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Socialnämnden

SocN § 94 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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SocN § 95 Motion Jämställd fördelning av
ekonomiskt bistånd
Dnr Socn 2019/111
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd.
Ärendebeskrivning
Diana Laitinen Carlsson, socialdemokraterna och S- kvinnor, har i en motion
daterad 190129 yrkat att följande ska gälla i Eksjö kommun
-Att utbetalningar av ekonomiskt bistånd skall delas lika mellan de vuxna i
hushållet.
-Att kvinnor säkerställs tillgång till ett eget bankkort som är knutet till det till det
bankkonto till vilket deras ekonomiska medel betalas ut.
-Att detta omgående förs in i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd
Motionen lämnas till sociala sektorn och Biståndsenheten som ansvarar för
handläggning av ekonomiskt bistånd inom kommunen. Biståndsenheten står inför
ett byte av verksamhetssystem. Från september månad 2019 kommer all
handläggning och dokumentation av ekonomiskt bistånd i Eksjö kommun skötas i
verksamhetssystemet Pulsen Combine. I och med det nya verksamhetssystemet
kommer all utbetalning av ekonomiskt bistånd rutinmässigt delas mellan mannen
och kvinnan i alla hushåll oavsett orsak till behovet av ekonomiskt bistånd.
Befintliga rutiner kommer att revideras utifrån det nya sättet att genomföra
utbetalningar.
Det ekonomiska biståndet utbetalas via kontoinsättning i bank. För att sökande
ska kunna ta ut pengar är innehav av ett kontokort nödvändigt. Kostnad för
kontokort/ bankkort kan beviljas som bistånd till livsföring i övrigt, vilket framgår
av nuvarande riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare IFO Åsa Löfkvist samt socialchef
Patrik Hedström.

Utdrag:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign
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SocN § 96 Budgetuppföljning 201905
Dnr Socn 2019/59
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse
mot budget med 10,4 mnkr inklusive verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning. Exkluderat verksamhet för
ensamkommande flyktingbarn och flyktingmottagning som inryms inom
Sociala sektorns verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse mot
budget med 11,6 mnkr, samt
att notera åtgärder är vidtagna per verksamhet beskrivna utifrån
tjänsteskrivelsen.
Vidare föreslår Sociala sektorn Socialnämnden föreslå
Kommunstyrelsen besluta
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter maj är 191,7 mnkr, vilket motsvarar 44,0
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 445,9
mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 10,4
mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 2,4
procent.







Äldreomsorgs särskilt boende prognostiseras till en negativ
avvikelse med -2,7 mnkr, motsvarande 2,6 procent av budget.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras en positiv
avvikelse med 0,4 mnkr, motsvarande 0,5 procent av budget.
Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med -0,1
mnkr, motsvarande 2,1 procent av budget.
Bemanningsenheten prognostiseras till en positiv avvikelse med
0,1 mnkr, motsvarande 3,1 procent av budget.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse
med 1,4 mnkr, motsvarande 4,4 procent av budget.
LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med 0,7

Justerandes sign

Justerandes sign
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mnkr, motsvarande 0,7 procent av budget.



Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 3,7
mnkr, motsvarande 4,3 procent av budget.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en negativ
avvikelse mot budget med 2,3 mnkr, motsvarande 20,7
procent av budget.

Sektorns investeringsutfall efter maj månad är 0,2 mnkr, vilket
motsvarar 2,8 procent av helårsbudgeten inklusive överförda medel
ifrån 2018. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 5,4 mnkr,
vilket motsvarar 24,7 procent av budgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av tf sektorsekonom, daterad 2019-06-10
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Tf sektorsekonom

