SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-16

Sammanträde med

Socialberedningen

Plats och tid

Olsbergs Arena kl. 09:00-12.00

Beslutande
Ledamöter

Marie-Louise Gunnarsson, (M), ordförande
Kjell Axell, (S)
Jan Nilsson, (C)
Ann-Charlotte Käck Karlsson, (S)
Tomas Erazim, (M)
Birgitta Liljerås Larm, (KD)
Vernisa Gazibara, (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Mattias Granath, (S)
Martina Nord, (C)
Elisabeth Werner, (SD)

Tjänstemän

Anneli Gustafsson, sekreterare
Patrik Hedström, socialchef
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef, § 87
Andreas Wigren, sektorsekonom
Carina Andersson, enhetschef IFO § 87-89
Eddie Andersson, tf funktionschef § 87
Carola Walfridsson, kvalitets- och utvecklingschef § 87
Carina Strandesjö, socialt ansvarig samordnare § 90
Marcus Nyander, enhetschef stöd och återhämtning § 89

Utses att justera

Kjell Axell

Justeringens plats
och tid

Sociala sektorn 2020-09-22, kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

86-92

……………………………………………

Anneli Gustafsson

Ordförande

……………………………………………

Marie-Louise Gunnarsson

Justerande

…………………………………………….

Kjell Axell
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen

2020-09-16

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

Socialberedningen

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Förvaringsplats
för protokollet

Förvaltningshuset

Datum då anslag
publiceras

2020-09-22

Underskrift

……………………………………………

Datum då anslag
tas bort

2020-10-14

Anneli Gustafsson
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Upprop
Val av justerare
Godkännande av föredragningslista

4

Budgetuppföljning 2020

2020/56

Tröskelboende

2020/125

Personligt ombud

2019/94

Ej verkställda beslut q2 2020

2020/80

5
6
7
8
9
10
11

Information från socialchefen, föredragande Patrik Hedström

12

Anmälningsärenden

13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

EKSJÖ KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Socialberedningen

SocB § 86 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida med den ändringen att ärende nr
8, Remissvar av betänkande utgår.
Ärendebeskrivning

Ärende nr 8 Remissvar av betänkande utgår och tas upp under punkten 9
anmälningsärenden.
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen beslutar

2020-09-16

Sammanträdesdatum

SocB § 87 Delårsrapport per 2020-08-31, sociala
sektorn
Dnr Socn 2020/56
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot
helårsbudget med 11,3 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,5
procent
att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter augusti månad var 304,5 mnkr, vilket motsvarar 68,5
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 456,1 mnkr,
vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 11,3 mnkr. Den
procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 2,5 procent.









Äldreomsorgen särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse
med 1,6 mnkr, motsvarande 1,5 procent av budget.
Äldreomsorgen ordinärt boende prognostiseras en negativ avvikelse med 0,4 mnkr, motsvarande 0,5 procent av budget.
Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,1 mnkr,
motsvarande 1,9 procent av budget.
Bemanningsenheten prognostiseras till en positiv avvikelse med 2,1 mnkr,
motsvarande 49,5 procent av budget.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 2,2
mnkr, motsvarande 6,6 procent av budget.
LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med 1,3 mnkr, motsvarande
1,3 procent av budget.
Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 12,0 mnkr,
motsvarande 13,6 procent av budget.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot
budget med 4,2 mnkr, motsvarande 25,2 procent av budget.

Investeringsbudgeten för sektorn uppgår till 8,5 mnkr (inklusive tilläggsbudget
från 2019) och investeringsutfall efter augusti uppgick till 1,0 mnkr.
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Sammanträdesdatum

Sektorns helårsprognos för investeringarna är 3,9 mnkr, vilket motsvarar en
positiv avvikelse mot budget med 4,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf sektorsekonom Simon Lennermo 2020-09-11
Delårsbokslut från tf sektorsekonom Simon Lennermo 2020-09-11
Delårsrapport vård och omsorg tf funktionschef Eddie Andersson 2020-09-14
Delårsrapport IFO
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Socialchef
Verksamhetsstrateg
Funktionschef Individ och familjeomsorgen
Funktionschef Äldreomsorgen
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialberedningens förslag till beslut

