SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-15

Sammanträde med

Socialberedningen

Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen, stadshuset 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)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Mattias Granath, (S), tjänstgörande ersättare för Vernisa Gazibara,
(S)
Monika Mimer, (M)
Martina Nord, (C)
Arne Carlsson, (L)
Gunilla Bergdalen, sekreterare
Patrik Hedström, socialchef
Simon Karlsson, vd Eksjöbostäder, § 89
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, § 89
Nelly Hugosson, sektorsekonom, §§ 90–91
Carola Walfridson, verksamhetsstrateg, §§ 90–91
Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 90

Tjänstepersoner

Övriga
Utses att justera

Birgitta Liljerås Larm

Justeringens plats
och tid

Sociala sektorn 2021-09-17

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

88–96

……………………………………………

Gunilla Bergdalen

Ordförande

……………………………………………

Marie-Louise Gunnarsson

Justerande

…………………………………………….

Birgitta Liljerås Larm

Justerandes sign

1

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen

2021-09-15

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

Socialberedningen

Sammanträdesdatum

2021-09-15

Förvaringsplats
för protokollet

Sociala sektorn

Datum då anslag
publiceras

2021-09-17

Underskrift

……………………………………………

Datum då anslag
tas bort

2021-10-09

Gunilla Bergdalen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialberedningen

2021-09-15

Upprop
Val av justerare
§ 88

Godkännande av föredragningslista

§ 89

Äldreomsorg - särskilda boende

2021/13

§ 90

Budgetuppföljning 2021

2021/55

§ 91

Resultatdialog - sociala sektorn

2021/131

§ 92

Ej verkställda beslut 2021

2021/84

§ 93

Socialchefen informerar

§ 94

Individ och familjeomsorgen - utredningsuppdrag

§ 95

Inbjudningar

§ 96

Anmälningsärenden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

EKSJÖ KOMMUN

Sammanträdesdatum

2021-09-15

Socialberedningen

SocB § 88 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
Ärendebeskrivning

Ärende om utredningsuppdrag individ och familjeomsorgen tillkommer.
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Sammanträdesdatum

SocB § 89 Äldreomsorg-särskilda boende
Dnr Socn 2021/13
Beslut
Socialberedningen beslutar
att uppdra till socialchef att utreda förutsättningarna för ett särskilt boende med
demensinriktning inom samtliga tomtförslag, samt
att redovisa förslagen till socialberedningen i oktober.
Ärendebeskrivning
På socialberedningens sammanträde 2021-05-19 beslutades att projektgruppen
som bildats ska ta fram olika alternativ för lokalisering av nytt äldreboende, samt
att presentera förslagen för socialberedningen.
Utredning
Lokalisering av nytt demensboende har utretts av en arbetsgrupp bestående av
tjänstepersoner från Eksjö kommunfastigheter AB, sociala sektorn och
samhällsbyggnadssektorn.
Sociala sektorn har hittills angivit översiktliga förutsättningar som ingångsvärden
för lokaliseringen enligt nedan.





Demensboendet ska inrymma cirka 60 platser.
Tomtytan ska inrymma gott om plats för utevistelse och rörelse.
Tomten ska lokaliseras med rimligt avstånd till kollektivtrafik.
Ytan ska anpassas till att huvuddelen av byggnaden byggs i ett plan.

Samhällsbyggnadssektorn har därefter lyft fram ytterligare positiva värden vid
lokalisering.




Tillgång till befintlig infrastruktur (gata, vatten och avlopp (VA), fiber
etcetera)
Tillgängligt med flera trafikslag. Gång- och cykelnät, fordon, transporter
med mera.
Tillgång till naturliga områden för utevistelse.

En byggnad för ett demensboende kan utformas på olika sätt. Utifrån ett
verksamhetsperspektiv förordas en enplansbyggnad även om det finns moderna
exempel på demensboende i två eller flera plan. En enplansbyggnad tar mer mark
i anspråk och det innebär att tomten måste vara större.
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2021-09-15

