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SocB § 127 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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SocB § 128 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 22,3 mnkr,
att notera åtgärder är vidtagna per verksamhet, samt
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Sociala sektorns driftbudget för 2021 uppgår till 465,6 mnkr. Sektorns driftutfall
efter november var 462,9 mnkr, vilket motsvarar 99,4 procent av helårsbudgeten.
Sektorns helårsprognos för driften är 487,9 mnkr vilket motsvarar en negativ
avvikelse mot budget med 22,3 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i
prognosen är 4,8 procent.
•
•
•
•
•
•
•
•

Äldreomsorg särskilt boende prognostiseras till en positiv avvikelse med
2,9 mnkr, motsvarande 2,7 procent av budget.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras till en positiv avvikelse med
2,4 mnkr, motsvarande 2,6 procent av budget.
Kosten prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,4 mnkr, motsvarande
6,1 procent av budget.
Bemanningsenheten prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,8 mnkr,
motsvarande 15,1 procent av budget.
Hälso- och sjukvården prognostiserar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr,
motsvarande 0,4 procent av budget.
LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med 11,7 mnkr,
motsvarande 11,4 procent av budget.
Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 16,3 mnkr,
motsvarande 16,0 procent av budget.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot
budget med 0,6 mnkr, motsvarande 4,1 procent av budget.

