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Godkännande av föredragningslista
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Budgetuppföljning 2020

2020/56

§ 36
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Budget 2021-2022, Föredragande Patrik Hedström, Andreas
Wigren
Internkontrollplan 2019

2019/92

§ 38
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§ 39

Pandemiplan

2020/74

§ 40

Sjukfrånvaro, Föredragande Patrik Hedström, Julia Liderfeldt

2019/188

§ 41
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Genomförande av boendeenkät på gruppboenden och hos unga familjer som förväntas bo på gruppboende i framtiden medborgarförslag, föredragande Patrik, Carina Andersson
Rev 2020 av Socialnämndens delegationsordning nr 9 191001

§ 43

Tillfällig ändring i delegationsordning trygg hemgång

§ 44
§ 45
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2020-04-23

Socialberedningen

SocB § 34 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
Ärendebeskrivning

Ärende om delegationsordning trygg hemgång läggs till.
Ärende 15, rapporter, utgår.
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SocB § 35 Budgetuppföljning per 2020-03-31
Dnr Socn 2020/56
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot budget
med 6,9 mnkr,
att notera åtgärder är vidtagna per verksamhet beskrivna utifrån tjänsteskrivelsen,
samt
Vidare föreslår Sociala sektorn Socialberedningen föreslå Kommunstyrelsen
besluta
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter mars är 114,8 mnkr, vilket motsvarar 25,8 procent av
helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 451,7 mnkr vilket motsvarar
en negativ avvikelse mot budget med 6,9 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot
budget i prognosen är 1,6 procent.









Äldreomsorgs särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse med
0,9 mnkr, motsvarande 0,8 procent av budget.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras en negativ avvikelse med 2,1
mnkr, motsvarande 2,4 procent av budget.
Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,2 mnkr,
motsvarande 3,9 procent av budget.
Bemanningsenheten prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,6 mnkr,
motsvarande 45,0 procent av budget.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,4
mnkr, motsvarande 1,2 procent av budget.
LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med 1,3 mnkr, motsvarande
1,3 procent av budget.
Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 6,5 mnkr,
motsvarande 7,4 procent av budget.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot
budget med 2,9 mnkr, motsvarande 17,0 procent av budget.
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Sektorns investeringsutfall efter mars månad är 0,2 mnkr, vilket motsvarar 2,9
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 7,0
mnkr, vilket motsvarar 82,5 procent av budgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av sektorsekonom, upprättad 2020-04-16.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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SocB § 36 Budget 2021-2022
Dnr Socn 2020/55
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Sektorsekonom och socialchef beskriver utifrån socialberedningens tidigare
diskussioner inför 2021-2022, vilka olika förslag som kommer föreslås
budgetberedningen.

Utdrag:
Sektorsekonom

Justerandes sign
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SocB § 37 Internkontrollplan 2019
Dnr Socn 2019/92
Beslut
Socialberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen
att godkänna redovisad internkontrollplan för 2019.
Ärendebeskrivning
Intern kontroll 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 intern kontroll och det är viktigt att
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta
fördes en diskussion på nämnden i mars om vilka områden som socialnämnden
vill fokusera på i planen för intern kontroll 2019. Beslut om intern kontroll togs
på aprilsammanträdet.
Kontrollområden inom respektive huvudområde i planen för intern kontroll:
Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten






Privata medel
Genomförandeplaner
Social dokumentation
Handläggarnas uppföljning av biståndsbeslut
Rörliga arbetspass

Tillförlitlighet i finansiell rapportering



Direktupphandlingar
Momskontroll (I kommunledningskontorets plan för intern kontroll)

Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar



Hygienkrav
Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Sammanfattning


Information om riktlinjer för privata medel och hanteringen kring dessa
ska förmedlas till arbetslagen inom framförallt verksamheten för stöd och
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service till funktionshindrade. Sektorn kommer att ta upp och gå igenom
riktlinjer och rutiner på APT för att förmedla kunskapen.
Genomförandeplaner och social dokumentation inom omsorgen visar på
att det är inget av de tio ärenden som uppfyller kraven enligt SOSFS
2014:5. Dialog med chefer för att utveckla arbetsmetoder behöver föras.
Kontroll av handläggarnas uppföljning av biståndsbeslut har inte kunnat
genomföras. Sektorn föreslår en annan inriktning av den här
kontrollpunkten 2020.
Åtgärder för att öka kunskapen om riktlinjer och rutiner vid
direktupphandling samt att dokumentation av direktupphandlingar som
ska lämnas till upphandlingsavdelningen behöver ske. Sektorn kommer
arbeta aktivt med detta via resultatdialogerna.
Resultaten för hur verksamheterna följer hygienkraven har tagits upp på
APT i verksamheterna för att ge löpande återkoppling och vilka åtgärder
som respektive avdelning behöver vidta för att följsamheten i basala
hygienrutiner ska bli högre.
Fortsatt dialog kring utskrivningar från slutenvården med övriga
kommuner i Regionen samt med Region Jönköping behöver föras. Sociala
sektorn utreder även hur man kan anpassa sina arbetssätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, upprättad av sektoresekonom 2020-04-09
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Verksamhetsstrateg, Carola Walfridson
Sektorsekonom, Andreas Wigren
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SocB § 38 Internkontrollplan 2020
Dnr Socn 2020/76
Beslut
Socialberedningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisad internkontrollplan för 2020.
Ärendebeskrivning
Intern kontroll 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 intern kontroll och det är viktigt att
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta
fördes en diskussion på nämnden i mars om vilka områden som socialnämnden
vill fokusera på i planen för intern kontroll 2020. Beslut om intern kontroll tas på
aprilsammanträdet.
Bruttolista för kontrollområden inom respektive huvudområde i planen för intern
kontroll:
Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten





Kontroll av privata medel
Personalkontinuitet inom hemtjänsten
Kringtid inom hemtjänsten
Smärtskattning i livets slutskede

