SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-18

Sammanträde med

Socialberedningen

Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00-11.00

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Monica Mimer (M), tjänstgörande ersättare för Tomas Erazim (M)
Felizia Pedersen Dambo (S), tjänstgörande ersättare för Vernisa Gazibara (S)

Elisabeth Werner (SD)
Anneli Gustafsson, sekreterare
Patrik Hedström, socialchef
Nelly Hugosson, ekonom, § 79, 80, 82
Eddie Andersson, funktionschef vård och omsorg, § 80, 81

Tjänstepersoner

Utses att justera

Kjell Axell

Justeringens plats
och tid

Sociala sektorn 2021-08-23

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

78-87

……………………………………………

Anneli Gustafsson

Ordförande

……………………………………………

Marie-Louise Gunnarsson

Justerande

…………………………………………….

Kjell Axell

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen

2021-08-18

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

Socialberedningen

Sammanträdesdatum

2021-08-18

Förvaringsplats
för protokollet

Sociala sektorn

Datum då anslag
publiceras

2021-08-23

Underskrift

……………………………………………

Datum då anslag
tas bort

2021-09-14

Anneli Gustafsson
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Socialberedningen

2021-08-18

Upprop
Val av justerare
Godkännande av föredragningslista
Budgetuppföljning 2021

2021/55

Budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024, sektorsramar
Internkontroll 2021 - sociala sektorn

2021/49

Förändring av vårdboendeplatser
Socialchefen informerar
Presentation av MAS
Möjlighet till ekonomiskt stöd på grund av Covid-19

2021/125

Anmälningsärenden

Inbjudningar

Justerandes sign
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2021-08-18

Socialberedningen

SocB § 78 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Justerandes sign
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n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialberedningen

2021-08-18

Sammanträdesdatum

SocB § 79 Budgetuppföljning 2021
Dnr Socn 2021/55
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot budget
om 19,8 mnkr,
att notera åtgärder vidtagna per verksamhet, samt
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Sociala sektorns driftbudget för 2021 uppgår till 465,5 mnkr. Sektorns driftutfall
efter juni var 243,0 mnkr, vilket motsvarar 52,2 procent av helårsbudgeten.
Sektorns helårsprognos för driften är 485,4 mnkr, vilket motsvarar en negativ
avvikelse mot budget med 19,8 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i
prognosen är 4,3 procent.









Äldreomsorg särskilt boende, prognostiseras en positiv avvikelse om 1,7
mnkr, motsvarande 1,5 procent av budget.
Äldreomsorg ordinärt boende, prognostiseras till en positiv avvikelse om
1,1 mnkr, motsvarande 1,2 procent av budget.
Kosten prognostiserar en budget i balans.
Bemanningsenheten prognostiserar en budget i balans.
Hälso- och sjukvården prognostiserar en negativ avvikelse om 1,2 mnkr,
3,6 procent av budget.
LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse om 8,1 mnkr, motsvarande
8,0 procent av budget.
Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse om 13,6 mnkr,
motsvarande 13,3 procent av budget.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot
budget om 0,4 mnkr, motsvarande 2,4 procent av budget.

Sociala sektorns investeringsbudget för 2021 uppgår till 8,6 mnkr. Sektorns
investeringsutfall efter juni månad var 1,5 mnkr, vilket motsvarar 17,3 procent av
helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 8,6 mnkr.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef och Nelly Hugosson,
sektorsekonom, 2021-08-13
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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SocB § 80 Budget 2022–2023, verksamhetsplan
2024 sektorsramar
Dnr Socn 2021/48
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Socialchef, sektorsekonom och funktionschef lämnar en muntlig presentation av
det budgetförslag som tjänstepersonerna lämnat till budgetberedningen. Sektorns
uppdrag är att lägga en budget i balans. Förslaget kommer att presenteras för
budgetberedningen inom kort.
En diskussion förs kring inriktning, ambitionshöjningar samt möjlighet till sänkta
ambitionsnivåer.

Justerandes sign
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Socialberedningen

2021-08-18
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SocB § 81 Förändring av vårdboendeplatser
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Fler lediga boendeplatser har funnits på vårdboendena från 2020 och framåt.
I rapport från Socialstyrelsen ses en liknande trend över landet.
Beslut togs tidigare i år att från 2021-10-01 stänga en avdelning på Marieberg med
10 platser. Från juni månad har 26 ansökningar om särskilt boende kommit in,
vilket innebär ökad efterfrågan på särskilda boendeplatser. Därav upphäver sociala
sektorn det tidigare beslutet att stänga Enen.

Justerandes sign
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SocB § 82 Internkontroll 2021 - sociala sektorn
Dnr Socn 2021/49
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Sociala sektorns plan för 2021 års internkontroll godkändes av kommunstyrelsen
2021-05-04.
Internkontrollen berör tre områden;
-

kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten,
kontroll av finansiell rapportering samt
kontroll av följsamhet mot lagar och förordningar.

