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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-05-19

 
Sammanträde med  Socialberedningen 
 
Plats och tid KF-salen, Eksjö stadshus, digitalt via Teams kl. 09:00 
Beslutande 

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

 
Tjänstgörande ersättare Monica Mimer, (M) * 

Övriga närvarande  
Ersättare Martina Nord, (C) * 

Mattias Granath, (S) * 
Arne Carlsson, (L) * 
Felizia Petersén Dambo, (S) * 
Elisabeth Werner, (SD) * 

 
Tjänstepersoner Gunilla Bergdalen, sekreterare 

Patrik Hedström, socialchef 
Simon Karlsson, Vd Eksjöbostäder, § 53, * 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, §§ 53–54 
Eddie Andersson, funktionschef, § 53, 57 
Carina Andersson, funktionschef, § 55–56, * 
Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare, § 55–56, * 
Miriam Brolin, enhetschef, § 55, * 
Nelly Hugosson, sektorsekonom, § 57–58, * 
   *  = Medverkar via Teams 

Övriga 
Utses att justera Jan Nilsson 
 
Justeringens plats  Sociala sektorn 2021-05-21   Paragrafer 52–66 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Gunilla Bergdalen 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Marie-Louise Gunnarsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Jan Nilsson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialberedningen 
 
Sammanträdesdatum 2021-05-19 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Sociala sektorn 
 
Datum då anslag  2021-05-21 Datum då anslag  2021-06-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Gunilla Bergdalen 
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  Sammanträdesdatum 
Socialberedningen  2021-05-19 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 52 Godkännande av föredragningslista   

§ 53 Äldreomsorg-särskilda boende 2021/13  

§ 54 Samverkansavtal mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda 
och Tranås 

2021/89  

§ 55 Presentation projekt förälder på avstånd 2021/90  

§ 56 Behovsanalys omsorgen funktionsnedsättning 2022-2024 2021/87  

§ 57 Budgetuppföljning 2021 2021/55  

§ 58 Internkontroll 2021 2021/49  

§ 59 Ej verkställda beslut 2021 2021/84  

§ 60 Återrapportering av 2020 års statsbidrag till kommuner inom ramen 
för äldreomsorgslyftet 

2021/54  

§ 61 Återrapportering av 2020 års statsbidrag för att motverka ensamhet 
bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdomar 

2021/32  

§ 62 Undersök möjligheten att bevilja trygghetslarm till alla ensamma i 
Eksjö kommun - medborgarförslag 

2021/88  

§ 63 Tillfällig stängning av Retrobutiken 2020/149  

§ 64 Beslut Ks 2020-12-01Tillfällig stängning av kommunal verksamhet 
-Cafe i12 - ordförande beslut 

2020/187  

§ 65 Socialchefen informerar   

§ 66 Anmälningsärenden   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Socialberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-05-19

 
  

SocB § 52 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende 17, rapporter utgår. 
Ärende 19, inbjudningar utgår. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 53 Äldreomsorg-särskilda boende 
Dnr Socn 2021/13 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information lämnas om tomter som kan vara alternativ till att bygga ett särskilt 
boende med demensinriktning på. En projektgrupp som består av Patrik 
Hedström, socialchef, Simon Karlsson, vd Eksjöbostäder, Mikael Wärnbring, 
samhällsbyggnadschef och Eddie Andersson, funktionschef vård och omsorg 
bildas. Projektgruppen kommer upprätta förslag till projektplan som redovisas till 
socialberedningen i augusti. Studiebesök för projektgrupp, politiker och olika 
arbetsgrupper planeras när möjlighet finns.  

Beslutsunderlag  
Diskussion om möjliga lokaliseringar fördemensboende av Mikael Wärnbring, 
samhällsbyggnadschef. 
      

Utdrag:  
Vd Eksjöbostäder 
Samhällsbyggnadschef 
Socialchef 
Funktionschef vård och omsorg 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 54 Samverkansavtal mellan Aneby, Eksjö, 
Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås 
Dnr Socn 2021/89 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att ställa sig bakom samhällsbyggnadssektorns förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning  
Höglandskommunernas tjänstepersonsrepresentanter för plan-, bygg-, miljö- och 
samhällsplanering har under 2019–2021 fört samtal kring behoven för utökad 
samverkan. Parterna ser en utökad samverkan i framtiden som en förutsättning 
för att säkerställa bemanning, kunskap och kvalitet i myndighetsutövningen inom 
områdena som avses i förslaget till samverkansavtal.  