Sociala sektorns investeringsbudget för 2021 uppgår till 8,6 mnkr. Sektorns
investeringsutfall efter november månad var 2,3 mnkr, vilket motsvarar 26,5
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procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 7,9
mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Nelly Hugosson, sektorsekonom, från 2021-12-10
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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SocB § 129 Rörlig tid 2021
Dnr Socn 2021/167
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Rörlig tid stoppades 21-02-17 i syfte att bibehålla den goda trenden med den
minskade smittspridning i verksamheten. 21-12-01 Startades det upp igen för att
återigen stoppas 21-12-13, med syftet att minska rörligheten bland den ordinarie
personalen.
Rekrytering och bemanningsenheten är trots den minskade smittspridningen av
covid hårt ansatta sett till behov av vikarier i alla verksamheter och har så varit
under hela 2020 samt 2021. Behovet är nu på samma nivå som rådde under andra
vågen av pandemin 2021 under den här perioden, med skillnaden att nu har även
barn och utbildningssektorn ett stort behov och har haft hela året som vi inte har
kunnat tillmötesgå fullt ut.
Från 2018 har vikariebehovet, för rekrytering och bemanningsenheten att hantera,
fördubblats. Under denna tid har utökning av verksamheten skett med en anställd,
från fem till sex bemanningsplanerare, vidare har även förflyttning av arbetstid
från helg på ordinarie bemanningsplanerare till vardagar skett, där personal ur
resursgruppen nu genomför helgbemanning istället. De utökade resurserna
motsvarar dock inte den utökade arbetsbelastningen. Utöver det utökade behovet
hanterar rekrytering och bemanningsenheten från 2021 även semesterrekrytering
på ett helt annat sätt där vi nu tar ansvar för att genomföra första intervjun samt
referenstagning. Inför semestern 2021 rekryterade vi 275 personer.
Pandemiåret 2020 utgjorde sjuk och vård av barn som beställningsorsak, totalt sett
till alla verksamheter vi tillsätter till, 46 procent. 2021 är den siffran 43 procent.
Inom sociala sektorn utgjorde beställningsorsakerna sjuk och vård av barn 43,3
procent pandemiåret 2020, för 2021 har det sjunkit till 37,6 procent. 2018 utgjorde
de beställningsorsakerna 48 procent och 2019 utgjorde de orsakerna 42 procent av
totalbehovet.
Sannolikt kommer även 2022 innebära stora utmaningar för Rekrytering och
Bemanningsenheten. Det är en större utmaning att rekrytera personal, framförallt
utbildad personal, i dagsläget mot vad det varit de senaste åren.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av enhetschef Andreas Svensson, från 2021-12-14.
Utdrag:
Enhetschef Rekrytering och bemanningsenhet
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SocB § 130 Alkoholservering särskilt boende
Dnr Socn 2021/153
Beslut
Socialberedningenbeslutar
att godkänna servering av alkoholhaltiga drycker på särskilda boenden.
Ärendebeskrivning
Sedan 2012 är det enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622) 8 kap, § 1 a och 1 b tillåtet
att servera alkoholhaltiga drycker utan krav på serveringstillstånd vid enstaka
tillfällen för i förväg bestämda personer. Försäljningen ska ske utan vinstintresse
och utan övriga kostnader för deltagarna än inköpen av de alkoholhaltiga
dryckerna.
En förutsättning för att serveringstillstånd inte krävs är också att det inte sker
yrkesmässig försäljning av alkoholhaltiga drycker eller lättdrycker i den aktuella
lokalen. Detta innebär utifrån den nuvarande lagstiftningen att det inte krävs
serveringstillstånd att servera alkoholhaltiga drycker på särskilda boenden till
boende och besökare i samband med måltider.
Särskilda boende för äldre ger de boende egna hyreskontrakt med samma
rättigheter som andra hyresgäster.
För att alkoholservering ska ske i enlighet med alkohollagstiftningen på särskilda
boenden krävs en så kallad egenkontroll där ett egenkontrollprogram tas fram där
det bland annat kan framgå hur serveringsverksamhetens rutiner och
dokumentation kan kontrolleras. För vård och omsorgsverksamheten är en rutin
för egenkontroll framtagen där det bland annat framgår vem som ska vara
serveringsansvarig, hur inköpen ska gå till väga, samt hur sortimentet ska se ut.
Detta för att göra försäljning av alkoholhaltiga drycker säker och anpassad för
verksamheten. Rutinen är framtagen utifrån alkohollagstiftning samt