2020-09-16

Sammanträdesdatum

SocB § 88 Tröskelboende
Dnr Socn 2020/125
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att det i dagsläget inte finns något behov men att planering för boende
för gruppen äldre med missbruk fortsatt behöver utredas.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun har idag ingen stor grupp av personer som är bostadslösa inom
kategorin missbruk, vilket är förutsättningen för tröskelboende. Det finns idag
inte heller ett stort antal bostadslösa, och så har det varit under en längre tid.
Situationer som uppkommer för de få bostadslösa löses av biståndsenheten på
annat sätt, till exempel genom tillfälligt boende eller lägenhet. Behov av
tröskelboende för målgruppen finns därför inte.
Ska ett tröskelboende skapas, behöver anpassade lägenheter byggas specifikt för
denna målgrupp. Det innebär små ettor med säkerhetstänkande, vilket innebär två
ingångar för att personal ska kunna ta sig ut om situationen skulle kräva det.
Tröskelboende behöver byggas där målgruppen inte kan störa andra och där man
kan acceptera viss nivå av oro.
Den grupp som i nuläget har ett större behov av boende är äldre missbrukare som
idag börjar få omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i ordinärt boende.
Det finns idag inget boende som vill eller har kompetens att ta emot denna
målgrupp, vilket gör att de inte får det stöd och den hjälp de har rätt till. Det som
skulle behövas är en anpassad avdelning inom äldreomsorgen som har kunskap
om denna målgrupp och som har förståelse för deras problematik.
Det är uppskattningsvis cirka 10 personer som bedöms vara seniorer och som
inom en femårsperiod kommer att ha detta behov. Det kan bli ett alternativ för att
slippa ta till annan placering, exempelvis enligt Lagen om vård av missbrukare
(LVM) eller Hem för vård och boende (HVB).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Carina Andersson, funktionschef IFO, 2020-09-03
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Utdrag:
Funktionschef Individ- och familjeomsorgen
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Socialberedningens förslag till beslut

2020-09-16

Sammanträdesdatum

SocB § 89 Personligt ombud
Dnr Socn 2019/94
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att verksamheten personligt ombud upprättas som en kommunal serviceinsats
enligt utredningsunderlaget, samt
att budget avsätts enligt utredningsunderlaget.
Ärendebeskrivning
Enhetschefen för Stöd och återhämtning inom Individ och familjeomsorgen
(IFO), fick under våren 2020 i uppdrag av socialberedningen att utreda hur
verksamheten personligt ombud kan upprättas som en kommunal serviceinsats i
Eksjö kommun.
Enhetschefen redogör i sitt underlag för hur metodik, insats, målgrupp,
bemanning och ledningsfunktion samt ekonomi, kvalitet och uppföljning ska
utformas för att möjliggöra verksamheten personligt ombud som kommunal
serviceinsatsen i Eksjö kommun.
Serviceinsatsen erbjuds personer som under max tre månader uppfyller kriterier
enligt personligt ombud för service med fokus på slussning till självständighet
utifrån individens behov, funktion och mål. Insatsen som erbjuds är frivillig och
kostnadsfri.
Tjänstefördelning:
-

0,25 tjänst med bas i boendestödsteamet ansvarar för mottagande,
vägledning/rådgivning
0,25 tjänst stöd och coachning via Peer supportfunktionen inom
kommunen

Totalt 0,50 tjänst
Verksamheten kommer inte att ha den oberoende position som eftersträvas inom
personligt ombuds verksamhet. Det kan bli svårare att upptäcka och rapportera
brister hos och till huvudmän inom området, risken finns att det inte blir
opartiskt. De förbättringsområden som upptäcks kommer att följas upp
månadsvis av verksamheten.
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Beslutet förutsätter budget motsvarande tidigare egen finansiering av personligt
ombud 180 tkr samt ny finansiering om 70 tkr, totalt 250 tkr per år. Finansiering
ska ske genom omfördelning i samband med internbudget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Marcus Nylander, enhetschef, 2020-09-03
Utredningsuppdrag kommunal serviceinsats - personlig ombudsverksamhet från
Marcus Nylander, 2020-08-27.
Utdrag:
Funktionschef, IFO
Enhetschef enheten för stöd och återhämtning, IFO
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Kommunfullmäktige beslutar

2020-09-16

Sammanträdesdatum

SocB § 90 Ej verkställda beslut kvartal 2, 2020
Dnr Socn 2020/80
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § och genom lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS, som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Enligt 16 kap 6 h § ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till
kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per
kvartal.
För innevarande period rapporteras åtta beslut inom äldreomsorgen och två inom
omsorgen, som ej verkställda. Tiden som förflutit för gynnande beslut som inte är
verkställda är mellan 3,5–8 månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, Socialt ansvarig samordnare, 2020-09-02.
Utdrag:
Kommunfullmäktige
Socialt ansvarig samordnare
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SocB § 91 Information från socialchefen
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Sociala sektorn får 982 000 kr år 2020 och 3,2 miljoner år 2021 till
äldreomsorgslyftet. Det är ett stort intresse för utbildningen. Det kommer bli
individuella bedömningar utifrån förkunskap. Det sker en fortsatt diskussion med
Kommunal kring vilka som ska komma ifråga. Målsättningen är att utbildningen
ska komma igång 2020-11-01 på Eksjövux.
Det är positivt att besöksförbud hävs från 2020-10-01 på nationell nivå för
särskilda boenden. Kommunen kommer gå sakta framåt för att ha kontroll så
smittalen inte ökar, fortsätta att hålla i och hålla ut. Det har inte funnits någon
konstaterad smitta i Eksjö kommun, sociala sektorns verksamhet, sedan i juni
månad.
Det tillfälliga lagret för Covid-19-material, har tillfälligt flyttat till Campus I12 till
och med februari 2021, för att sedan tar ett nytt ställningstagande. Lokalerna är
bättre anpassade för denna typ av lagerhållning.
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SocB § 92 Anmälningsärenden
Beslut
Socialberedningen beslutar
att följande ärende anmälts.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun är remissinstans för betänkandet: Ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård SOU 2020:36.
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