Syftet med detta avtal är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska 
sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter som 
omfattas av avtalet. Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå 
överenskommelser om samverkan avseende handläggning, tillsyn och kontroll 
enligt de i bilagorna uppräknade tjänsterna. Avtalet är upprättat med stöd av 9 
kap. 37 § kommunallagen och 3 kap 17–18 §§ lagen om offentlig upphandling.  

Avtalet avser att säkerställa att parterna är överens om att alla ingående kommuner 
vid behov kan vara uppdragsgivare eller uppdragstagare. Att acceptera ett avrop 
och vara uppdragstagare till avtalet är frivilligt och en kommun i behov har ingen 
möjlighet att kräva utförande av tjänster av annan. Uppdragsgivaren bibehåller sitt 
lagstadgade huvudmannaskap och verksamhetsansvar för samtliga uppgifter som 
omfattas av avtalet.   

Uppdragen omfattar den tillsyn och kontroll samt handläggning och utredning 
som parterna ansvarar för och som redovisas i bilagor till detta 
avtal. Det är handläggning av ärenden som avser offentliga tjänster dvs sådana 
som kan härledas till ett offentligrättsligt åliggande för en myndighet att 
tillhandahålla desamma eller att åtminstone se till att så sker. 

Aktuella områden för samverkan specificeras i avtalets bilagor enligt följande:   

1. Livsmedel   
2. Miljö- och hälsoskydd 
3. Förorenade områden   
4. Plan- och bygg   
5. Översiktsplanering och detaljplanering   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

6. GIS (geografiska informationssystem), kartor och mätning  
7. Tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel samt smittskydd  
8. Trafikplanering   
9. Bostadsanpassning   
10. Serveringstillstånd   
Socialnämnden berörs av punkten 9, bostadsanpassning. 

Uppdrag kan innehålla allt från en avgränsad uppgift, till handläggning i allmänhet 
inom ett visst uppgiftsområde. Hela verksamheten hos en nämnd kan inte lämnas 
ut på uppdrag.   

Kontaktperson för avtalet i sin helhet är, för medverkande kommuner, 
förvaltningschefer för de områden avtalet omfattar eller motsvarande 
befattningshavare alternativt befattningshavare som kommunen utser.  

Ärendets beslutsunderlag 
Förslag till avtal ”Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö, Vetlanda och Tranås”. 

Ekonomi/finansiering 
Avtalet bygger på att ersättningen till den kommunen som utför tjänst åt annan 
kommun är kostnadsneutral. 

Konsekvenser 
Målsättningen är att säkerställa att de uppgifter som omfattas av avtalet kan 
utföras i enlighet med respektive parts ansvar för uppgiften. Parterna ska 
samarbeta för att öka kapacitet, minska sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till 
ökad effektivitet i sina verksamheter. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-05-11 
Samverkansavtal 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 55 Presentation av projektet ”Förälder på 
avstånd” 
Dnr Socn 2021/90 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det 
förbättras? Det är några av de frågor som står i fokus för detta projekt som drivs 
av Göteborgsregionen FoU i Väst i samarbete med Institutionen för socialt arbete 
vid Göteborgs universitet och FoUrum för social välfärd, Region Jönköpings län. 
Projektet finansieras av forskningsrådet Forte. Projektet genomförs under tre år, 
2019–2021, och Eksjö/ Sävsjö är ett gemensamt team som tillsammans med team 
Värnamo representerar region Jönköpings län. 