Folkhälsomyndighetens riktlinje för alkoholservering.
Betalning för alkoholhaltiga drycker i samband med servering sker med fördel
genom en månatlig fakturering. Denna betalmetod är tillgänglig för samtliga
brukare, och implementeras i ett redan existerande faktureringssystemet. Av
säkerhetsskäl är det bra om verksamheterna inte hanterar en stor mängd
kontanter, samtidigt är alternativa digitala betalmetoder så som Swish något en
stor del äldre inte använder i nuläget. Betalning genom bankkort kräver en
kortterminal på varje verksamhet som bedriver alkoholservering, detta skapar en
extra kostnad genom avgifter, dessutom skulle detta skapa en orättvis situation för
de boende som inte har kort.
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För alkoholhaltiga drycker ska en moms tas ut när servering sker, vid drycker över
3,5 procent är denna momssats 25 procent. Vid försäljning av alkoholhaltiga
drycker under 3,5 procent, är momssatsen 12 procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Gustav Axelsson, verksamhetsutvecklare, och Eddie
Andersson, funktionschef, vård och omsorg, från 2021- 12-06.
Rutin alkoholservering särskilt boende 2021-11-22
Utdrag:
Funktionschef vård och omsorg
Sektorekonom
Socialt ansvarig socionom
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SocB § 131 Rekvirera medel från
Regeringskansliet för Vård och omsorg (teknik,
kvalitet och effektivitet) med den äldre i fokus,
återrapportering
Dnr Socn 2020/186
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
I januari 2020 ingick regeringen en överenskommelse med Sveriges Kommuner
och Regioner som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att
verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Detta innebar att
kommunerna fick 168,7 miljoner kronor som stimulansbidrag för att stärka den
digitala utvecklingen inom äldreomsorgen.
Eksjö kommun sökte detta stadsbidrag den 2020-11-25. Den utdelade summan
från Kammarkollegiet till Eksjö kommun var 354 766 kronor.
Verksamheten har genom statsbidraget bekostat utbildningsinsatser genom
Individens behov i centrum (IBIC) på 317 713 kronor. För utbildningsinsatserna
kring IBIC och social dokumentation tillkom kostnader för projektledare på
63 659 kronor. Utbildningarna har genomförts för planerare och resurspersonal
på bemanningsenheten, personal på särskilda boenden samt för enhetschefer
inom äldreomsorgen.
Verksamheten nyttjade också statsbidraget för satsningar på en nyckelfri
hemtjänst på 47 286 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Gustav Axelsson verksamhetsutvecklare och Eddie Andersson
funktionschef, från 2021-12-07.
Utdrag:
Funktionschef vård och omsorg
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SocB § 132 Äldreomsorg-särskilda boende
Dnr Socn 2021/13
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tomtförslaget Kvarnarp, söder om Lupingatan, är den plats där ett nytt särskilt
boende med inriktning demens ska byggas.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2021-10-26 med uppdrag till
förvaltningen att presentera fler förslag på platser inom Eksjö tätort med
konsekvensanalys.
Socialberedningen föreslog 2021-10-13 kommunstyrelsen att tomtförslaget
Kvarnarp, söder om Lupingatan, är den plats där ett nytt särskilt boende med
inriktning demens ska byggas.
Socialberedningen beslutade 2021-09-15 att uppdra till socialchef att utreda
förutsättningarna för demensboende inom tomtförslaget 1 och 2 som då innebar
Kvarnarp, vid Mariakapellet och Kvarnarp, söder om Lupingatan.
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.
Eksjö kommun utreder förutsättningarna och lokalisering av ett nytt
demensboende.
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 ca 60 platser.
Tomtytan ska inrymma gott om plats för utevistelse och rörelse.
Tomten ska lokaliseras med rimligt avstånd till kollektivtrafik (max 600
meter).
Ytan ska anpassas till att huvuddelen av byggnaden byggs i ett plan.
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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.
Arbetsgruppen har under arbetsprocessen tittat på flera olika möjliga
lokaliseringar som redovisats löpande till Socialberedningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norra Bänarp
Norra Orrhaga, Berglunda
Sjöängen
Prästhagen
Lyckeberg
Västra Brudbadet, södra delen
Kvarnarp, vid Maria Kapellet
Kvarnarp, söder om Lupingatan
Kyrkbyn, väster om kyrkan i Hult
Väster om Bobinen i Mariannelund

