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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-04-21

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

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

 
Tjänstgörande ersättare Mattias Granath, (S) * 

Övriga närvarande  
Ersättare Monica Mimer, (M) * 

Martina Nord, (C) * 
Felizia Petersén Danbo, (S) * 
Elisabeth Werner, (SD) * 

 
Tjänstemän Gunilla Bergdalen, sekreterare 

Patrik Hedström, socialchef 
Nelly Hugosson, sektorsekonom * §§ 41–43 
Carola Walfridson, verksamhetsstrateg * § 35 
Eddie Andersson, funktionschef vård och omsorg * §§ 36–37 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef * §§ 36–37 
Carina Andersson, funktionschef IFO * §§ 38–40 
Marcus Nylander, enhetschef stöd och återhämtning * § 38 
Jill Ekdahl, enhetschef, HIA * § 39 
                                               * = via Teams 

      
Utses att justera Kjell Axell 
 
Justeringens plats  Sociala sektorn 2021-04-27   Paragrafer 34 – 51  
och tid 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Gunilla Bergdalen 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Marie-Louise Gunnarsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Kjell Axell 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialberedningen 
 
Sammanträdesdatum 2021-04-21 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Sociala sektorn 
 
Datum då anslag  2021-04-27 Datum då anslag  2021-05-19 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Gunilla Bergdalen 
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Socialberedningen  2021-04-21 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 34 Godkännande av föredragningslista   

§ 35 Öppna jämförelser 2020 vård och omsorg 2021/65  

§ 36 Äldreomsorg - särskilda boende   

§ 37 Verksamhetsförändring på Marieberg   

§ 38 Villan 2021/69  

§ 39 Arbetsmarknadskonsulent HIA 2021/70  

§ 40 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2021 2021/71  

§ 41 Budgetuppföljning 2021 2021/55  

§ 42 Budget 2022–2023, verksamhetsplan 2024   

§ 43 Internkontroll 2021 2021/49  

§ 44 Statsbidrag - Återrapportering habiliteringsersättning 2020 2021/43  

§ 45 Tillfällig stängning dagverksamhet 2020/114  

§ 46 Tillfällig stängning av Retrobutiken 2020/149  

§ 47 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet -Cafe i12  2020/187  

§ 48 Socialchefen informerar   

§ 49 Rapporter   

§ 50 Anmälningsärenden   

§ 51 Inbjudningar   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Socialberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

 
  

SocB § 34 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 35 Öppna jämförelser 2020 vård och 
omsorg 
Dnr Socn 2021/65 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att godkänna informationen av Öppna jämförelser 2020 – Vård och omsorg om 
äldre, samt 
 
att ge vård och omsorg i uppdrag att fortsätta genomförandet av analys av 
resultatet och återredovisa i samband med handlingsplan för Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen? 

Ärendebeskrivning  
Socialstyrelsen publicerade i februari 2021för elfte året i rad indikatorer som 
handlar om vård och omsorg om äldre. Indikatorerna bygger på olika datakällor 
såsom nationella enkätundersökningar, officiell statistik och nationella 
kvalitetsregister. Årets indikatorer, 43 stycken och 18 stycken bakgrundsmått, är 
till viss del förändrade genom att de har delats upp till flera indikatorer. Orsakerna 
bakom resultatet behöver analyseras på lokal nivå i verksamheterna och kommer 
att följa handlingsplan för återredovisning av Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?  

Indikatorerna är indelade utifrån ordinärt boende, särskilt boende, sammanhållen 
vård och omsorg samt bakgrundsfaktorer. Årets resultat har sammanställts i 
jämförelse med år 2018 och 2019. Syfte med bakgrundsmåttet är att avvikelse från 
standardkostnad visar hur kommunens faktiska kostnader för äldreomsorgen 
förhåller sig till de kostnader som kommunen förväntas ha utifrån dess 
strukturella förutsättningar som till exempel befolkningsstruktur och med en 
genomsnittlig ambitionsnivå. 

 På riksnivå har man valt att belysa indikatorerna: 

 riskförebyggande åtgärder mot nedsatt munhälsa, undernäring, fall och 
trycksår,  

 palliativ vård i livets slutskede, brytpunktssamtal, smärtskattning sista 
levnadsveckan samt  

 äldres upplevelse av trygghet med hemtjänst och i särskilda boenden. 