Rättighet enligt socialtjänstlagen  
Att vara förälder på avstånd är en utmaning för alla föräldrar – men att få sitt barn 
omhändertaget av sociala myndigheter är en alldeles särskild situation. 
Enligt socialtjänstlagen har föräldrar rätt till ”råd, stöd och annan hjälp” (SoL 6 § 
7), men det saknas idag kunskap om vad innehållet i dessa insatser i praktiken blir 
och vem som utför dem. Det saknas också fördjupad kunskap om hur föräldrar 
uppfattar insatserna. Detta trots att forskning visar att föräldrar – oavsett hur de 
lyckas med sitt föräldraskap – är viktiga för sina barn och trots att de allra flesta 
barn förväntas återvända till sina föräldrar efter en placering. En förutsättning för 
att det ska fungera torde vara att föräldern då fått sådant stöd att den är bättre 
rustad. 

Team Eksjö/Sävsjö har under projekttiden arbetat fram rutiner och checklistor 
för hur handläggare inom kommunernas myndighetsutövning inför, under och 
efter en placering ska informera om möjligheten till stöd. Information om 
projektet och möjligheten till stöd har gått ut på kommunernas webbsidor, i en 
tidning som går ut till alla kommunens hushåll samt personaltidningen. I april 
2020 och januari 2021 har även en brukarenkät skickats ut till föräldrar på avstånd 
inom de båda kommunerna för att få kunskap kring hur de upplever att de 
informerats och hur de upplever att de fått det stöd som de behöver. Denna 
undersökning kommer att fortgå årsvis även efter projekttiden. 

Team Eksjö/Sävsjö har vidare även inom projektet arbetat fram och påbörjat ett 
stödprogram för föräldrar på avstånd. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Team Eksjö/Sävsjö har två gånger per år deltagit i lärandeseminarium inom 
projektet och teamets teamledare har varje månad haft uppföljning och dialog 
med forskarna och de andra teamledarna inom projektet. 

Samlat bedömer team Eksjö/Sävsjö att deltagande i projektet gett positiva effekter 
både avseende kompetensutveckling, ett stödprogram och att arbetet med och för 
föräldrar på avstånd aktualiserats, vilket över tid bedöms kunna bidra till ett 
barnperspektiv i handläggning och verkställighet av placeringar som inkluderar de 
biologiska föräldrarnas perspektiv och medverkan tydligare. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare, Individ och 
familjeomsorgen, 2021-05-10 
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 56 Behovsanalys omsorgen 
funktionsnedsättning 2022–2024 
Dnr Socn 2021/87 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen, samt 
 
att lämna den för kännedom till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Behovsanalys 2022–2024 är framtagen på uppdrag av socialnämnden i syfte att få 
både en aktuell bild samt en mer långsiktig och omfattande planering kring 
kommunens verksamheter inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. Behovsanalysen ska vara ett stöd och en vägledning för 
vilka frågor som ska prioriteras. Den beskriver de områden som särskilt kommer 
att behöva beaktas i den närmsta framtiden inom omsorgen, vilket blir en grund 
för planering och utveckling av kommunens funktionshinderomsorg utifrån 
framtida behov. Behovsanalysen är även kopplad till individ- och 
familjeomsorgens (IFO:s) arbete med verksamhetsplaner. 
 
Underlaget bygger på de uppgifter som vi idag har kunskap om kring de som har 
rätt till insatser enligt Lagen om stöd och service (LSS) i Eksjö kommun. Det är 
dock svårt att begränsa den strategiska planeringen till endast denna målgrupp då 
vision, målbild och viktiga områden berör en större grupp kommuninvånare med 
funktionsnedsättningar som delar liknande behov och svårigheter. Exempel på 
andra berörda målgrupper är personer som kan ha rätt till insatser enligt LSS men 
inte ansökt, barn och unga som med stigande ålder kan bli föremål för insatser 
enligt LSS och personer med psykiatriska diagnoser som har insatser enligt 
Socialtjänstlagen (SoL).  
 
Ärendebeskrivning  
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade (Ks §198, 2019-05-28) att uppdra till förvaltningen 
att till kommunstyrelsen i november 2020 redovisa en uppdaterad version av 
befintlig plan för omsorgen. Kommunstyrelsens tidsplan har dock inte kunnat 
hållas. På grund av pandemin påbörjades processen i oktober 2020. Då inledde 
funktionschefen uppdateringen tillsammans med nyckelpersoner inom omsorgen 
funktionsnedsättning i linje med uppdragets syfte och målsättning. Avsikt är att ge 
hög kvalitet samt aktuell omvärldsbevakning och lokal information. Som 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

komplement har aktuellt kunskapsläge inhämtas och satts i relation till situationen 
i Eksjö kommun.  
Behovsanalysen är en startpunkt och det fortsatta arbetet med omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning i fokus kommer att ske i dialog med brukare, 
anhöriga, organisationer, utförare och professionella externt och internt. 

