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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 47 Godkännande av föredragningslista 4

§ 48 Tertialrapport per 20200430 2020/56 5 
- 
6

§ 49 Budget 2021-2023, förvaltningens förslag 7

§ 50 Direktupphandlingar 2020 kvartal 1 soc 2020/92 8 
- 
9

§ 51 Ej verkställda beslut q1 2020 2020/80 10 
- 
12

§ 52 Årsrapport Avvikelser  SoL, LSS 2019 2019/149 13 
- 
14

§ 53 Handlingsplan resursfördelning inom äldreomsorgen 2019/197 15 
- 
18

§ 54 Handlingsplan med åtgärder för en budget i balans inom särskilt 
boende

2019/196 19 
- 
20

§ 55 Syn- och hörselinstruktör - medborgarförslag 2020/75 21

§ 56 Allmän information från socialchefen 22

§ 57 Bemanningsenheten, lägesrapport 23

§ 58 Utökning av Ungdomslotsar 2020/91 24

§ 59 Anmälningsärenden 25
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EKSJÖ KOMMUN

Socialberedningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-05-18

SocB § 47 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende nr 16, rapporter utgår.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 48 Tertialrapport per 20200430
Dnr Socn 2020/56

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot budget 
med 6,9 mnkr,

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

Socialberedningen beslutar vidare att föreslå Kommunstyrelsen

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Sektorns driftutfall efter april är 141,8 mnkr, vilket motsvarar 32,1 procent av 
helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 448,7 mnkr vilket motsvarar 
en negativ avvikelse mot budget med 6,9 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot 
budget i prognosen är 1,6 procent.

 Äldreomsorg särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse med 
0,5 mnkr, motsvarande 0,4 procent av budget.

 Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras en negativ avvikelse med 0,6 
mnkr, motsvarande 0,7 procent av budget.

 Kosten prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, motsvarande 
3,0 procent av budget.

 Bemanningsenheten prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,5 mnkr, 
motsvarande 43,8 procent av budget. 

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

 LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med 2,3 mnkr, motsvarande 
2,3 procent av budget.

 Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 7,8 mnkr, 
motsvarande 8,9 procent av budget.

 Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot 
budget med 3,1 mnkr, motsvarande 18,2 procent av budget.

Sektorns investeringsutfall efter april månad är 0,4 mnkr, vilket motsvarar 4,5 
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 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av sektorsekonom, daterad 2020-05-14          
Tertialrapport 1 sociala sektorn 2020, upprättad av sektorsekonom

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 49 Budget 2021-2023, förvaltningens 
förslag
Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Sektorsekonom och socialchef lämnar muntlig information kring förvaltningens 
budgetförslag inför 2021-2023. En diskussion sker kring inriktning, 
ambitionshöjningar samt möjlighet att minska ambitionsnivå.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 50 Direktupphandlingar 2020 kvartal 1 soc
Dnr Socn 2020/92

Beslut 
Socialberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Plan för 2020 års internkontroll för sociala sektorn godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj (Ks §111, 2020-05-05).

Internkontrollen berör tre områden, kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet 
i verksamheten, kontroll av finansiell rapportering samt kontroll av följsamhet 
mot lagar och förordningar. I kommunens upphandlings- och inköpspolicy 
framgår att området om upphandling och inköp ska vara med i 
internkontrollplanen. 

I sociala sektorns internkontrollplan är ett kontrollområde direktupphandlingar 
som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt ramavtal eller avtal ingår 
inte i denna uppföljning. 

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation. 

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats. 

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas. 

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 sociala sektorn
Under kvartal 1 har totalt en direktupphandling mellan 25-100 tkr kontrollerats. 
Den var konkurrensutsatt och dokumenterad. Inga direktupphandlingar över 100 
tkr har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av sektorsekonom, daterad 2020-05-13
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utdrag: 
Upphandlingssamordnare, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 51 Ej verkställda beslut q1 2020
Dnr Socn 2020/80

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

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. 
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.

Socialnämnden har också 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. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om 
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på 
individnivå. Enligt 28 f-g §§ LSS 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. 