Lokala resultat att belysa visar sammantaget på en förbättringsmöjlighet inom de 
indikatorer som valts att belysas på riksnivå. Vårdpreventivt arbete är viktigt för 
att förebygga vårdskador och har stor betydelse för äldres livskvalitet och 
välmående. Den sistnämnda är ny indikator för året och som visar på ett bra 
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Socialberedningen 2021-04-21
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resultat. Tidigare har indikatorn ingått i bemötande, förtroende och trygghet i 
ordinärt och särskilt boende som sammantaget redovisar ett positivt utfall. 
Trygghet är ett samlingsbegrepp för både fysiska, psykiska och existentiella 
aspekter på välbefinnande. Kontinuitet och pålitlighet och få information om och 
kunna påverka förändringar kan bidra till trygghet för den äldre. Bemötande med 
respekt, hänsyn, lyhördhet och vänlighet medverkar också till att skapa en känsla 
av trygghet. Ytterligare en viktig indikator som påverkar kvaliteten och som 
behöver analyseras lokalt är personalkontinuitet som påvisar en förändring från 15 
till 18 stycken under en 14 dagars period under jämförelseåren.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Carola Walfridson, verksamhetsstrateg, 2021-03-30 
Socialstyrelsens publicering av öppna jämförelser 2020 - Vård och omsorg om 
äldre.  
      

Utdrag:  
Funktionschef vård och omsorg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Socialt ansvarig socionom 
Socialchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21
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SocB § 36 Äldreomsorg - särskilda boende 
Dnr Socn 2021/13 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att ett nytt särskilt boende med cirka 60 platser ska byggas i etapper och vara 
anpassat för personer med kognitiv funktionsnedsättning, 

att uppdra till sociala sektorn att göra en fördjupad utredning vilken verksamhet 
som ska bedrivas i de lokaler som frigörs i förslaget att bygga ett nytt särskilt 
boende med kognitiv funktionsnedsättning i etapper, samt  

att kommunstyrelsen noterar informationen om sektors åtgärder med flera lediga 
särskilda boendeplatser utifrån aktuell situation.   

Jan Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation. 

Bakgrund  
Sociala sektorn ser en tydlig minskning av äldre som flyttat till särskilt boende 
under pandemin. Vårdboendeplatser har minskat, men inte särskilda boende 
platser med demensinriktning. Troligtvis är det också så att personer låtit bli att 
söka eller tackat nej av rädsla att smittas. Enligt Socialstyrelsen behöver 
kommunerna vara bereda på att flera personer med större behov kan komma att 
behöva hjälp när smittspridningen går ner. De som flyttar till särskilt boende bor 
där igenomsnitt 25 månader, eller drygt 2 år. Verksamheten har varit hårt drabbad 
av Covid-19, framförallt från oktober 2020-februari 2021. Verksamheten har både 
behövt hantera smittspridning, men även ombesörja att ordinarie verksamhet 
fungerar med god kvalitet. Det är en stor skillnad i omsorgsbehovet mellan en 65-
åring och en 95-åring, precis som det är skillnader i behoven hos en person med 
en kognitiv respektive en fysisk funktionsnedsättning. Till detta kommer att alla är 
unika individer och att det är uppenbart att även äldre med liknande 
funktionsnedsättningar kan ha olika önskemål och behov. Det innebär att 
bostäders utformning behöver vara anpassad utifrån olika gruppers behov. Enligt 
Socialstyrelsen när den stora gruppen fyrtiotalister blir äldre står vården, 
framförallt inom äldreomsorgen inför stora utmaningar. Andelen personer över 
80 år och äldre i befolkningen väntas öka, de närmaste åren.  