Under utredningens gång har gallring gjort utifrån ett antal grundläggande
frågeställningar.
1. Är ytan tillräckligt stor för behovet?
2. Finns rimliga möjligheter till den infrastruktur som krävs?
3. Äger kommunen marken?
Därefter har ett antal kvalitetsfaktorer vägts in.
1.
2.
3.
4.
5.

Omgivning för ändamålet.
Tillgänglighet till plats med olika färdsätt.
Tillgång till kollektivtrafik inom rimliga avstånd nu eller i framtiden.
Omgivningspåverkan.
Topografi och markförhållanden.

Efter att ovanstående frågeställningar och kvalitetsfaktorer vägts in har
förvaltningen och Eksjö kommunfastigheter AB bedömt tre områden i Eksjö som
intressant att studera djupare. Eksjö kommunfastigheter tog snabbt fram de
ytmässiga förutsättningarna för byggnaderna samt omgivningen till
demensboendet utifrån Sociala sektorns specifikationer.
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•
•
•

Norra Bänarp
Kvarnarp, vid Maria Kapellet
Kvarnarp, söder om Lupingatan

Norra Bänarp
Föreslaget område är ca 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. Då det finns andra alternativ bör dessa då övervägas i första hand.
Den stora nackdelen med området är annars de logistiska förutsättningarna.
Området är idag tillgänglig med bil men övriga transportslag kan antas få
utmaningar. Området förordas av de anledningarna inte.
Kvarnarp vid Maria kapellet
Föreslaget område är ca 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 organisk-biologisk odling (FOBO:s) trädgårdar och biodlarförening
finns även i närheten av området.
Platsen bedömdes initialt som lämplig utifrån de kriterier som ställts upp. Det
fanns dock viss farhåga kring om den byggbara ytan räcker till vilket senare
klarlagts med stöd av Eksjö kommunfastigheters volymstudier. 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. Då ytan inte kan rymma en byggnad i
huvudsak ett plan bedöms den inte lämplig ur verksamhetsperspektivet.
Kvarnarp, söder om Lupingatan
Föreslaget område är ca 40 000 kvadratmeter men skulle kunna utvidgas eller
minskas. Området är en del av Kvarnarps södra skogar och 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 väg, gång- och cykelväg och annan infrastruktur
från flera håll. Dels från Runstensgatan men även potentiellt från den framtida
förlängningen av Kvarnarpsvägen som ska ansluta till kommande förbifarten
söder ut. Väg 40:s nya sträckning medför även en annan dragning av
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kollektivtrafiken vilket skapar förutsättningar för närhet till kollektivtrafik till
demensboendet.
Slutsats
En byggnad för ett demensboende kan utformas på olika sätt. Utifrån ett
verksamhetsperspektiv förordas en enplansbyggnad för dem som flyttar in på
äldreboendet. Vissa delar, som till exempel personalutrymmen och konferensrum,
kan byggas på plan två. En enplansbyggnad tar mer mark i anspråk och det
innebär att tomten måste vara större.
Utifrån arbetsgruppens bedömningar är förslaget 8. Kvarnarp, söder om
Lupingatan den lokalisering som förordas.
-Området uppfyller kraven från verksamheten.
-Området har ytmässiga förutsättning.
-Området kan tillgodoses med infrastruktur på ett tillfredställande sätt utan långa
dragningar samt kan dra nytta av planerad infrastruktur.
-Omgivningspåverkan bedöms minimalt.
-Området bedöms ha goda och kostnadseffektiva förutsättningar utifrån ett byggoch anläggningsperspektiv.
-Området kan nås med alternativa färdsätt.
-Området ger verksamheten förutsättningar att utvidgas vid behov.
Ett uppdrag om att upprätta detaljplan för området bör tas under inledningen av
2022 förutsatt att förslaget gillas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef Patrik Hedström, 2021-12-10
Beslut SocB 2021-10-13 Äldreomsorg-särskilda boende
Tjänsteskrivelse Äldreomsorg särskilda boende från Patrik Hedström, socialchef,
2021-10-07
Presentation särskilt boende med demensinriktning, Eksjö kommunfastigheter
Beslut SocB 2021-09-15 Äldreomsorg-särskilda boende
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschef
VD Eksjöbostäder
Funktionschef Vård och omsorg
Socialchef
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SocB § 133 Studiebesök Mellerud
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Studiebesök till Änganäs i Mellerud 2021-11-25.har genomförts av politiker och
tjänstepersoner Detta är ett demensboende byggt cirka två kilometer från centrum
och cirka 400 meter från närmaste tomtgräns. Stora, trevliga ytor utomhus som
används mycket av både boende och anhöriga.
Boendet är förberett för tekniska lösningar som till exempel tillsyn via kamera och
takliftar. Stora ytor inomhus där brukare kan gå utan att det tar stopp någonstans.
Det finns en besökslägenhet med ingång både utifrån och inifrån, vilket upplevs
som positivt. Alla lägenheter har utgång till innergården.
Personal har fått vara med i hela byggprocessen, vilket varit en framgångsfaktor
för ett lyckat boende. En provlägenhet har byggt upp för att testa olika produkter
och ytor.
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SocB § 134 Individ och familjeomsorgen utredningsuppdrag
Dnr Socn 2021/135
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av uppnådda resultat för SFI, samt jämförelser med
jämförbara kommuner och rikssnitt för de senaste tre åren
Ärendebeskrivning
Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) är en skolformsdel som faller under
kommunalt utbildningsansvar, med visst statligt stöd under de första två åren efter
folkbokföringsdatum.
Elever som antas till SFI har rätt till minst 15 timmars undervisning i genomsnitt
under en fyraveckorsperiod. Det finns inget formellt fastställt timantal för hur
länge en elev får studera på SFI. Istället står det i Skollagen kap 20 § 9 att en elev
som påbörjat en kurs har rätt att slutföra sin utbildning.
Redovisningen av uppnådda resultat och jämförelsen med jämförbara kommuner
och rikssnitt utgår från kategorierna i databas för kommuner och regioner
(Kolada) rörande utbildning/komvux. I den nationella statistiken för SFI via
Kolada saknas merparten av uppgifterna för 2018 och 2019 varför dessa år endast
redovisas för Eksjös del i tillämpliga områden. Som jämförbara kommuner har
valts övriga samarbetskommuner i närområdet – Sävsjö, Vetlanda, Aneby, Nässjö
och Tranås.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav vid septembermötet förvaltningen ett utredningsuppdrag
att redovisa uppnådda resultat för SFI, samt en jämförelse med jämförbara
kommuner och rikssnitt för de tre senaste åren.
Uppnådda resultat för SFI, samt en jämförelse med jämförbara kommuner
och rikssnitt
•
•
•