Tillförlitlighet i finansiell rapportering


Direktupphandlingar

Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar
 Hygienkrav
 Läkemedelsavvikelser
 Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 Social dokumentation
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2020, upprättad av sektorsekonom 2020-0416.
Bruttolista – sociala sektorns förslag på intern kontroll 2020, daterad 2020-04-16
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Utdrag:
Kommunstyrelsen
Verksamhetsstrateg, Carola Walfridson
Sektorsekonom, Andreas Wigren
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SocB § 39 Pandemiplan
Dnr Socn 2020/74
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Sociala sektorn har reviderat den pandemiplan som upprättades 2009. Syftet med
pandemiplanen är att säkerställa ett riktigt agerande och en god kvalitet i
handläggning och utförande samt förhindra smittspridning vid utbrott av ny
influensa.
Sociala sektorn bedriver en omfattande vård- och omsorgsverksamhet, och det är
av yttersta vikt för vård- och omsorgstagarnas säkerhet att förvaltningen har en
tydlig plan för hur verksamheten kan klaras i händelse av ett allvarligt
pandemiutbrott.
Kommundirektören lämnar en redovisning kring hur situationen är i kommunen
med anledning av Covid-19, samt hur kommunen arbetar då stabsläge råder.
Beslutsunderlag
Riktlinje Pandemiplan Sociala sektorn
Pandemiplan Individ och familjeomsorgen, upprättad 2020-03-16
Pandemiplan Eksjö vårdcentral och Eksjö kommun utifrån samverkansavtal,
daterad 2020-03-13
Pandemiplan Vård och omsorg, daterad 2020-03-20
Pandemiplan Eksjö kommun 2020
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Socialchef
Verksamhetsstrateg Sociala sektorn
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Socialt ansvarig socionom
Samtliga enhetschef sociala sektorn
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SocB § 40 Sjukfrånvaro
Dnr Socn 2019/188
Beslut
Socialberedningen beslutar
att en ny uppföljning ska ske i juni, samt
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Sjukfrånvarostatistik för sociala sektorn 2019 redovisas. Totalt sett har
sjukfrånvaron sjunkit från 7,47 % år 2017 till 7,13 % år 2019 för hela sektorn.
Långtidssjukfrånvaron är 45,97 % av den totala sjukfrånvaron och håller sig på
ungefär samma nivå under åren 2017-2019. Antalet personer med upprepad
korttidssjukfrånvaro, 6 tillfällen eller mer under 12 månader, har ökat från 2016 till
2018 och är på samma nivå 2019, 80 personer. Sjukfrånvaron leder till kostnader
för sektorn, drygt 7,7 miljoner kronor år 2019, varav drygt 4,7 miljoner kronor är
kostnaden för korttidssjukfrånvaro.
Antalet tillbud och arbetsskador ökar. 2017 var antalet tillbud i sektorn 97 stycken
och arbetsskador 90 stycken. År 2019 är motsvarande siffror 194 respektive 116.
Många tillbud beror på hot och våldssituationer. Personalen anser att de har
utbildning för att hantera detta.
Det genomförs insatser och aktiviteter för att minska och förebygga sjukfrånvaro.
Några exempel är att ha kontakt med dem som är sjuka på ett tidigt stadium. Har
personal flera fall av korttidsfrånvaro följs detta upp med rehabiliteringssamtal.
Vid långtidssjukfrånvaro upprättas en plan för återgång i arbete.
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation sociala sektorn 2019.
Utdrag:
Socialchef
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SocB § 41 Genomförande av boendeenkät på
gruppboenden och hos unga - familjer som
förväntas bo på gruppboende i framtiden –
medborgarförslag - redovisning
Dnr Socn 2020/69
Beslut
Socialberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att godkänna redovisad information om planering för genomförande av
medborgarförslag.
Ärendebeskrivning
I medborgarförslag från Peter Titus i oktober 2019 lyfts betydelsen av att
kommunen följer upp hur boendesituation för personer med
funktionsnedsättning ser ut. Peter Titus anser att en boendeenkät bör genomföras
för att kartlägga situationen i Eksjö kommun med det övergripande syftet att få
kunskap om hur personer med utvecklingsstörning, i olika åldrar bor idag samt
hur personen själv eller tillsammans med vårdnadshavare/ god man ser på det
framtida boendet.
I medborgarförslaget önskar Peter Titus få svar på svar på följande
frågeställningar:







Hur vill ungdomar/unga vuxna bo när de flyttar från föräldrarna?
Hur vill unga som omfattas av LSS bo när de flyttar från föräldrahemmet?
Vilka drömmar har man för framtiden?
Ges man på boendet möjlighet till en aktiv fritid?
Stöttas man på boendet till inkludering i samhället?
Vilken upplevelse har man av gemenskap/ensamhet?

Kommunstyrelsen beslutade att den enkät som medborgarförslaget lyfter fram ska
genomföras och socialnämnden gavs uppdraget. Socialnämnden beslutade att
Individ- och familjeomsorgen ska genomföra de åtgärder som krävs så som en
enkät. Första redovisning av genomförande tillbaka till socialberedningen sattes
till maj år 2020.
Redovisning av genomförande


Februari 2020: Genomgång av redan genomförd brukarenkät omsorg
2019 och dess resultat inom kommunens omsorg för personer med
funktionsnedsättning.