Behovsanalys 2022 – 2024 
Den samlade behovsanalysen bygger på kartläggning, kunskap och 
informationsinsamling från aktuella enhetschefer inom IFO, omvärldsbevakning 
och lagstiftning. Behovsanalysen ger även en kunskapsbakgrund avseende IFO:s 
kvalitetsledningssystem och aktuella arbete med ständiga förbättringar och 
systematisk uppföljning för att utveckla verksamheterna. Även IFO:s organisation 
samt ansvarsområden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
lyfts fram. 

Ur det samlade materialet synliggörs de gemensamma framgångsfaktorer tillika 
behovsområden som bedöms centrala och prioriterade för omsorgen 
funktionsnedsättning IFO 2022–2024. Behovsområdena är inkluderade i IFO:s 
samlade kvalitets- och utvecklingsarbete som framgår av IFO:s verksamhetsplan 
och dess kopplade handlingsplan IFO 2021.  

Framgångsfaktorer tillika behovsområden 
 Kvalitet och hållbarhet 
 Implementering av ny teknik och digitalisering 
 Bostäder och lokaler-renovering och underhåll 
 Omsorgstyngd och resurser 

Dessa prioriterade behovsområden inrymmer åtgärder som samlat bedöms möta 
både nuvarande och kommande brukares omsorgsbehov samt krav utifrån 
lagstiftning samt hållbarhet, kvalitet och effekt över tid.  

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare, IFO och Carina 
Andersson, funktionschef IFO, 2021-05-05. 
Behovsanalys av Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare, IFO, 2021-05-05.  
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO 
Socialchef 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 57 Budgetuppföljning 2021 
Dnr Socn 2021/55 

Beslut  
Socialberedningen förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot budget 
med 20,6 mnkr,   
 
att notera åtgärder är vidtagna per verksamhet, samt  
 
att godkänna lämnad rapport.  
 
Vidare beslutar Socialberedningen  
 
att notera informationen om resultatdialog, samt 
 
att presidiet tar med de inspelen ifrån beredningen till resultatdialogen.   

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter april månad var 144,0 mnkr, vilket motsvarar 31,1 
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 483,5 mnkr 
vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 20,6 mnkr. Den 
procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 4,4 procent. Sektorn har under 
januari till mars erhållit kompensation för sjuklönekostnader av staten på 1,8 
mnkr.   

 Äldreomsorg särskilt boende prognostiseras till en positiv avvikelse med 
2,1 mnkr, motsvarande 1,9 procent av budget. 

 Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras till en negativ avvikelse med 
0,8 mnkr, motsvarande 0,9 procent av budget. 

 Kosten prognostiserar en budget i balans. 
 Bemanningsenheten prognostiserar en budget i balans. 
 Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,8 

mnkr, motsvarande 2,5 procent av budget. 
 LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med 7,9 mnkr, motsvarande 

7,8 procent av budget. 
 Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 13,6 mnkr, 

motsvarande 13,4 procent av budget. 
 Sektorsövergripande prognostiseras till en positiv avvikelse mot budget 

med 0,4 mnkr, motsvarande 2,8 procent av budget. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sektorns investeringsutfall efter april månad var 1,1 mnkr. Av den totala budgeten 
för investeringar 2021 på 8,6 mnkr prognostiseras samtliga medel att förbrukas. 
Under 2021 arbetar sektorn med nyckelfri hemtjänst samt införandet av det nya 
verksamhetssystemet Pulsen Combine.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef och Nelly Hugosson, 
sektorsekonom, 2021-05-12 
Uppföljning och analys av verksamhetsplan - Sociala sektorn 
Bilaga resultatdialog våren 2021  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
Sektorschef 
Verksamhetsstrateg
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 58 Internkontroll 2021 – sociala sektorn  
Dnr Socn 2021/49 

Beslut  
Socialberedningen förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna rapporten.  