Andelen kursdeltagare som avslutade kurs under 2020 med godkända
betyg var lägre i Eksjö än såväl jämförbara kommuner som rikssnittet.
Andelen kursdeltagare som avbröt sina studier under 2020 var mycket
lägre än såväl jämförbara kommuner som rikssnittet.
Andelen lärare med lärarlegitimation i SFI 2020 var lägre i Eksjö än i de
flesta jämförbara kommuner och något lägre än rikssnittet.
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•

Antalet elever per lärartjänst var högre i Eksjö än i någon av
jämförelsekommunerna och mycket högre än rikssnittet.

Kommentarer till ovanstående slutsatser:
•

•
•
•

Under sommaren 2020 flyttades, till följd av pandemin, de flesta eleverna
på SFI över till en extern utbildningsanordnare med en fullt utbyggd
distansplattform. De elever som betygssattes 2020 var i första hand de
som blev helt klara under våren medan de elever som påbörjade
distansstudierna med en ny leverantör inte betygssattes i någon större
omfattning under hösten 2020.
Avbrotten under 2020 minskade jämfört med föregående år vilket till del
beror på att antalet elever som gick i arbete eller deltog i andra aktiviteter
minskade kraftigt till följd av pandemin.
Andelen lärare med lärarlegitimation var under 2020 lägre än förväntat,
beroende på att ett antal tjänster ersattes av obehöriga timvikarier.
De besparings- och effektiviseringskrav som påverkade Vux i12 under
2020 förstärktes av att antalet elever som avbrottades på grund av
bristande progression var väldigt lågt i och med övergången till
distansstudier.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Christian Thomsen, vuxenutbildningschef, 2021-12-12.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Tillväxt och utvecklingssektorn
Sociala sektorn
Vuxenutbildningschef
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SocB § 135 Behov av stödboende vuxna
Dnr Socn 2021/164
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Socialberedningen gav under hösten 2021 funktionschef individ och
familjeomsorgen (IFO) i uppdrag att inventera biståndsenhetens pågående
placeringar och placeringsnära ärenden till stöd för beredningen att kunna avgöra
möjligheten att starta upp ett kommunalt stödboende inom Eksjö kommun.
Inventeringen genomfördes under slutet av oktober månad 2021 av handläggare
inom Biståndsenhetens vuxengrupp missbruk och socialpsykiatri. Inventeringen
avser aktuella placeringar inom stödboende vuxen. Vid mätperioden var 8
placeringar pågående. Av dessa var 7 placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) och
1 enligt LSS.
Missbruk och beroende är aktuellt i 2 av placeringarna enligt SoL.
Missbruk och beroende i kombination med psykisk ohälsa är aktuellt i 6 av
placeringarna enligt SoL.
Sammantaget mot bakgrund av beprövad erfarenhet och kunskap inom
missbruks- och beroendevård och socialpsykiatri samt lagstiftning bedöms
resultatet av inventeringen visa att ett kommunalt stödboende inte i tillräckligt hög
utsträckning kan möta den vårdtyngd som krävs. Problematiken som dessa
enskilda individer uppvisar är både svår, komplex och etablerad. Det krävs hög
personalbemanning dygnet runt med bred kompetens inom psykiatri och
samsjuklighet. Här till finns inte heller något som tyder på att behovet skulle
förändras inom en tre års period. Ett boende med inriktning mot socialpsykiatri
bedöms därmed vara det alternativ som skulle kunna tillgodose behoven på
hemmaplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Åsa Löfkvist, Verksamhetsutvecklare IFO, och Carina
Andersson, Funktionschef IFO, 2021-11-19
Inventering: Aktuella placeringar inom stödboende 2021-11 av Åsa Löfkvist,
Verksamhetsutvecklare IFO, och Carina Andersson, Funktionschef IFO, 202111-19
Utdrag:
Funktionschef IFO
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SocB § 136 Behov av boende barn och unga
Dnr Socn 2021/168
Beslut
Socialberedningen beslutar
att ge sektorn i uppdrag att utreda underlag för bostad med särskild service för
barn och unga, samt
att redovisning sker i april 2022.
Ärendebeskrivning
En muntlig genomgång av hur dagsläget ser ut för boende för barn och unga
inom funktionshinderomsorgen ges. Vilka behov finns just nu och hur ser
behovet ut de närmaste åren? För att ha ett underlag inför kommande planering i
sektorn behövs en heltäckande utredning av de placeringar som finns idag samt
eventuella framtida behov som kan uppstå.