Justerandes sign

Justerandes sign
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SocN § 97 Ändra delegat delegationsordning
Dnr Socn 2019/106
Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta
att delegationsordningen för socialnämnden ska ändras vad gäller delegat i
beslutet att utredning inte skall föranleda åtgärd, vid misstanke om brott mot
barn. Delegat ska föreslås vara funktionschef istället för nuvarande socialnämnd.
Ärendebeskrivning
Vid den senaste revideringen av socialnämndens delegationsordning som antags
av Kommunstyrelsen 2019- 01- 29, ändrades inte delegat för beslutet att utredning
inte skall föranleda åtgärd, vid misstanke om brott mot barn. Delegat skulle redan
då ha föreslagits vara funktionschef istället för socialnämnd.
Beslutet kan enligt socialtjänstlagen beslutas av tjänsteman och olika kommuner
har olika delegation för beslutet beroende på organisation, riktlinjer och rutiner
för handläggningsarbetet.
Beslut om att utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen inte ska föranleda
åtgärd delegeras i nuvarande delegationsordning till 1:e socialsekreterare, vilket
bedöms vara rättssäkert och brukarorienterat. Även beslutet att utredning inte
skall föranleda åtgärd, vid misstanke om brott mot barn, bör av samma skäl fattas
av tjänsteman. Men då det handlar om misstanke om brott mot barn ska delegaten
ha en högre ansvarsbefattning så som funktionschef.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare Åsa Löfkvist, daterad 2019-05-13.
Delegationsordning för socialnämnd, Nr 8- 2019, Reviderad av socialnämnden
och antagen av Kommunstyrelsen, 2019- 01- 29.
10 kap. 4 § Socialtjänstlagen
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Funktionschef Individ och familjeomsorgen

Justerandes sign

Justerandes sign
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SocN § 98 Rekvisition av statsbidrag för 2019 till
kommuner för habiliteringsersättning
Dnr Socn 2019/98
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utbetala habiliteringsersättning gällande dagpenning till dem som deltar i
dagligverksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning) med en ökning av 40 kr per
dag från första juli, samt retroaktivt från den 1 januari 2019. Ökningen gäller både
dem som har halv och hel habiliteringsersättning.
Ärendebeskrivning
Kommunen har till Socialstyrelsen skickat in en rekvisition för att ta del av
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Totalt är det 350 000 000 kronor som
ska fördelas. Eksjö kommun har rekvirerat 653 682 kronor.
Statsbidraget får användas av kommunen i syfte att införa eller höja en låg
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
(habiliteringsersättning). Då avses själva höjningen som den del statsbidraget ska
täcka.
Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som
tidigare höjts med hjälp av statsbidragen. Här avses den dagpenning, samt nivån
på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har finansierats av
statsbidraget. Kommunen kan använda medlen som Socialstyrelsen betalar ut
under hela 2019 och de kan användas till och med den 31 december 2019.
Om kommunen inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari
2019 – den 31 december 2019 ska kommunen återbetala återstoden till
Socialstyrelsen. Kommunen kan också bli återbetalningsskyldig om medlen inte
används i enlighet med syftet för statsbidraget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av socialchef Patrik Hedström 190610.
Utdrag:
Tf sektorsekonom

Justerandes sign

Justerandes sign

9

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

EKSJÖ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-06-12

SocN § 99 Redovisning Projekt Hemrehabilitering
Dnr Socn 2019/109
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av projektet hemrehabilitering.
Sammanfattning
Hemrehabiliteringsarbetet har genererat:



ökad kvalité för den enskilde med goda förutsättningar att återvinna eller
bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga samt skapa goda villkor för ett
självständigt liv,
Kompetens som har använts i projektet är arbetsterapeuter och
sjukgymnaster.