Sammanträdesdatum

Arbetsgruppen har tittat på flera olika möjliga lokaliseringar under processen. De
tre som har bäst förutsättningar redovisas nedan.
1. Kvarnarp vid Maria kapellet
Område är cirka 14 800 kvadratmeter. Området som en gång avsattes för skola
när Kvarnarps bostadsområde planerades på 60- och 70-talet ligger granne med
Maria kapellet till öster. Området består av tät blandskog och sluttar mot sydväst.
Norr om området har Eksjöbostäder hyreslägenheter och öster om området finns
ytterligare bostadsområden. Väster om området ligger kvarteret Vårlöken som är
avsett för bostäder. Ytterligare väster ut ligger Trädgårdsstaden i Kvarnarp där en
ny förskola uppförs under 2021–2022. Verksamheter som Förbundet organiskbiologisk odling (FOBO:s) trädgårdar och biodlarförening finns även i närheten
av området.
Platsen bedöms lämplig utifrån de kriterier som ställts upp. Det finns dock viss
farhåga kring om den byggbara ytan räcker till. Om ett demensboende skulle
byggas här skulle det komplettera stadsområdet och det skulle bidra till ett väl
utnyttjande av befintlig infrastruktur. Område är enkelt att ta sig till med olika
transportmedel.
2. Kvarnarp, söder om Runstensgatan och Lupingatan
Område är cirka 40 000 kvadratmeter men skulle kunna utvidgas eller minskas.
Området är en del av Kvarnarps södra skogar. Området är avsatt för
bostadsbyggnation i kommunens översiktliga planering. Området kräver till
skillnad från alternativ 1 större infrastrukturella insatser och tillägg. Fördelen är att
det går att ansluta området med förhållandevis små insatser samt att det finns
stora ytor att arbeta med.
3. Norra Bänarp
Området är cirka 87 000 kvadratmeter och ligger i norra Bänarp. Området ligger
inom en skogsfastighet som Eksjö kommun äger. Området har ytmässiga
förutsättningar och ligger i vacker miljö. Området är kuperat vilket gör det
spännande men samtidigt en utmaning vid större byggnationer som den
planerade. En lokalisering här kommer komma i konflikt med jordbruksmark- och
betesmark. Den stora nackdelen med området är de logistiska förutsättningarna.
Området är idag tillgänglig med bil men övriga transportslag kan antas få
utmaningar.
Slutsats
Socialberedningen behöver ytterligare underlag för att ta ställning kring
lokaliseringen. Bland annat måste ett antal byggnadsförslag ritas in på tomterna
för att säkerställa att alla funktioner kan inrymmas. Alla förslag kräver antingen
ändring eller nya detaljplaner. Detaljplanearbete för den tomt som förordas bör
inledas i tidigt skede.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-09-13.
Utdrag
Simon Karlsson, vd Eksjöbostäder
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef
Eddie Andersson, funktionschef vård och omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialberedningen

2021-09-15

Sammanträdesdatum

SocB § 90 Budgetuppföljning 2021
Dnr Socn 2021/55
Beslut
Socialberedningens förlag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot
helårsbudget med 24,4 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 5,2
procent
att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt
att godkänna bifogat dokument - Uppföljning och analys av verksamhetsplan,
Sociala Sektorn.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter augusti månad var 321,5 mnkr, vilket motsvarar 69,1
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 490,0 mnkr
vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 24,4 mnkr. Den
procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 5,2 procent.









Äldreomsorgs särskilt boende prognostiseras till en positiv avvikelse med
1,5 mnkr, motsvarande 1,3 procent av budget.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras en positiv avvikelse med 0,9
mnkr, motsvarande 1,0 procent av budget.
Kosten prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,4 mnkr, motsvarande
7,1 procent av budget.
Bemanningsenheten prognostiseras till en budget i balans.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,2
mnkr, motsvarande 0,6 procent av budget.
LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med 11,9 mnkr,
motsvarande 12,0 procent av budget.
Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 15,5 mnkr,
motsvarande 15,2 procent av budget.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot
budget med 0,4 mnkr, motsvarande 2,8 procent av budget.