Utdrag:
Funktionschef IFO
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SocB § 137 Bidrag till brukarorganisationer och
intresseföreningar inom social verksamhet.
Dnr Socn 2021/146
Beslut
Socialberedningen beslutar
att fastställa redovisat förslag till hyres- och verksamhetsbidrag för 2022.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden avsätter årligen medel för verksamhets- och hyresbidrag till
brukarorganisationer och intresseföreningar inom social verksamhet. Riktlinjer för
ansökan och tilldelning av medel antogs 2014. Grundvillkoren enligt riktlinjerna
ska vara uppfyllda och bidrag kan ges till verksamhet och hyror. För att bedöma
om socialnämnden ska stödja en förening med verksamhetsbidrag kommer
föreningens verksamhet och vad verksamhetsbidraget ska användas till att sättas i
relation till socialnämndens prioriterade mål och åtaganden. Lokalbidrag kan ges i
följande former:
a)
Subventionerad hyra i kommunägda lokaler
b)
Subventionerad hyra av kommunen hyrd lokal
c)
Bidrag till föreningsägd eller hyrd lokal
Ansökan ska ha inkommit senast 30 oktober.
Eksjö soldathemsförening uppfyller inte grundvillkoren för brukarorganisationer
och intresseföreningar inom social verksamhet. Övriga föreningar som ansökt om
bidrag uppfyller grundvillkoren och deras verksamheter stämmer överens med de
övergripande målen i riktlinjerna. Alla föreningar har inte använt framtagen
ansökningsblankett och därför saknas vissa uppgifter. Föreningarna är dock kända
av socialberedningen sedan tidigare.
Utdelning till föreningarna:
Tillbaka till Livet (TTL): 20 000 kronor i lokalbidrag.
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning (FUB): 14 000
kronor i lokalbidrag.
Kvinnojouren Linneorna: 109 000 kronor i lokal och verksamhetsbidrag.
Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR): 18 000 kronor i lokalbidrag.
Anonyma Alkoholister (AA): 18 000 kronor i lokalbidrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Gunilla Bergdalen, verksamhetsutvecklare, 2021-11-23
Ansökan från föreningar
Utdrag:
Sökande föreningar
Sektorsekonom
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SocB § 138 Individ och familjeomsorgen utredningsuppdrag
Dnr Socn 2021/135
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Budgetberedningen har lämnat i uppdrag till sociala sektorn att redovisa
handlingsplan för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd, samt beskriva
samverkan med arbetsförmedlingen, näringsliv och andra aktörer.
Arbeta mot kommunal verksamhet och dess lagstadgade målgrupper
Arbetsmarknadsenheten (AME:s) verksamhet bygger på samverkan med externa
aktörer så som Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Internt sker samverkan
mellan AME, biståndsenheten, vuxenutbildningen/SFI samt med sektorer aktuella
för feriearbete. Indirekt sker samverkan med näringslivet genom att vara en nära
part i arbetsförmedlingens arbete. En samverkan med dessa är nödvändig för att
möjliggöra resultat- och måluppfyllelse. Både interna och externa
samverkansparter har därmed tidigt inkluderats för samordning för att utveckla
nya processer där samverkan har en avgörande roll för enskildas möjlighet till rätt
insats, i rätt tid, på rätt plats till rätt förutsättning.
Samverkan är en omätbar indikator. Det är svårt att med tillförlitlighet mäta
samverkan i syfte att följa upp och kvalitetssäkra hur samverkan genomförs och
följs i enlighet med kommunprogrammets effektmål. Men som beskrivs ovan
finns fasta och etablerade forum för samverkan där AME och biståndsenheten
ingår som en given part.
Inom AME och ekonomiskt bistånd kommer uppföljning att ske av bland annat
antal inkommande ärende/nybesöksärende och antal avslutande ärende. Inom
ekonomiskt bistånd mäts även antal ärende från annan kommun.
Sociala sektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn samarbetar i ett Europeiska
socialrådet (ESF) projekt som arbetar med att utveckla nya interna arbetssätt samt
bygga nätverk med arbetsgivare och föreningar. Syftet är att stödja individer som
står långt ifrån arbetsmarknaden i deras väg mot arbete eller studier. I projektet
prövas arbetsmetoder och utvecklat stöd för individers deltagande på
träningsplatser hos kommunala och privata arbetsplatser. I projektet prövas nya
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samverkansformer, vilket skapar möjlighet till ett effektivare arbetssätt och
därmed även bättre stöd till individen. En del i samverkan mellan kommunen och
näringslivet i Eksjö kommun riktar sig mot att öka kontaktytorna mellan
arbetsgivare och arbetssökande. Dialogmöten kommer att planeras till våren 2022
där arbetsförmedlingen, AME, näringslivsenheten, samt näringsbolag kommer att
delta. Dialogmötena syftar till att informera om de olika typer av praktikplatser
som söks och vilket stödföretag kan få i detta. Innan detta genomförs så ska detta
beaktas i den lokala överenskommelsen med arbetsförmedlingen och Eksjö
kommun utifrån den nya reformen av arbetsförmedlingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-12-10
Utdrag:
Kommunstyrelsen
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SocB § 139 Medarbetarundersökning 2021-sektor
Dnr Socn 2021/165
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
I oktober genomfördes medarbetarundersökning i kommunen. Undersökningen
är ett viktigt verktyg för att följa upp hur arbetsklimatet är i
organisationen och på varje arbetsplats. Den ger också ett underlag att arbeta med
frågor kring arbetsmiljön. Svarsfrekvensen har ökat från 61,29 procent (2019) till
61,6 procent (2021).