Utredning 
För att arbeta framgångsrikt med människor som har kognitiva 
funktionsnedsättningar och därmed säkerställa en god livskvalité, minska lidandet 
för brukare, oro hos anhöriga och medboende, samvetsstress hos personal samt 
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ekonomiska belastningar för extra resurser, behövs det kompetens och ett 
strukturerat arbetssätt. Personalgrupper som i regel kommer i kontakt med 
människor med kognitiva nedsättningar alternativ kognitiva 
funktionsnedsättningar bör identifieras och en minimal kunskapsstandard behöver 
formuleras. En hållbar kompetensstrategi förutsätter en strukturerad 
kunskapsinhämtning, -förmedling och ett permanent kunskapsunderhåll. En av 
utmaningarna inom sektorn nu och framöver är att säkerställa tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  

Utifrån nuläget bedöms behovet bestå av särskilda boendeplatser för personer 
med kognitiv funktionsnedsättning, vara den målgrupp som största utmaningen 
ligger i att kunna tillgodose antalet platser, tillika kompetens och inre och yttre 
boendemiljö. Eksjö kommuns befintliga boendeplatser lever inte upp till de 
förutsättningar i miljön som påverkar och underlättar omsorgen och vården för 
målgruppen. För att sociala sektorn ska kunna bedriva en god och effektiv 
verksamhet behöver förändringar ske i dessa områden. 

Beprövad erfarenhet talar för att småskaliga och inkluderande boendemiljöer har 
positiv effekt på viktiga effektmått såsom beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demens (BPSD), självständighet och social delaktighet för personen med 
demenssjukdom. 

Det särskilda boende Marieberg, demensavdelningarna är byggda i två plan. 
Utemiljön i dagens läge är påtaglig kuperad och inga skyddande begränsningar till 
vägar/trafiken. Konsekvensen är att möjligheten till utomhusvistelse blir påtagligt 
inskränkt. Avdelningarna är byggda enligt korridorprincip med trånga korridorer. 
Det finns bara ett centralt beläget, ganska litet dagrum/matsal per enhet. 
Obefintliga möjligheter att vara ostörd förutom i det egna rummet. Alla som 
befinner sig i det gemensamma utrymmet får ta del av andras stämningar och 
aktivitetsgrad. Den trånga gemensamma boendemiljön ökar BPSD-problematiken.  

Ärendebeskrivning  
Sektorns förslag är att bygga nytt särskilt boende anpassat för målgruppen med 
kognitiv funktionsnedsättning, samt att göra en fördjupad utredning vilken 
verksamhet som ska bedrivas i de lokaler som frigörs. Detta alternativ täcker in 
både ett kvalitetsperspektiv för en väl behovsanpassad fysisk miljö för brukare 
med en kognitiv funktionsnedsättning, samt skapar utrymme att kunna fördela 
utefter behov och efterfrågan. Behovet utifrån befolkningsprognosen men 
framför allt utifrån kvaliteten både gällande den fysiska yttre och den inre miljön 
för att minska begränsningar för den enskilda individen och även iordningställa 
för framtida välfärdsteknik. Vid byggnation i detta förslag innebär det en utökning 
med 18 nya boendeplatser. Förslaget är att det nya boendet ska vara klart för 
inflyttning 2025/2026. 

Marie-Louise Gunnarsson (M), Tomas Erazim (M), Kjell Axell (S), Ann-
Charlotte Käck-Karlsson (S), Mattias Granath (S) och Birgitta Liljerås-
Larm (KD) yrkar bifall till socialberedningens förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, Eddie Andersson, funktionschef 
vård och omsorg samt hemsjukvård, Nelly Hugosson, sektorsekonom och Simon 
Lennermo, biträdande ekonomichef, 2021-04-19 
Ks § 81 Äldreomsorg - särskilda boende, 2021-02-23 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-01-29 
Tjänsteskrivelse av Jürg Gisler, demenssamordnare och Ewa-Lotta Strand-
Norden, funktionschef äldreomsorg och hälso- och sjukvård, 2020-05-14 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef och Andreas Wigren, 
sektorsekonom, 2020-08-24 
SocN § 28, Byggnation av nytt demensboende - inriktningsbeslut, 2020-03-18 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 

 

Reservation från Jan Nilsson (C): 

