är färdiga, vad är rimliga procent och tidsgränser för
dessa?
 Ska planen vara tidsbestämd eller löpa på tills man känner att det är
dags för en ny?
 Finns det något som vi har missar som bör tilläggas?
Beslutsunderlag
Följebrev från energi- och miljömålshandläggare Julia Olah, 2017-06-28
Utdrag:

Energi- och miljömålshandläggare, samhällsbyggnadssektorn
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SocN § 112 Återinför tjänsten som syn- och
hörselinstruktör i Eksjö, Medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0100
Socialnämnden beslutar:
att godkänna lämnad information samt
att ge sociala sektorn i uppdrag att utreda frågan och återkomma med ett
underlag för beslut.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit att återinföra tjänsten som syn- och
hörselinstruktör i Eksjö.
Utdrag:

Kvalitets- och utvecklingsenheten
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SocN § 113 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att redovisade delegationsbeslut är anmäls
Ärendebeskrivning
Redovisas beslut för 2017-07-01 - 2017-07-31 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 § 114 Anmälningsärende
Kammarrätten i Jönköping. Beslut meddelat 2017-06-26 i Mål nr 1237-17 där
kammarrätten inte ger prövningstillstånd och förvaltningsrättens avgörande
därför står fast.
Rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Barns rätt till
familjehemsvård av god kvalitet.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige. Till ny ersättare i socialnämnden
efter Aniko Kelemen (MP)utses Lea Petersson (MP).
Meddelande om beslut från Delegationen för unga & nyanlända till arbete
gällande statsbidrag för fördjupad samverkan om nyanländas etablering i
arbetslivet.
Rekvisition av stimulansmedel för 2017 för ökad bemanning inom
äldreomsorgen har inkommit från Socialstyrelsen.
Rekvisition av ytterligare stimulansmedel för 2017 för att stärka bemanningen
inom den sociala barn- och ungdomsvården har inkommit från
Socialstyrelsen.
Inspektionen för vård och omsorg meddelar 2017-06-13 att man avslutar
ärende gällande oanmäld inspektion av tillsyn av hem för vård och boende
(HVB) för barn och unga vid HVB Justelius.
Inspektionen för vård och omsorg underrättar 2017-06-19 om möjlighet att
lämna synpunkter på underlaget för protokoll gällande föranmäld inspektion
på HVB Villan 2017-06-14.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde föranmäld inspektion
på HVB Björken 2017-06-14. IVO begär 2017-06-19 yttrande samt möjlighet
att lämna synpunkt gällande hur nämnden säkerställer att de arbetssätt som
används är utformade med respekt för enskildas personliga integritet.
Yttrande inskickat till Inspektionen för vård och omsorg i ärende gällande
föranmäld inspektion av HVB Björken.
Brukarrådsprotokoll Öster 2017-05-16.
Inspektionen för vård och omsorg utfärdar tillståndsbevis med stöd av 9 §
förordningen (1993:1090) om stöd och service för vissa funktionshindrade.
Verksamhetens namn är Sofieholms LSS och Tillståndshavare är
Juniagruppen AB.
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SocN § 115 Rapporter
Rapport om assistansuppföljningar 2017-07-20.
Från Migrationsverket, Reviderad årsplanering för mottagande av nyanlända
och information om avbrutna aviseringar.
Lex Sarah-rapport 2017-07-07 gällande misstänkt stöld av medicin inom
hemtjänsten, dnr 2017-Socn0004-12.
Lex Sarah-rapport 2017-07-07 gällande försvunnen plånbok inom
hemtjänsten, dnr 2017-Socn0004-13.
Rapport från socialchef, äldreomsorgschef och biträdande socialchef om hur
sommaren har fungerat i verksamheten. Verksamheterna har fungerat bra,
situationen har varit bättre än 2016.
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SocN § 116 Inbjudningar
Region Jönköpings Län inbjuder till presidie- och förvaltningschefskonferens
för socialtjänst och hälso- och sjukvård på Stora Hotellet i Jönköping 201708-25.
VISAM Arena inbjuder till en uppstartskonferens 2017-09-14 i Jönköping.
Region Jönköpings Län inbjuder till E-rådsdagen 2017-09-21 med tema
informationssäkerhet på A6 Hotell och konferens i Jönköping.
Region Jönköpings Län inbjuder till konferens kring den senaste forskningen
inom det arbetsmarknadspolitiska området på Stora Hotellet i Jönköping
2017-10-13.
Inspektionen för vård och omsorg inbjuder till IVO-dagen 2018-02-06 i
Jönköping.
Höglandets Affärsstrategiska Råd inbjuder till seminarium om Offentlig
upphandling och Nya LOU i Nässjö 2017-10-16.
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SocN § 117 Övriga frågor
Inga övriga frågor har anmälts.
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