Resultatet för hela sektorn visar på ett ökat totalt medarbetarengagemang
från 77,5 till 80. Medarbetarengagemanget visas i HME-värde 0–100 (Hållbart
medarbetarengagemang) och är nio frågor som är fördelade på tre områden,
motivation, ledarskap och styrning. Alla sektorer har ökat sitt totala HME-värde.
För de olika HME-områdena är värdet för motivation detsamma, 88 som vid
medarbetarundersökningen 2019. Värdet för ledarskap har ökat från
77,5 (2019) till 82,5 (2021) likaså har en ökning skett för styrning från 77,5 (2019)
till 80 (2021).
Färre har blivit utsatta för kränkande särbehandling, mobbning, sexuella
trakasserier, diskriminering och hot och våld. Dessa tal fortsätter att sjunka
gentemot tidigare år. Trakasserier som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna har dock ökat med 0,3 procentenheter från 2,5 procent
(2019) till 2,8 procent (2021). Resultatet för dessa områden redovisas endast på
förvaltningsnivå utifrån anonymitet.
Cheferna kommer att återkoppla resultatet till sina medarbetare. Där medelvärdet
för områdena motivation, ledarskap eller styrning är 4,0 eller lägre kommer
medarbetare och chef arbeta tillsammans och ta fram en handlingsplan för att
förbättra medarbetarengagemanget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-12-13
Medarbetarundersökning 2021, sektorns resultat

Justerandes sign

24

Utdragsbestyrkande

n

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialberedningen

2021-12-15

Sammanträdesdatum

SocB § 140 Socialchefen informerar
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Synskadades förening i Eksjö och Nässjö samt hörselskadades förening i Eksjö
arbetar för en tjänst som syn- och hörselinstruktör ska inrättas i Eksjö kommun.
Socialchefen har varit i kontakt med syncentralen Jönköping och hörcentralen i
Eksjö samt inventerat om övriga kommuner på höglandet har syn- och
hörselinstruktörer. Idag finns det en syninstruktör i en höglandskommun. En enig
socialberedning ställer sig bakom socialchefens uppfattning att det är regionens
ansvar att tillhandahålla denna tjänst.
Funktionschef IFO informerar om situationen för biståndshandläggarna inom
äldreomsorgen. Det är en ansträngd situation och det behövs förstärkning i
gruppen. Det är tillfälligt anställt en konsult.
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