Allmänna uppgifter
Rapporteringstillfälle Kvartal 1 2020
Ansvarig nämnd Socialnämnd
Ansvarig styrelse Kommunstyrelsen

Nämnden har ansvar
för dessa verksamheter: SoL Äldreomsorg (ÄO) SoL, LSS, 

Omsorg till personer med 
funktionsnedsättning (OF) SoL Individ- 
och familjeomsorg, vuxen (IFO)

Ansvarig rapportör Carina Strandesjö
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialt ansvarig socionom
Sociala sektorn

Rapportering enligt 16 kap. 6 h § SoL, samt enligt 28 f-g §§ LSS
 Ej verkställda 

gynnande beslut 
☒ ÄO
☒ OF
☒ IFO

Antal
3
2
10

Avbruten
verkställighet
☐ ÄO
☐ OF
☐ IFO

Antal

Inom verksamhetsområdet finns inga 
individrapporter detta kvartal av ej 
verkställda gynnande beslut eller av 
avbruten verkställighet.

☐ ÄO
☐ OF
☐ IFO  

Tid som förflutit för gynnande beslut 
som ej är verkställda.

Mellan 3,5-5 månader i samtliga ärenden.

Tid som förflutit för avbrott i 
verkställighet
Typ av bistånd enligt SoL ☒ Permanent bostad ( 5 kap. 5 § eller 5 kap 7 § SoL)

☐ Korttidsboende/växelvård
☐ Hemtjänst
☐ Boendestöd
☒ Dagverksamhet/sysselsättning

☒ Kontaktperson
☐ Kontaktfamilj
☐ Ledsagning
☐ Avlösning i hemmet

☐ Ekonomiskt bistånd
☐ Egna medel/förmedlingsmedel
☐ Bostad (IFO)
☐ Familjehem
☐ Behandlingshem

☐ Öppenvårdsverksamhet
Ange vad: 

☒ Annat bistånd
     Ange vad: Anvisad praktikplats 

Typ av bistånd enl LSS ☐ Rådgivning eller annat personligt stöd
☐ Biträde av personlig assistans
☐ Ledsagarservice

11



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

☐ Biträde av kontaktperson
☐ Avlösarservice i hemmet
☐ Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
☐ Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
☐ Boende i familjehem eller bostad med särskild 
service för barn eller ungdomar     
☐ Bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskild anpassad bostad för vuxna
☐ Daglig verksamhet

Övriga kommentarer eller upplysningar i ärendet:
Särskilt boende:
I ett ärende har personen blivit erbjuden bostad inom tre månader.
I ett ärende har personen inte blivit erbjuden lägenhet trots att det har funnits lägenhet att 
erbjuda. 
I ett ärende har personen blivit erbjuden bostad inom tre månader med personen tackade nej på 
grund av risk för smitta av covid 19, står kvar i kön. 
Kontaktperson: Har inte hittat rätt matchning av kontaktperson till personerna. 
Anvisad praktikplats och daglig sysselsättning: Utförarna har inte angett några orsaker.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av socialt ansvarig samordnare 2020-04-30

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Socialt ansvarig samordnare
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 52 Årsrapport avvikelser Socialtjänstlagen 
och LSS 2019
Dnr Socn 2019/149

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att godkänna lämnad redovisning.  

Ärendebeskrivning 
Redovisning av avvikelser och synpunkter inom socialtjänsten och LSS ingår i 
kvalitetsberättelsen enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Sociala sektorn arbetar ständigt med förbättringsarbeten som är en del i 
kvalitetsledningssystemet. Detta ska vara en del i det dagliga arbetet, förebyggande 
och leda till en förbättring. För att säkerställa att en förändring leder till en 
förbättring krävs det struktur och ett systematiskt arbetssätt.  

Inom sociala sektorn finns det riktlinje med tillhörande processer och rutiner för 
att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser samt att fastställa 
och åtgärda de bakomliggande orsakerna. De vidtagna åtgärdernas effekter ska 
regelbundet följas upp. Negativa händelser innefattar interna sociala, externa 
synpunkter/klagomål och lex Sarah.

 Antalet interna avvikelser har ökat och det syns en tydlig koppling till de 
riktade insatser med information kring avvikelsehantering och om 
rapporteringsskyldigheten som har genomförts inom individ och 
familjeomsorgen. 

 Antal avvikelser kring larm har minskat kraftigt från föregående år genom 
riktade insatser på demensenheterna.

 Uteblivna besök har minskat som leder till mindre otrygghet och ökad 
kvalitet i omsorgen för den enskilde brukaren.  