Av kommunens upphandlings- och inköpspolicy framgår att området
Upphandling och inköp ska vara med i internkontrollplanen.
I sociala sektorns internkontrollplan är ett kontrollområde Direktupphandlingar,
som ska rapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt ramavtal eller avtal ingår
inte i denna uppföljning.
Direktupphandlingar med belopp högre än 25 tkr kronor ska kontrolleras. För
belopp mellan 25 tkr och 100 tkr bör minst tre företag tillfrågas för att tillförsäkra
konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på dokumentation.
För belopp mellan 100 tkr och 250 tkr ska samråd ske med
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.
För belopp mellan 250 tkr och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även
annonsering ske på allmän tillgänglig databas.
För belopp mellan 25 tkr och 100 tkr har fem direktupphandlingar till ett värde av
252 tkr kronor granskats. Fyra direktupphandlingar var endast dokumenterade
och en direktupphandling var både konkurrensutsatt och dokumenterad.

Justerandes sign
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Direktupphandlingar som endast har dokumenterats är kopplade till visirskydd
som köpts in under pandemin. I början av pandemin behövde verksamheterna
snabbt beställa denna typ av skyddsutrustning, vilket gjordes i samråd med
upphandlingsavdelningen.
De valda visirskydden har fungerat tillfredställande och därför har dessa fortsatt
köpts in, trots att ingen konkurrensutsättning har genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Nelly Hugosson, sektorsekonom, 2021-08-13
Utdrag:
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SocB § 83 Socialchefen informerar
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Just nu pågår en stor insats med inrapportering till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Delrapportering sker löpande.
I en av delrapporterna redovisas vilka som bor eller har bott i särskilt boende de
senaste 18 månaderna. Från inrapporteringen ska IVO göra ett urval, där man
även vill ha in omvårdnadsjournaler.
Eksjö kommun deltar i Yrkesresan via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Praktikplatser erbjuds dem som går Omvårdnadsprogrammet.
När det gäller covid-19 är läget stabilt och har så varit under sommaren. All
personal har erbjudits vaccinering på arbetstid.
Visir används i verksamheterna, och när någon har konstaterad covid-19, används
även munskydd.
Covidlagret som finns på Itolvområdet kommer att avvecklas inom kort. Materiel
kommer istället att finnas på varje enhet.
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har
-

Talgoxen öppnat verksamheten för fyra brukare.
Träffpunkt Elvings öppnat den stora lokalen för 15 deltagare, i det mindre
rummet för 10 deltagare.
Snickaren för föreningar öppnat för 37 personer i matsalen.
Café Itolv, liksom Retro öppnat i reducerad skala.
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SocB § 84 Presentation av medicinskt ansvarig
sjuksköterska, MAS
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Kerstin Carlsson har i början av augusti tillträtt tjänsten som medicinskt ansvarig
sjuksköterska, med ansvar för patientsäkerhet och rehabiliteringsansvar.
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SocB § 85 Möjlighet till ekonomiskt stöd på grund
av covid-19
Dnr Socn 2021/125
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppta redovisat svar som sitt eget och avge detsamma till Vårdföretagarna.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun har fått en skrivelse ifrån Vårdföretagarna (Möjligheter till
ekonomiskt stöd för merkostnader på grund av covid-19). Under 2020 fanns riktade
statsbidrag för att täcka merkostnader på grund av covid-19. De riktade
statsbidragen som fanns 2020 finns inte 2021. I och med detta har
Vårdföretagarna skickat en skrivelse med frågeställning hur kommunerna ställer
sig till på vilket sätt privata utförare inom äldreomsorgen kan få ersättning för
merkostnader relaterade till covid-19 från kommunen under 2021.
I sin skrivelse hänvisar Vårdföretagarna även till statsbidraget för att säkerställa en
god vård och omsorg av äldre personer. För Eksjö kommuns del motsvarar det
statsbidraget 8,4 mnkr. Enligt villkoren för statsbidraget får medel ifrån det
statsbidraget användas för att bland annat förebygga smittspridning av covid-19.
Likaså framgår i villkoren att enskilda utförare kan få ta del av medlen om
bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med
privata aktörer.
Eksjö kommun har sedan 2011 valfrihetssystem inom hemtjänsten, men inte
inom särskilt boende. Eksjö kommun har inte avtal med någon privat utförare
inom hemtjänsten och har inte haft det de senaste åren. I och med detta är
frågeställningen om ersättning för merkostnader på grund av covid-19 till privata
utförare inte aktuell i dagsläget. Skulle det bli aktuellt med någon privat utförare
inom äldreomsorgen kommer frågan att aktualiseras.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Vårdföretagarna, 2021-06-14
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-08-12
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorschef sociala sektorn
Vårdföretagarna
Justerandes sign
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SocB § 86 Anmälningsärenden
Beslut
Socialberedningen beslutar
att redovisade ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning
Aneby kommuns beslut 2021-06-14 angående kommunal avtalssamverkan.
Vetlanda kommuns beslut 2021-06-16 angående kommunal avtalssamverkan
.
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SocB § 87 Inbjudningar
Beslut
Socialberedningen
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Alzeimerföreningen, föreläsning tisdag 21 september kl. 18.00 i Folkets Hus,
Mariannelund. Gemensam transport från Eksjö samordnas för dem som vill delta.
SKR, webbföreläsning om Funktionshinder bland äldre, 6 oktober. Länk ska
skickas till samtliga ledamöter.
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