Jag reserverar mig mot beslutet att i dagsläget börja projektera och bygga ett nytt 
särskilt boende (säbo) med inriktning mot kognitiv funktionsnedsättning, vanligen 
kallat demens. Bestämma plats och utreda driftskostnad för plats kan däremot 
påbörjas. Att besöka nybyggt säbo för denna målgrupp och höra deras 
erfarenheter behöver ansvariga politiker också göra. Antalet tomma platser på 
befintliga boenden är idag 20, det brukar vara kö till säbo. Det beror till största 
delen på rådande pandemi. Kommer effekten att bestå längre under hösten eller in 
på 2022? Vi kan avvakta till hösten 2021 för att se hur kön och beläggning till 
säbo utvecklas. Om inriktning att boendet ska vara klart till 2025 har vi ytterligare 
tid att analysera hur beläggningen utvecklas. En annan viktig fråga är hur lediga 
lokaler ska användas. Vi ser idag behov av fler gruppbostäder inom LSS. Ett 
boende för äldre personer med missbruksproblem behövs också. I dagsläget finns 
det ett 30-tal brukare på säbo från Mariannelundsområdet. Många på Solgården 
men också i Eksjö. Bobinen i Mariannelund byggdes för att klara äldreomsorgen i 
Mariannelund och hade två avdelningar säbo i början. De flesta gamla vill leva på 
den plats där de bott och verkat och har sina anhöriga och bekanta.
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SocB § 37 Förändring av vårdboendeplatser 
Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att noterar informationen. 

Ärendebeskrivning  
Socialchefen och funktionschef vård och omsorg informerar om att det för 
tillfället är 20 lediga särskilda boendeplatser. Ett förslag för tillfällig åtgärd för att 
lösa detta är att stänga vårdboendeenheten Enen på Marieberg från och med 18 
juni 2021fram till 2021-12-31. Behov och efterfrågan kommer att följas noga 
under hösten, men i nuläget är bedömningen att det inte är möjligt att ha så 
många särskilda boendeplatser lediga utan att vidta åtgärder.  

Berörd personal och fackförbund har fått information om förslaget och en 
riskbedömning är genomförd. Förhandling kommer att genomföras inom kort.  

Beröra brukare och deras anhöriga kommer kontaktas personligen för 
information och dialog kring förslaget.  
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SocB § 38 Villan 
Dnr Socn 2021/69 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Verksamheten Villan startades som ett samverkansprojekt mellan skola och 
socialtjänst. Inriktningen var skola, fritid och avlastning i en och samma 
verksamhet i gemensamma lokaler. Vid starten av verksamheten var det ett delat 
verksamhetsansvar mellan skola och socialtjänst. De senaste två åren har 
socialtjänsten haft hela verksamhetsansvaret för Villan. 
 
Villans målgrupp är barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer med behov 
av tydlig struktur och få miljöbyten. Vid starten av verksamheten fanns barn som 
alla hade likartade behov.  
 
Under åren har verksamheten förändrats utifrån aktuella elever och behoven har 
blivit annorlunda hos de nya eleverna. Elevernas behov av undervisning börjar nu 
bli svåra att tillgodose för personal anställda inom socialtjänsten.  
 
Frågan att en förändring behöver ske där varje verksamhet tar sitt ansvar har 
därav lyfts i samverkan mellan barn- och ungdomssektorn, sociala sektorn och 
tillväxt- och utvecklingssektorn. Det är även en fråga för kvaliteten i 
undervisningen av barnen. Tillbuden i verksamheten är många, vilket kan ha 
orsaker i att elevernas behov i nuläget inte tillgodoses på rätt sätt.  
 
Dialog pågår mellan skolan och socialtjänsten kring hur förändringen ska 
verkställas. Målsättningen är att ha en ny verksamhetsfördelning inför skolstarten 
hösten 2021. Uppdraget har klarats av på ett mycket professionellt sätt med 
engagerad personal under den resa som varit. Det finns idag och framåt stora 
behov av avlastning, fritid och skola i god samverkan men med ett delat 
verksamhetsansvar. 

Verksamhetsbeskrivning 
Villan blir en korttidsverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
Stöd och Service (LSS) som erbjuder 3 platser tillsyn och 1 plats för vistelse per 
dygn.   

Kapacitet 
Det beräknas att verksamheten kan erbjuda 30 vistelsedygn/månad samt tillsyn 
vardagar/lov. Beräknat på 1 barn i verksamheten per dygn vistelse och gemensam 
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tillsyn dagtid 3 barn/ungdomar. Då dessa barn har specifika behov krävs god 
planering för verkställighet som fungerar utifrån barn och personal. Barnens 
familjer har en ansträngd situation hemma vilket gör att avlastning ges i större 
omfattning är normalt. Det innebär att insatsen ges i förebyggande syfte för att 
undvika placering. 