 Behovet att förstärka kunskapen om vikten av att upprätta god 
dokumentation är påbörjad inom äldreomsorgen.

 Personalen på demensenheterna har arbetat med hot och våldssituationer 
med personer med demens och andra boende som riskerar att utsättas för 
våld. Verktygen är bland annat skattning via BPSD (Beteendemässiga och 
Psykiska Symtom vid Demens) och att upprätta handlingsplaner. 

Under år 2019 har det rapporterats 1st lex Sarah. Det finns en handlingsplan med 
åtgärder som chefen och medarbetarna ska arbeta med under 2020. Den ledde 
inte till lex Sarah anmälan till IVO. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Totalt för år 2019 har det kommit in 18 synpunkter/klagomål till sociala sektorn. 
Externa synpunkter/klagomål kan vara både positiva och negativa. Det har 
kommit in ett fåtal positiva synpunkter från brukare där de utrycker sig vara 
mycket nöjda med insatserna och med personalen. Brukarna och anhöriga har 
synpunkter kring höga avgifter, låg bemanning, boendemiljön och maten. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av avvikelser inom socialtjänst och LSS år 2019, daterad 2020-5-11, 
upprättad av socialt ansvarig samordnare.                                        
Tjänsteskrivelse årsredovisning avvikelser inom socialtjänsten och LSS 2019, 
daterad 2020-05-12, upprättad av socialt ansvarig samordnare. 

Utdrag: 
Socialt ansvarig samordnare
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 53 Handlingsplan resursfördelning inom 
äldreomsorgen
Dnr Socn 2019/197

Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att godkänna lämnad handlingsplan.

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn har fått i uppdrag att ta fram äldreomsorgsplan innefattande bland 
annat en handlingsplan för genomlysning av resursfördelningsmodell, riktlinjer, 
schablontider, kostnadseffektivitet och effekterna av trygg hemgång. Redovisning 
av de olika deluppdragen gjordes till socialberedningen 18 mars 2020.

Lokala riktlinjer för demens är reviderade genom att ambitionsnivån är 
identifierade utifrån  prioriterade områden och ska implementeras med planerad 
start april.

Förebyggande arbetssätt har utretts och underlag med analys presenterats för 
socialberedningen som godkänt förslag till fortsatt arbete Sammanfattande förslag 
till fortsatt arbete:

 Skapa förvaltningsövergripande nätverk med intresseföreningar kopplat 
till förebyggande arbetssätt där dessa frågor drivs

 Fortsatt arbete och utökning av IT för seniorer

 Utöka hembesök till att omfatta samtliga personer vid en viss ålder

Resursfördelning består av flera olika komponenter som påverkar vartannat.   
Underlag finns med för och nackdelar för resursfördelningsmodell och 
avgiftsmodell där förslag finns om att införa utförd tid med rambeslut för 
redovisning till socialberedningen 2020-10-21 med analys av effekt av intäkter och 
avgifter. Utöver innefattas trygg hemgång, rutin för anhöriganställning samt 
uppföljning av beviljade beslut med mera, se tabell nedan.

Kvarstår gör utredning av vilka behov av inriktningar inom särskilt boende för 
olika målgrupper finns inom äldreomsorgen, strategi för kompetenskrav och 
personalförsörjning, skälig levnadsnivå samt organisation för 
verksamhetsutveckling.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Delområde Aktivitet (vad ska göras) Ansvarig Klar till Status-
rapport

Klar

Följsamhet av 
riktlinjer

Granskning av 19 ärenden

Samordning av SAS 
(socialt ansvarig 
samordnare), 
Biståndshandläggare och 
systemansvarig.

SAS Novem
ber 
2019

Följsamhe
t av nya 
riktlinjer 
inkl. 
schablon 
av 
myndighet

☒

Ytterligare genomgång av 
150 ärenden utifrån gamla 
SOL (socialtjänstlagen) 
beslut.

Funktion
schef 
IFO 
(individ 
och 
familjeo
msorgen)

Mars 
2020

Tar tid för 
genomslag 
för 
minskning 
av tid 
enligt nya 
schabloner 
pga 
tidigare 
gynnande 
beslut

Korrekt 
tid till 
utföraren

Minskad 
avgift till 
den 
enskilde

☒

Följsamhet av 
riktlinjer

Vidare utredning om ny 
insats motiverande 
ledsagning, finns inga 
beslut.