Sektorns investeringsutfall efter augusti månad var 1,8 mnkr. Av den totala
budgeten för investeringar 2021 på 8,6 mnkr prognostiseras samtliga medel att
förbrukas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, Carola Walfridson,
verksamhetsstrateg och Nelly Hugosson, sektorsekonom, 2021-09-10.
Uppföljning och analys av verksamhetsplan, Sociala sektorn.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Socialchef
Verksamhetsstrateg
Sektorsekonom
Funktionschef individ- och familjeomsorg
Funktionschef vård och omsorg
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2021-09-15
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SocB § 91 Resultatdialog - sociala sektorn
Dnr Socn 2021/131
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Presidium och sektorschef är inbjudna till höstens resultatdialog. Syftet med
resultatdialogen är att få möjlighet till en fördjupad dialog om både aktuella och
strategiska frågor samt en uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och
effektmålen i kommunprogrammet.
De frågor som socialberedningen anser viktigast just nu är
- ekonomiskt bistånd
- placeringar utanför kommunen
- nytt äldreboende
Timanställningar bör ses över. Äldreomsorgslyftet ger fler utbildade medarbetare,
vilket är bra.
Ungdomslotsarna som finns i kommunen är viktiga och har en preventiv
funktion.
Beslutsunderlag
Inbjudan resultatdialog från kommunstyrelsens presidium Annelie Hägg, Marcus
Kyllenbeck och Sebastian Hörlin 2021-09-07.
Utdrag ur genomlysning.
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SocB § 92 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 § Socialtjänstlagen, (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 § SoL 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.
Kvarstår från kvartal 1–2021:
IFO – kontaktperson
SoL OF -daglig verksamhet/ sysselsättning
Äldreomsorg – dagverksamhet
Samtliga ärenden är verkställda eller avslutade inom kvartal 2.
Inga nya ärenden att rapportera under kvartal 2.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom 2021-08-25.
Utdrag:
Kommunfullmäktige
Socialt ansvarig socionom
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SocB § 93 Socialchefen informerar
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
God och nära vård är ett stort nationellt projekt. Kommunen kan genom
kommunal utveckling söka medel för utvecklingsprojekt under 2021.
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SocB § 94 Individ och familjeomsorgen utredningsuppdrag
Dnr Socn 2021/135
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
att ge förvaltningen i uppdrag att
- redovisa åtgärder som kan erbjudas och/ eller krävas av personer med
försörjningsstöd, både utifrån kompetenshöjande åtgärder och andra insatser.
- redovisa uppnådda resultat för SFI, samt jämförelse med jämförbara kommuner
och rikssnitt för de senaste tre åren.
- redovisa antal överklagande med utfall kopplat till försörjningsstöd senaste två
åren.
- göra en fördjupad genomgång för socialberedning och kommunstyrelse av
"Riktlinjer för försörjningsstöd" inför politiskt ställningstagande av ev revidering.
- redovisa organisation/ personalstyrka för verksamheten kopplat till
försörjningsstöd 2018–2021 samt presentera jämförelser med rikssnitt och
jämförbara kommuner.
- att utifrån kommunprogrammets mål redovisa indikatorer för uppföljning av
måluppfyllelse för minskat försörjningsstöd och ökad sysselsättning.
- uppföljning av ovan satta mål ska ske till socialberedningen och
kommunstyrelsen tertialvis i samband med budgetuppföljning.
- att redovisa utredningsuppdragen till socialberedningen och kommunstyrelsen
senast i november 2021.
Ärendebeskrivning
I budgetberedningen 28 augusti 2021 samt kommunstyrelsen 31 augusti 2021
redovisades utredningsuppdrag gällande Individ och Familjeomsorgen kopplat till
socialt stöd och placeringar. För att ge en djupare förståelse för verksamheten
samt handläggningsprocessen föreslås vidare utredningsuppdrag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ordförande Marie-Louise Gunnarsson och vice ordförande Jan
Nilsson, 2021-09-13.
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Utdrag:
Kommunstyrelsen
Socialchef
Funktionschef, individ och familjeomsorgen
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SocB § 95 Inbjudningar
Beslut
Socialberedningen beslutar
att delta i följande utbildningar
Ärendebeskrivning
Utbildning om Hedersrelaterat våld och förtryck verktyg i praktiken. Kan ses
digitalt fram till 2022-10-22. Ingen ersättning utgår.
Personal inom individ och familjeomsorgens verksamhet kommer att hålla en
halvdagsutbildning för politiker i socialnämnden kring ämnet Lagen om stöd och
service.
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SocB § 96 Anmälningsärenden
Beslut
Socialberedningen beslutar
att följande ärenden anmälts.
Ärendebeskrivning
Från 2021-09-29 upphör beslutet att gälla om att alla möten ska ske digitalt, men
möten får ske på distans även fortsättningsvis.



Om ledamot är i någon riskgrupp och har för avsikt att delta digitalt på
ovanstående möte så ska ordförande och sekreterare meddelas senast två
dagar före mötet.
Digitala möten sker via Teams, länk skickas ut av sekreterare via mail
(eksjo.se adressen).

Socialberedningen kommer hålla sina möten i kommunfullmäktigesalen fram till
2021-12-31.
Sociala sektorn har rekvirerat 7,1 miljoner kronor till äldreomsorgslyftet, Just nu
är det 21 personer som deltar i utbildningen.
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