Lokal 
Befintliga lokaler alternativ ny lokal motsvarande verksamhetsbehov. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Marcus Nylander, enhetschef, och Carina Andersson, 
funktionschef, 2021-04-09  
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO 
Enhetschef enheten för stöd och återhämtning

12



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 39 Arbetsmarknadskonsulent HIA 
Dnr Socn 2021/70 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla socialberedningens förslag, samt 

att finansiera en heltidstjänstunder 6 månader, juli-december 2021, vilket innebär 
276 000 kronor i lönekostnader.  

Vidare beslutar socialberedningen  

att en redovisning av integrationsarbetet presenteras vid kommande 
sammanträde.  

Ärendebeskrivning  
Avdelningen för Hälsa, Integration, Arbete (HIA) har under en längre period haft 
en kö av ärenden med utrikesfödda personer från Biståndsenheten. Ärendena har 
haft behov av insatser i form av arbetsterapeutiska bedömningar, förenklad 
arbetsträning samt stödjande insatser av kompetenshöjande karaktär. Insatsernas 
mål har varit att stärka individer att nå arbetsmarknaden och därmed bli 
självförsörjande.  

Arbetsmarknadskonsulent mot utrikesfödda medborgare, är riktad till personer 
som behöver vidare integrering mot arbetslivet och som gått sina första två år 
inom svenska för invandrare (SFI). Funktionen har syftat till att matcha personer i 
praktik och förhoppningsvis fortsatt arbete. När funktionen initialt uppkom 
startade en stor del av personerna etableringsprogrammet. Under den här tiden 
klarade flera sin SFI snabbt och kunde tack vare insatsen matchas direkt mot 
näringslivet och arbete. Målgruppen har ändrats något och innefattar personer 
med mer omfattande språksvårigheter. Då många personer nu gått sina två första 
år inom SFI och etablering uppbär de inte längre etableringsersättning. I och med 
inskrivning på Arbetsförmedlingen (AF) uppbär de istället aktivitetsstöd som är 
en lägre ersättning.  

Ur försörjningsstöds årliga statistik kan vi tydligt se att allt fler som deltagit i 
etableringen nu återfinns inom Biståndsenheten som arbetslösa och inskrivna via 
AF.  

- Under 2018 hade Eksjö kommun 81 personer som avslutat etableringen 
och beviljades försörjningsstöd. Av dem var 52 personer arbetssökande.  

- Under 2019 ökade gruppen till 109 personer varav 85 bedömdes som 
arbetssökande.  
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- Under 2020 ökade gruppen ytterligare till 251 personer varav 205 
bedömdes som arbetssökande. (mätmånader mars/oktober samtliga år).    

Ovanstående målgrupp är direkt riktad mot HIA:s verksamhet och ökar därav. 
När vi ser till målgruppen baserat på hur dagens siffror ser ut ponerar vi en 
fortsatt ökning under kommande två år.  
 
Covid -19 påverkar både arbetslöshetens nivåer samt konkurrensen om arbete. 
Det medför att HIA:s verksamhet, med stor sannolikhet, kommer möta större 
utmaningar under 2021. Den nya lokala överenskommelsen med AF har fokus på 
samma grupp samt på att främja närhet till handläggare och samverkan. 
Prioriterade grupper inom lokala överenskommelsen med AF är dels  

- extratjänster som vi har en resurs som arbetar med och där vi kan se en 
påverkan på försörjningsstöd i positiv riktning,  

- de som faller under begreppet utbildningsplikt.  
Verksamheten ser klara och konstruktiva samverkansvinster mellan AF och HIA:s 
arbetsmarknadskonsulent mot utrikesfödda medborgare. Det finns här en stor 
samverkans resurs när det kommer till nätverk i näringslivet samt till AF som en 
allt mer aktiv aktör. Samverkan AF, SFI och utbildningsplikten kan ge oss 
utrymme att nyttja den här funktionen alltmer.  
 