SAS Januari 
2020

Finns inga 
beslut av 
denna 
insats.

☒

Följsamhet av 
riktlinjer

Genomgång av rutiner 
med planerarna.

System-
ansvarig, 
SAS

Oktober 
2020

Observera
t 
kvalitetsbri
ster i 
handhavan
de i 
verksamhe
tssystemet

☐
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Resursfördelningsmo
dell

Utreda effekten för 
brukarens avgifter, urval 
1-10 timmar beviljad tid.

Utreda effekt av intäkter 
av avgifter.

Avgifts-
handlägg
are

Ekonom

Oktober 
2020

Oktober 
2020

Beställd 
tid är mer 
än utförd 
tid i 
redovisat 
underlag 

☐

Resursfördelnings-
modell

Utreda rambeslut som 
ersättningsmodell för ett 
inriktningsbeslut, 
innefattar ersättning för 
utförd tid upp till 
rambeslut samt schablon 
till utförarna

SAS

Ekonom

Mars 
2020

Påbörjad 
med gjord 
omvärldsb
evakning 
och 
genomlysn
ing som 
ska följas 
av effekt 
utredninga
r.

☒

Trygg hemgång Utreda effekterna för 
beslutsunderlag

Arbeta fram gemensam 
handlingsplan med 
handläggare och 
enhetschefer 

Funktion
s-chef 
ÄO 
(äldreoms
org samt 
hälso- 
och 
sjukvård)

Novem
ber 
2020

Påbörjat 
inventerin
g och 
dialog

☐

Riktlinjer 
anhöriganställning

Upprätta rutin för kriterier 
av anställning

Genomgång och 
uppföljning av bistånds 
beslut

Funktion
s-chef 
ÄO

Bistånds-
handlägg
are

Mars 
2020

Mars 
2020

Inga 
lagförändri
ngar som 
påverkar 
revidering 
av 
riktlinjer 
för PAN 
(assistansa
nställning, 
anhöriga) 
anställning

☐
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för resursfördelning inom äldreomsorg, daterad 
2020-05-14, upprättad av socialchef.

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Socialchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 54 Handlingsplan med åtgärder för en 
budget i balans inom särskilt boende
Dnr Socn 2019/196

Beslut 
Socialberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna lämnad handlingsplan.

Ärendebeskrivning 
Redovisar resultat av handlingsplan med åtgärder för en budget i balans inom 
särskilt boende. Resultatet enligt bokslut blev en negativ avvikelse på 2,3 mnkr. 
Den nuvarande prognosen efter april för 2020 innebär ett underskott på 0,8 mnkr 
efter att de politiskt beslutade 0,9 mnkr riktade till demensenheterna fördelats ut. 
Medräknat i prognosen för 2020 är att kostnader som kan kopplas till Covid-19 
kommer att ersättas med statsbidrag.

Följande aktiviteter redovisas i handlingsplan för att komma inom budgetram:

Schemaläggning för nattgrupperna har effektiviserats för att bättre nyttja 
verksamhetens överskott av timmar i form av rörlig tid. 

All överskott av rörlig tid skickas till bemanningsenheten. På grund av pandemin 
av covid-19 äger verksamheten den rörliga tiden enligt gällande riktlinjer för att 
motverka smittspridning. Återgång till handlingsplan sker omgående när riktlinjer 
för covid-19 upphör.  

Personalen på Marieberg arbetar på flera enheter utifrån rörliga tider och behov. 

Arbetet med semesterledigheter över hela året ligger i planeringen. Efter 
sommarsemestern, från september till december är det viktigt att personal 
planerar resterande semester i schemat för att minimera vikarietimmar.

Arbetet med korttidsfrånvaro följer HR-avdelningens riktlinje för återgång till 
arbete.  

På grund av riktlinjer för att hindra smittspridning för covid-19 finns det inget 
resultat att redovisa för nyttjandegrad av rörliga tider. När riktlinjer upphör 
kommer rörliga tider att redovisas.

För att säkerställa att handlingsplanen ger resultat behövs fortsatt kontinuerlig 
uppföljning av aktiviteternas effekter.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13, upprättad av socialchef.