Ärendebeskrivning  
Plan för 2021 års internkontroll för sociala sektorn godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj (Ks §157, 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. 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  
För belopp mellan 25 tkr och 100 tkr har 3 direktupphandlingar till ett värde av 
136 tkr granskats. En direktupphandling var endast dokumenterad, en var både 
konkurrensutsatt och dokumenterad och en saknade underlag. 
Direktupphandlingen som saknar underlag är kopplad till en fastighetsåtgärd som 
inte utförts enligt ramavtal.  

För belopp mellan 100 tkr kronor och 250 tkr kronor har en direktupphandling 
till ett värde av 101 tkr granskats. Direktupphandlingen är dokumenterad men 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

saknar konkurrensutsättning. Direktupphandlingen avser en reparation av en bil, 
vilket är ett område där kommunen inte har några ramavtal, dock skulle 
upphandlingen ha konkurrensutsatts.  

För att ovan anmärkningar inte ska återupprepas har berörda chefer informerats 
om avvikelserna och sektorn håller en ständig dialog kring hur 
direktupphandlingar ska hanteras.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Nelly Hugosson, sektorsekonom, 2021-05-12 
      

Utdrag:  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom
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 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 59 Ej verkställda beslut 2021 
Dnr Socn 2021/84 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 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.  

Ej verkställt beslut inom särskilt boende: Personen blev erbjuden lägenhet och 
tackade ja inom tre månader, men flyttade in efter tre månader. 

Kontaktperson har verksamheten har inte hittat rätt matchning som 
kontaktpersoner. 

Kvarstår från kvartal 4 – 2020: Avbruten verkställighet dagverksamhet: Brukarna 
har tackat nej till hembesök som alternativ under dagverksamheternas stängning 
på grund av covid-19.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2021-04-29. 
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 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19
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Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Socialt ansvarig socionom
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 60 Återrapportering av 2020 års 
statsbidrag till kommuner inom ramen för 
äldreomsorgslyftet 
Dnr Socn 2021/54 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att godkänna återrapportering Äldreomsorgslyftet 2020. 

Ärendebeskrivning  
Äldreomsorgslyftet syftar till att höja kompetensen inom vård och omsorg om 
äldre. Tanken är att äldreomsorgslyftet ska förstärka kompetensen genom att ge 
ny och befintlig personal möjligheten att utbilda sig på arbetstid till vårdbiträde 
och undersköterska samt ledarskapsutbildning för första linjens chefer. 

Eksjö kommun har föreslagit en inriktning för att använda ansökningsbara 
ekonomiska medel för att kompetensutveckla redan tillsvidareanställd personal till 
genomförd utbildning till undersköterska. 

En arbetsgrupp bestående av arbetsgivarrepresentanter har genomfört en 
inventering av tillsvidareanställd personal som sedan tidigare har påbörjat en 
utbildning. Arbetsgruppen har också formulerat annonsunderlag riktat till 
tillsvidareanställd personal som har intresse av att läsa vidare till undersköterska 
inom kommunala vuxenutbildningens regi, med individuell anpassning av 
studiegång i förhållande till arbetstidsschema inom verksamheten. 

Medarbetare som blivit antagna innebär detta att personerna studerar på en 
omfattning om 50% och arbetar motsvarande 50%. Det finns inget utrymme för 
en lägre studietakt, men det går i undantagsfall och efter dialog mellan parterna att 
påverka omfattningen av arbete under denna tid för den enskilde. 

Under 2020 påbörjade 17 personer studier till undersköterska under november 
månad. Flertalet kommer att vara klara till slutet av året 2021 och resterande 
under år 2022. 