För samma målgrupp som ovan finns flera olika pågående projekt; 360 grader, 
Räkna med mig och Mötesstugan. Även deltagare i dessa projekt ska koordineras 
och nyttjas så bra som möjligt för att möjliggöra varaktig anställningsbarhet för 
dem. Det behövs även fortsatt en funktion för att klara detta uppdrag som riktar 
sig både mer externt och inom vår kommunala verksamhet. För att kunna verka 
för att nyttja projekten samt den stora resurs vi har i näringslivet konstruktivt i 
riktning mot minskat försörjningsstöd, behövs den här funktionen under hela 
2021. Planeringen för båda projekten Mötesstugan och Räkna med mig, som fått 
pausa på grund av pandemin, är att de ska sätta igång igen i april 2021. 
 
Under januari-juni 2020 finns medel avsatta för denna funktion inom sociala 
sektorns integrationspengar. Avseende arbete med ovanstående målgrupp i nära 
samverkan med SFI, Biståndsenheten, Arbetsförmedlingen samt näringslivet 
bedöms denna funktion nödvändig för att möjliggöra fortsatt arbete under hela 
2021. 

För att möjliggöra arbete som beskrivs ovan krävs ekonomiska förutsättningarna 
för en heltidstjänst under 6 månader, juli-december 2021, vilket innebär äskande 
om 276 000 kr i lönekostnader.  

Det finns äskande gällande denna tjänst inför budget 2022. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Jill Ekdahl, enhetschef HIA, 2021-03-29.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Funktionschef IFO 
Enhetschef HIA
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 40 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2021 
Dnr Socn 2021/71 

Beslut  
Socialberedningen beslutar 

att anta de uppdaterade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd från och med 2021. 

Ärendebeskrivning  
Riktlinjerna omfattar handläggning av ärenden inom området för ekonomiskt 
bistånd som är en del av Biståndsenheten i Eksjö kommun.  

Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för en rättssäker handläggning 
och likvärdig bedömning gällande rätt till bistånd, bidragsnivå samt insatser för 
stöd till självförsörjning. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbetet. 

Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet. Enligt 
socialtjänstlagen ska dock en individuell behovsprövning alltid göras och om 
sakliga skäl föreligger kan det motivera avsteg från riktlinjerna. Riktlinjerna får inte 
uppfattas som en absolut gräns för att beviljas bistånd eller inte. De krav som 
ställs på sökanden ska anpassas efter den enskildes förmåga och förutsättningar.  
 
Ny lagstiftning och rättsliga utslag i domstol måste fortlöpande beaktas. 

Riksnorm 2021 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån 
på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår 
och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.  
 
Socialberedningen godkände redovisning av Riksnorm för 2021 i december 2020. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Carina Andersson, funktionschef IFO, 2021-03-29  
Eksjö kommun, Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2021  
Riksnorm för försörjningsstöd 2021, från Socialstyrelsen 2020-12-02  
      

Utdrag:  
Socialchef 
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SocB § 41 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 
med 20,4 mnkr,  

att notera åtgärder är vidtagna per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sociala sektorns driftbudget för 2021 uppgår till 453,2 mnkr. Sektorns driftutfall 
efter mars var 125,7 mnkr, vilket motsvarar 27,7 procent av helårsbudgeten. 
Sektorns helårsprognos för driften är 473,5 mnkr vilket motsvarar en negativ 
avvikelse mot budget med 20,4 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i 
prognosen är 4,5 procent. 

 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 0,7 

mnkr, motsvarande 2,0 procent av budget. 
 LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med 7,5 mnkr, motsvarande 

7,5 procent av budget. 
 Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 13,9 mnkr, 

motsvarande 14,3 procent av budget. 
 Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot 

budget med 0,4 mnkr, motsvarande 2,8 procent av budget. 

Sociala sektorns investeringsbudget för 2021 uppgår till 8,6 mnkr. Sektorns 
investeringsutfall efter mars månad var 1,0 mnkr, vilket motsvarar 12 procent av 
helårsbudgeten.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Nelly Hugosson, sektorsekonom, 2021-03-16  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 42 Budget 2022–2023, verksamhetsplan 
2024 
Dnr Socn 2021/48 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Socialchef och sektorsekonom lämnar en muntlig presentation av det 
budgetförslag som tjänstepersonerna lämnat till budgetberedningen. Sektorns 
uppdrag är att lägga en budget i balans. Detta kommer att presenteras till 
budgetberedningen i april.   