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Socialchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 55 Syn- och hörselinstruktör - 
medborgarförslag
Dnr Socn 2020/75

Beslut 
Socialberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besluta att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit till Eksjö Kommun att återinföra syn- och 
hörselinstruktör 2020-01-06. Enligt medborgarförslaget bör varje kommun ha 
särskild utbildad personal som kan ge stöd till personer med hörselnedsättning 
och/eller synnedsättning. För kommunen skulle detta innebära flera fördelar 
genom minskat service- och hjälpbehov och bättre folkhälsa genom aktiva 
medborgare som kan bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Slutsats
Sociala sektorn har inte avsatt budget för en tjänst som syn-och hörselinstruktör. 
Dessutom är audionommottagningar och syncentraler som finns i Jönköpings län 
specialiserade inom området. De förskriver hjälpmedel och gör en 
helhetsbedömning som avgör vilka hjälpmedel som kan vara aktuella och vilken 
träning som kan behövas för den enskilda individen.

Förslagsställaren har kontaktats och är informerad om förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13, upprättad av socialchefen.

Utdrag: 
Kenneth Jägsander
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 56 Allmän information från socialchefen
Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Socialchefen lämnar information kring arbetet med Covid-19. Kommunen följer 
smittskyddsenhetens och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillgången 
av material har hittills varit god. Hemsida uppdateras varje vecka och stabsmöten 
genomförs i dagsläget två gånger per vecka. Utökad ledningsgrupp Covid-19 i 
sociala sektorn träffas ett par gånger per vecka. Dialog kring hur samordning sker 
mellan slutenvården och kommunen för brukare som eventuellt insjuknar i Covid-
19 inom särskilt boende.

Information lämnas med vilka nya enhetschefer som anställts inom sektorn. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 57 Bemanningsenheten, lägesrapport
Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorns behov av vikarier har ökat från 300 timmar per dygn före 
pandemin till 500 timmar under början av pandemin. Nu är behovet mer stabilt 
med runt 450 timmar per dygn. Det antal timmar som man inte lyckas tillsätta är 
få och de minskar något. 

Inför sommaren ser läget bra ut och troligen kommer all vikarietillsättning vara 
klart den 20 maj.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 58 Utökning av Ungdomslotsar
Dnr Socn 2020/91

Beslut 
Socialberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att nuvarande två ungdomslotsar som idag är ofinansierade via integrationsmedel 
finansieras via projektmedel.

Ärendebeskrivning 
Det finns ett stort behov av ungdomslotsar i Eksjö kommun. Kommunen har ett 
växande problem med kriminalitet som går långt ner i åldrarna. De ungdomslotsar 
som arbetar i kommunen har har kontakter i föreningar och kan hjälpa ungdomar 
att komma in i en förening. Ungdomslotsarna leder olika aktiviteter för att nå och 
få in ungdomar i samhället. 

Målet för ungdomslotsarna är att förebygga och minska kriminalitet bland 
ungdomar genom att hjälpa ungdomar i riskgrupper till en vettig fritid och tro på 
en meningsfull och positiv framtid. Effekten blir att tryggheten ökar för båda 
målgruppen och övriga medborgare. 

Med ökad kapacitet kan kommunen söka pengar att driva projekt som kan få in 
ungdomar i positiva miljöer.

Beslutsunderlag 
Utökning av ungdomslotsar, daterad 2019-12-16, upprättad av Harald Arréhn och 
Sara Bergkvist                                                                                  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14, upprättad av soicalchefen

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Socialchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen 2020-05-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 59 Anmälningsärenden
Beslut 
Socialberedningen beslutar 

att följande ärenden anmäls.

Ärendebeskrivning 
Dagverksamheterna på Talgoxen, Elvings och Bobinen stängs under perioden 
2020-05-12 till 2020-09-06 på grund av Covid-19-pandemin.

Migrationsverket skjuter upp överföring av kvotflyktingar till Sverige tills vidare 
på grund av Covid-19-pandemin.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn inriktad mot 
smittspridning av Covid-19 på särskilt boende, Almgården, samt hemtjänsten i 
Eksjö kommun. Tillsynerna föranleder inte IVO att vidta någon ytterligare 
granskning.

Socialdepartementet förtydligar villkoren för statsbidrag för habiliteringsersättning 
med anledning av covid-19. Omständigheter på grund av covid-19 ska inte 
påverka utbetalningen av habiliteringsersättning. 
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