Eksjö kommun sökte och erhöll ett statsbidrag om 982 244 kronor för 2020. De 
faktiska kostnaderna blev 240 058 kronor och därav återbetalades 742 186 kronor. 
Varför en större andel av bidraget återbetaldes var utifrån att det statliga bidraget 
kom till under juni månad 2020 vilket genererade i en snabb process för sektorn 
att ta fram en processplan under sommaren och tidig höst i nära samarbete med 
skolan. Annonsering, urvalsuttagning samt en individuell studieplan föranledde i 
att studier påbörjades i november månad. I jämförelse med andra kommuner kan 
det ändock framhållas att Eksjö kommun varit snabb i processen. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Det statliga bidraget för äldreomsorgslyftet för år 2021 är 3,9 miljarder, för år 
2022 är det 510 miljoner och för år 2023 är det 210 miljoner. Det innebär att vi 
kan ha möjligheten till att få fler till att studera till undersköterska genom 
äldreomsorgslyftet. Det vi bör ha med i beaktning är att vi för år 2021 har en 
mycket större andel bidrag än för nästkommande två år. Därav behöver vi med 
klokskap beräkna antal personer som kan läsa per år, tillika mer fokus på de som 
redan har påbörjade studier till undersköterska och som kan i snabbare takt få 
möjlighet att slutföra sin utbildning. Sociala sektorn ser möjligheten till att under 
2021 att ytterligare personer får möjlighet till studier genom äldreomsorgslyftet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Eddie Andersson, funktionschef vård- och omsorg, 2021-05-
14. 
      

Utdrag:  
Verksamhetsstrateg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Socialt ansvarig socionom 
Socialchef
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 61 Återrapportering av 2020 års 
statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre 
och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdomar 
Dnr Socn 2021/32 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att godkänna återrapportering av 2020 års statsbidrag för att motverka ensamhet 
bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdomar. 
 

Ärendebeskrivning  
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela 
stimulansmedel till landets kommuner för att motverka ensamhet bland äldre och 
för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. 
Statsbidraget får användas i syfte att motverka ensamhet bland äldre och att öka 
kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Varje 
enskild kommun avgör hur medlen kan användas till lokala prioriteringar och 
behov inom ramen för stimulansmedlens syfte. Eksjö kommun har sökt och 
erhållit totalt 1 342 730 kr i statsbidrag. 

En stor andel av bidraget har använts i personella resurser för att stärka särskilt 
boende och särskilt boende med inriktning demens. Under pandemin har särskilt 
boende mottagit assistans från annan sektor för att stärka upp med personal och 
för att kunna ha entrévärdar som möter upp besökare till särskilt boende. 
Statsbidraget har använts för att kunna finansiera de extra personella resurserna. 

Med statsbidraget har investeringar kunnat göras i digitala hjälpmedel så som 
läsplattor och andra tekniska lösningar för att underlätta för brukare att på digital 
väg träffa sina anhöriga. Därtill har material kunnat köpas in för att skapa 
trivsamma besöksutrymmen utomhus där brukare och anhöriga kunnat träffas 
under pandemin under mer säkra förhållanden på våra särskilda boenden. 

Investeringar varit möjliga till att skapa en mer trivsam inomhusmiljö på 
enheterna i särskilt boende genom att köpa in elektriska elvärmespisar. Vidare har 
inköp av diverse gemenskapsspel, digitala mjukisdjur, plockförkläden och olika 
dockor gjorts utifrån att de är mycket uppskattade och rogivande av äldre och 
främst för människor med en demenssjukdom. Därtill har ytterligare en parcykel 
köpts in till särskilt boende där fler brukare kan erbjudas en cykeltur i Eksjö 
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 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

kommun. Därmed har vi idag fem cyklar på våra särskilda boende och de är 
mycket uppskattade. 

För år 2021 kan Eksjö kommun söka statligt bidrag utifrån samma syfte till ett 
totalt belopp om 1 273 647 kr. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Eddie Andersson, funktionschef vård- och omsorg, 2021-05-
14. 
Återrapportering av 2020 års statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre 
och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdomar, 
inskickad till Socialstyrelsen 2021-02-25. 
      

Utdrag:  
Verksamhetsstrateg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Socialt ansvarig socionom 
Socialchef
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SocB § 62 Undersök möjligheten att bevilja 
trygghetslarm till alla ensamma i Eksjö kommun - 
medborgarförslag 
Dnr Socn 2021/88 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att motionen besvarats. 

Ärendebeskrivning  
Göran Dackebro framför i medborgarförslag 2021-02-22 följande;  

Undersök möjligheten att även de ensamma som bor i Eksjö kommun, som 
saknar andra insatser av kommunens omsorgsverksamhet, kan beviljas 
trygghetslarm.    