Ärendebeskrivning
Hemsjukvården startade 2018 ett arbete med att arbeta på ett mer träningsinriktat
sätt i syfte att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga samt skapa
goda villkor för ett självständigt liv och att aktivt kunna delta i samhällslivet.
Hemsjukvårdens uppdrag enligt KomHem avtalet för rehabilitering. Med
rehabilitering avses insatser som ska bidra till att personer med förvärvad
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar återvinner eller
bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga, samt skapar sedan villkor för ett
självständigt och aktivt liv.
Slutsatser
Sammanfattningsvis har arbetet uppfyllt de målsättningar vi hade när arbetet
påbörjades. Dock har vi också noterat nedan svaga punkter där arbetet behöver
utvecklas vidare med oförminskad styrka och struktur.
1. För att fullt ut lyckas med arbetet över tid är det viktigt att inkludera
omvårdnadspersonalen i tankar och arbetssätt. På många håll där man
arbetet med hemrehab har man konstaterat att det finns en tradition av att
äldre ska få hjälp i de flesta situationer oavsett om de klarar dem själva
eller inte. Många patienter och anhöriga har också denna förväntan på
hemtjänsten, och ser personalen som hembiträden som måste hjälpa till
eftersom man betalar för tjänsten.
Vidare rapporterar man att ett sådant hjälpande beteende kan leda till att
man tar bort funktioner och förmågor hos den enskilda människan.

Justerandes sign

Justerandes sign
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2. Hemtjänsten ska i stället stödja den enskilde att själv klara av vardagen och
ta tillvara sina resurser.
3. Hemrehabiliteringen kräver ett nära samarbete mellan
biståndshandläggarna och arbetsterapeuterna, eftersom det är mycket
svårare att motivera någon till träning som redan har hjälp i hemmet.
4. Eftersom många äldre har nära kontakter med sina anhöriga och
närstående är en del i motivationsarbetet också att få med dem i det
rehabiliterande förhållningssättet.
5. Erfarenheter visar att det effektivaste sättet att arbeta med HemRehab är
när arbetet bedrivs i ett avgränsat team med tydlig ansvarsfördelning.
6. Rehabiliteringen bör sättas in så tidigt som situationen tillåter och kan vara
tidskrävande från början.
7. Patientens målsättningar för hemrehabilitering diskuteras enligt specifika
mätinstrument i ett inledande skede. Det är därefter viktigt att få med
eventuell hemtjänst och övriga professioner på dessa målsättningar så att
vi jobbar tillsammans mot samma mål. Detta kan tas upp, redovisas och
diskuteras på exempelvis VTT. Det skulle också förbättra innehållet och
göra VTT mer mål- och resultatinriktade.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av enhetschef hälso- och sjukvård Christina BråkenhielmPersson, daterad 19-06-03
Utdrag:
Enhetschef hälso- och sjukvård

Justerandes sign
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SocN § 100 Rörlig tid
Dnr Socn 2019/51
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen.
Ärendebeskrivning
Ett arbete pågår i sektorn att få ner antalet ej bokade rörliga pass. Sedan i januari
har antalet rörliga pass minskat. Även antalet ej tillsatta pass har minskat totalt
sett. I februari och mars var det en stor minskning av ej bokade pass, medan det i
april och maj har ökat något igen.
Det finns stora skillnader mellan olika arbetsplatser, både i antalet rörliga pass och
även i hur många av dessa som bokats.
Beslutsunderlag
Powerpoint-diagram på rörlig tid 190101-190531.

Justerandes sign

Justerandes sign
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SocN § 101 Information arbetstidsavtal
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Personalchef Malin Claesson och förhandlingsansvarig Susanne Nilsson
informerar kring arbetet med ett nytt arbetstidsavtal.
Avtalet gällande arbetstid inom sociala sektorn gäller från 2006 och innehåller
utökad sysselsättningsgrad, nattarbetstidsavtal, timbank och lätthelgdagar för
Vårdförbundet. Alla delar hör ihop och därför behöver hela avtalet ses över. Det
är viktigt att ha avtal som både ser till personalens arbetsmiljö men även
ekonomin.
Arbetet med nytt arbetstidsavtal har startat och där finns en arbetsgrupp där
Kommunal ingår. Sedan finns även en referensgrupp där personer från olika delar
i kommunen finns med. Det finns även en referensgrupp med medarbetare för att
även få med deras synpunkter. Processen tar tid och måste få ta tid.