En diskussion sker kring inriktning, ambitionshöjningar samt möjlighet att minska 
ambitionsnivå. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 43 Internkontroll 2021 
Dnr Socn 2021/49 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna internkontrollplanen för sociala sektorn 2021. 

Ärendebeskrivning  
Internkontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar.  

Eksjö kommun har ett fastställt regelverk för internkontroll och det är viktigt att 
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta 
har en diskussion förts på sammanträdet i mars om vilka områden som 
socialberedningen ska fokusera på i planen för intern kontroll 2021.    

I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 (Kf 
§116) och reviderat 2006 (Kf §143), framgår att senast före april månads utgång 
varje år ska en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen 
upprättas. Planen ska antas av kommunstyrelsen.   

En internkontrollplan ska årligen tas fram. Den politiska involveringen och 
styrningen av internkontroll är viktig. Av den anledningen ska internkontroll 
behandlas vid olika sammanträdestillfällen. På sammanträdet i mars ska diskussion 
ske om vilka kontrollområden som bör ingå i planen. Utifrån diskussionen 
kommer tjänstepersoner att ta fram en bruttolista på en plan för den interna 
kontrollen som sedan ska besluta om på sammanträdet i april.  

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of the treadway 
commission) ramverk, där det framkommer att det bör vara fokus på tre 
huvudområden inom den interna kontrollen:  

 Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
 Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
 Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 

 
För varje kontrollområde som föreslås ska området värderas utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys. Riskbedömning görs genom att värdera risken utifrån vilken 
sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en 
bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel. På sammanträdet i mars 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

redovisades resultatet av 2020 års interna kontroll. Vid fastställande av 2021 års 
interna kontroll är det bra att göra en bedömning om föregående års 
kontrollområden är aktuella att även vara med i 2021 års plan eller om dessa 
områden ska ersättas av nya kontrollområden där risken för fel bedöms vara 
högre och konsekvensen om fel inträffar är större. 

För kontrollen 2021 redovisas en bruttolista inom ovan nämnda kontrollområden. 
En risk och väsentlighetsanalys har gjorts för respektive punkt enligt matris 
nedan. Samtliga punkterna fanns med i 2020 års kontroll. Punkterna är: 
 
Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 

 A. Kontroll av privata medel 
 B. Personalkontinuitet inom hemtjänsten 
 C. Kringtid hemtjänsten 
 D. Smärtskattning i livets slutskede 

 
Tillförlitlighet i finansiell rapportering 

 E. Kontroll av direktupphandlingar 
 
Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 

 F. Hygienkrav 
 G. Läkemedelsavvikelser 
 H. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 I. Social dokumentation 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av sektorsekonom Nelly Hugosson och socialchef Patrik 
Hedström 2021-04-16  
Bilaga, bruttolista internkontrollplan 2021, Sociala Sektorn  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen

20



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 44 Statsbidrag - Återrapportering 
habiliteringsersättning 2020 
Dnr Socn 2021/43 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
2020 rekvirerade Eksjö kommun stimulansmedel för habiliteringsersättning, 
675 694 kronor. Hela summan har använts under 2020. 

Syftet med statsbidraget var bland annat att kommunen kunde införa dagpenning 
eller att behålla dagpenning på en nivå som tidigare höjts med hjälp av 
statsbidraget.  

Sociala sektorn har använt samtliga stimulansmedel enligt syftet med statsbidraget. 
Brukare som deltar i daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service (LSS) 
har fått en heldagspenning på 75 kronor per dag under hela 2020. 
Halvdagsersättning är på 65 kronor per dag. Det innebär att dagpenningen höjt 
med 40 kronor för både heldagspenning och halvdagspenning.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-04-08  
      

Utdrag:  
Socialchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 45 Tillfällig stängning dagverksamhet 
Dnr Socn 2020/114 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga stängningen av dagverksamheterna Talgoxen, Elvings och Bobinen 
från och med 2021-05-10 till och med och med 2021–06–06, 
 
att öppning kan ske 2021-06-07 under förutsättning att vaccination av 
målgruppen har erbjudits, samt   
 
att beslutet kan omprövas tidigare eller förlängas av socialberedningens presidium 
utifrån förändrade rekommendationer från folkhälsomyndigheten.   