Många lever ensamma utan vänner eller nära anhöriga och känner oro över att 
inte kunna få hjälp när olyckan är framme. Covid-19 kan ha ett snabbt förlopp 
och omöjliggöra möjligheten att själv kunna ringa efter hjälp.  

Förslagsställaren har kontaktats och hen menar att det finns många ensamma 
människor i samhället som skulle känna en ökad trygghet med ett larm.  

Sociala sektorn i Eksjö kommun erbjuder trygghetslarm som är en 
trygghetsskapande insats som kan beviljas den som känner sig otrygg i hemmet. 
Det är en individuell, biståndsprövad insats. För personer över 80 år sker ett 
förenklat ansökningsförfarande. För personer under 80 år finns möjligheten att 
ansöka om trygghetslarm och en individuell prövning görs av en 
biståndshandläggare. Trygghetslarmet innehåller ingen kontrollfunktion. Det sker 
inga kontroller eller besök hon enskild brukare om inte larmets använts inom en 
tidsperiod. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, och Gunilla Bergdalen, 
verksamhetsutvecklare, 2021-05-12. 
      

Utdrag:  
Förslagsställare 
Socialchef 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 63 Tillfällig stängning av Retrobutiken 
Dnr Socn 2020/149 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att från och med 2021-06-07 öppna Retro-secondhandbutik. 

Ärendebeskrivning  
Retro - secondhandbutik som finns på I12-området är en daglig verksamhet. 
Målgruppen i fas 2 har erbjudits vaccin. 

Retro-butiken har tagit fram en handlingsplan hur butiken ska anpassas till 
pandemilagen. Bland annat finns plexiglas vid kassan och personalen har visir. Det 
finns möjlighet att ta emot 55 besökare samtidigt, men man väljer att släppa in 
max 20 åt gången. Det finns handsprit utsatt och golvmarkeringar med 2 meters 
avstånd på flera ställen i butiken. Korgar tvättas varje dag och spritas av innan ny 
kund får en korg. Det kommer också att finnas skyltning utanför butiken med 
information till kunder.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-05-12. 
      

Utdrag:  
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchef
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SocB § 64 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Cafe i12 
Dnr Socn 2020/187 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att öppning av Café i12 kan ske från och med 2021-06-07. 

Ärendebeskrivning  
Café i12 som finns på I12-området är en daglig verksamhet. Brukarna i 
verksamheten har erbjudits vaccin mot covid-19.  

Under perioden som caféet varit stängt för besök har den dagliga verksamheten 
varit öppen.  

Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
Pandemilagen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-05-17. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen
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SocB § 65 Socialchefen informerar 
Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Inom styrgruppen för införandet av verksamhetssystemet Pulsen pågår dialog om 
en eventuellt framtida gemensam förvaltningsorganisation.  

Socialchefen har tillsammans med Kjell Axell varit på enheten Enen på Marieberg 
för att träffa brukarna inför att Enen ska stängas 2021-10-01. Det var ett positivt 
möte men det finns en oro inför att behöva flytta bland brukarna.   

I september hålls en mässa på Elmia i Jönköping om framtidens boende. Denna 
mässa ligger rätt i tiden med byggnationen av ett nytt äldreboende med inriktning 
demens i Eksjö kommun. Sektorn kommer att boka 3 platser så politiker kan 
delta, samt berörda tjänstemän. 

Inom individ och familjeomsorgen (IFO) funktionshinderomsorgen äskar man 1,5 
tjänst för administration 2022 och framåt. Behovet är akut och hösten 2021 
tillsätts vikariat fram till årsskiftet med 1,0 tjänst.  
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SocB § 66 Anmälningsärenden 
Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att följande ärende anmälts. 

Ärendebeskrivning  
Information från Regionledningskontoret 2021-04-28 ”Vad som berör den 
kommunala verksamheten i betänkandet från utredningen om jämlik tandhälsa.” 

Information från Arbetsförmedlingen Bilaga A2 Överenskommelse och 
utbetalningsunderlag för statligt finansierade kommunala ungdomsjobb 2021. 
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