Justerandes sign

Justerandes sign
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SocN § 102 Åtgärder mot matsvinn
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Enhetschef inom måltidsverksamheten Mariette Eek informerar kring arbetet med
matsvinn.
Inom äldreomsorgen vägs matsvinn varje dag för att veta hur mycket det är. Det
blir inte mycket matsvinn i tillagningskök på särskilt boende, däremot kan det bli
mer matsvinn på trygghetsboende är det lite svårare att beräkna hur många
portioner som kommer serveras.
I samband med informationen lämnar nämndens ordförande över en blomma till
personalen på Snickaren från kommunala pensionärsrådet. Snickaren får högst
betyg i länet då SPF Seniorernas matpatrull har gjort sin årliga granskning av
länets äldrerestauranger.

Justerandes sign

Justerandes sign
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SocN § 103 Försörjningsstöd
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Socialchef Patrik Hedström lämnar en muntlig information kring
försörjningsstödet. Sektorn har fått ett uppdrag från budgetberedningen att utreda
över sektorsgränserna möjligheter att förbättra integration och därigenom minska
behovet av försörjningsstöd.
Ett arbete pågår tillsammans med tillväxt och utvecklingssektorn för att
gemensamt hitta ett arbetssätt för dem som uppbär försörjningsstöd. Utredningen
ska bland annat innefatta möjligheter till fler praktikplatser och vilka
förutsättningar som ska finnas för att personer ska få försörjningsstöd och SFI.
Det är också viktigt med samarbete med övriga näringslivet i kommunen.
En tydlig plan för detta arbete med tidsram kommer att tas fram och redovisas för
budgetberedningen och socialnämnden.

Justerandes sign

Justerandes sign
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SocN § 104 Inbjudningar
Socialtjänstens utmaningar och möjligheter. Webbsändning från Sveriges
kommuner och Landsting 2019-09-02.
Länsdialog kring ungdomars och unga vuxnas riskbruk, missbruk och beroende
tisdagen den 15 oktober i Jönköping.

Justerandes sign

Justerandes sign
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SocN § 105 Anmälningsärende
Protokollsutdrag från kommunala funktionshinderrådet 2019-05-14 gällande
hjälpmedelsmässa.
Enkät inskickad till socialstyrelsen för uppföljning och utvärdering av den nya
placeringsformen för barn och unga 16-20 år, stödboende.
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg inkom 2019-05-27 i ärende med
diarienummer Socn 2019/58.
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg inkom 2019-05-13 i ärende med
diarienummer Socn 2018-0037.
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg inkom 2019-05-21 i ärende med
diarienummer Socn 2018-0030.

Justerandes sign
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SocN § 106 Rapporter
Kjell Axell rapporterar från brukardialog stöd och återhämtning. Det är positiva
möten med stort engagemang. Protokoll från brukardialog inom stöd och
återhämtning 2019-05-08.
Kjell Axell rapporterar från boendedialoger på Mogården. Överlag positivt på
Mogården. Anteckningar från boendedialog på Mogården vecka 20-2019.
Ulf Bardh rapporterar från boenderåd på Almgården. En del negativa synpunkter
kring att brukare får vänta länge på hjälp ibland. Brukare tyckte informationen
kring EU-valet var bristfällig. Diabetiker upplever att det är lång nattfasta.
Tomaz Erazim rapporterar från brukarråd Öster. Stort önskemål om att öppna
vårdboende på Bobinen igen. Tiderna då dörrarna låses på kvällarna på Bobinen
finns det synpunkter kring, en del vill låsa tidigare, en del senare.

Justerandes sign

Justerandes sign
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SocN § 107 Övriga frågor
Socialchefen har träffat personliga ombud inom Eksjös geografiska område.
Socialchefen kommer ha en fortsatt dialog med övriga höglandskommuner kring
fortsatt hantering kring personliga ombud.
Funktionschef äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Det finns två kandidater
som är aktuella och tester görs. Planen är att arbetet ska vara klart innan
semestern börjar.

Justerandes sign

Justerandes sign
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