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har dagverksamhet Talgoxen, som riktar sig till personer med en 
demensdiagnos. Verksamheten är lokaliserad på Mariebergs särskilda boende.  
Biståndets syfte är att ge avlastning för anhöriga som vårdar sin närstående i 
hemmet, eller för att bryta isoleringen för de personer som lever ensamma. Det är 
i dag 16 personer med biståndsbeslut som besöker Talgoxen 2 dagar i veckan. Det 
är som mest 7 personer per dag på verksamheten. 

Dagverksamheterna på Elvings och Bobinen vänder sig till dem som behöver 
bryta isoleringen och för avlastning till anhöriga. Bobinen är öppet 1 dag per 
vecka och det är 4 personer som har biståndsbeslut för social dagverksamhet. På 
Elvings är det 6 personer som har biståndsbeslut. Elvings är öppet 2 dagar per 
vecka.   

De personer som besöker dagverksamheterna tillhör riskgrupper och i dessa 
grupper har vaccination mot covid-19 avslutats. Det innebär att risken att bli 
allvarligt sjuk av covid-19 bedöms vara liten.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-04-08 
      

Utdrag:  
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 46 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, samt 

att beslutet kan omprövas tidigare eller förlängas av socialberedningens presidium 
utifrån förändrade rekommendationer från folkhälsomyndigheten.    

Ärendebeskrivning  
Retro - secondhandbutik som finns på I12-området är en daglig verksamhet. Den 
planering som finns just nu är att målgruppen i fas 2 ska ha erbjudits vaccin till 
2021-05-01. 

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, 2021-04-08  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 47 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet -Cafe i12  
Dnr Socn 2020/187 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga stängningen av Café i12 från och med 2021–05–10 till och med 
2021–06–06,  
 
att öppning kan ske 2021-06-07 under förutsättning att vaccination av 
målgruppen har erbjudits, samt   
 
att beslutet kan omprövas tidigare eller förlängas av socialberedningens presidium 
utifrån förändrade rekommendationer från folkhälsomyndigheten.   

Ärendebeskrivning  
Café i12 som finns på I12-området är en daglig verksamhet.  

Den planering som finns just nu är att målgruppen i fas 2 ska ha erbjudits vaccin 
till 2021-05-01. Beslutet kan omprövas tidigare eller förlängas av 
socialberedningen utifrån förändrade rekommendationer från 
folkhälsomyndigheten. 

Den dagliga verksamheten har hela tiden varit öppen, och påverkas inte av detta 
beslut.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-04-08 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 48 Socialchefen informerar 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Smittläget för covid-19: inga smittade eller bekräftade fall inom sektorns 
verksamhet.  De platser som varit reserverade för covid-sjuka på korttiden 
används nu som ordinarie korttidsplatser.  

I vårpropositionen finns riktade medel till bland annat äldreomsorgen, 
äldreomsorgslyftet, god och nära vård, språkträning med mera. 

Information om nära vård, som är en primärvårdsreform, är en förskjutning från 
specialistvården till primärvården, vilket påverkar den kommunala hälso- och 
sjukvården. På kommunal utveckling arbetar man med detta inom flera 
arbetsgrupper.   

Kerstin Carlsson har anställts som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 49 Rapporter 
 

Inga rapporter lämnades på dagens sammanträde.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 50 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att följande ärende anmäls. 

Kommunstyrelsen har tillstyrkt 155 000 kronor till ”Aktiviteter för ungdomar 
våren/sommaren 2021. 

Statistik kommer att levereras från HR-avdelningen tre gånger per år; slutet av 
januari, slutet av maj och slutet av september. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 51 Inbjudningar 
Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att skicka ut informationen till politikerna. Intresseanmälan sker till 
utvecklingsledare. 

Ärendebeskrivning  
Sveriges kommuner och regioner inbjuder till en webbsändning den 18 maj: 
Anhöriga i välfärden – stöd och förutsättningar.
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