Justerandes sign
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Februari- mars 2020: Samråd kring hur befintligt uppföljningsarbete i
verksamheterna för personer med funktionsnedsättning, dess resultat samt
kunskapsunderlag kan ge svar på de frågor som man i medborgardialogen
efterfrågar och övertid bidra i IFO:s systematiskt uppföljningsarbete.
Februari- mars 2020: Genomgång av vilka ungdomar som är aktuella för
att delta i en enkät
April 2020: Informationsbrev till föräldrar till barn med
funktionsnedsättning som är folkbokförda och boende i Eksjö kommun.
Utskick v. 14
April 2020: Följebrev och enkät med övergripande syfte att få en
uppfattning om hur föräldrar till barn/ ungdomar med
funktionsnedsättning som idag bor i föräldrahemmet, ser på behov av
boende och sysselsättning i framtiden. Utskick v. 16. Svar senast v. 19, den
8 maj.
April 2020: Genomgång av resultat från brukarenkät omsorg 2020.
Maj- , resultatsammanställning påbörjas och en planering för vidare arbete
läggs avseende exempelvis analys och ytterligare kunskapsinhämtning.
Juni 2020: Redovisning socialnämnd

Förslagsställaren har informerats om planeringen och är nöjd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag Ärendenummer: #30345, inskickat av Henning Peter Titus,
2019-10-23.
Kommunstyrelsens beslut KS § 25, Dnr Socn Socn2020/692020/69
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Socialchef
Funktionschef IFO
Förslagsställaren
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SocB § 42 Revidering 2020 av Socialnämndens
delegationsordning nr 9 191001
Dnr Socn 2020/21
Beslut
Socialberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förändringar avseende delegation i delegationsordningen för sociala
sektorn.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i mars 2020 beslutat att delegation för att fatta beslut om
hemtjänst från 121 timmar ska ligga på socialnämnden. Det innebär även att både
biståndshandläggarnas och funktionschefs delegation sänks avseende beslut om
antal hemtjänsttimmar. Förändringen medför att Biståndshandläggarnas
delegation sänks från upp till 120 timmar/ månad till 100 timmar/ månad och
funktionschef från 121 – 150 timmar/ månad till 101- 120 timmar/ månad.
Beslutsunderlag
Delegationsordning socialnämnden Nr 10-2020, reviderad av socialberedningen
och antagen av kommunstyrelsen 2020-03-03
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare individ och familjeomsorgen, daterad
2020-03-26
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Socialchefen
Funktionschef Individ och familjeomsorgen
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SocB § 43 Tillfällig ändring i delegationsordning
trygg hemgång
Dnr Socn 2020/79
Beslut
Socialberedningen beslutar
att tillfälligt till 2020-06-15 utöka delegationsordningen för insatsen trygg
hemgång att gälla beslut upp till 150 timmar för biståndshandläggare, samt
att uppföljning sker 2020-06-15.
Ärendebeskrivning
Det är under Covid-19-pandemin en ökad arbetsbelastning för flera
personalgrupper inom sociala sektorn. Fler brukare skrivs ut från
Höglandssjukhuset och har behov av insatsen trygg hemgång. För att kunna
hantera detta behöver biståndshandläggarna kunna bevilja insatsen trygg hemgång
i upp till 150 timmar. En uppföljning kommer att ske på socialberedningens
sammanträde 2020-06-15.

Utdrag:
Funktionschef IFO
Enhetschefer hemtjänst
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SocB § 44 Rörlig tid jan-mars 2020
Dnr Socn 2020/71
Beslut
Socialberedningen beslutar
att under maj och juni månad få rapportering hur rekryterings- och
bemanningsenheten klarar av sitt uppdrag utifrån Coid-19, samt
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Totalsumman i antal rörliga pass redovisade i timmar för januari-mars 2020 är
2 223h 20 minuter varav Rekrytering och Bemanningsenheten tillsatte 80,75%
vilket motsvarar cirka 4 heltidstjänster i perioden.
Tillsättningsprocenten har ökat under första kvartalet 2020 jämfört med snittet för
2019 vilket är ett resultat av bättre schemaläggning samt större spridning av de
rörliga turerna över hela veckan.
Covid-19-pandemin märks, antalet frånvarotimmar per dygn har ökat från
normalläge på cirka 300 timmar per dygn, till upp mot 500-600 timmar per dygn.
Hittills är de flesta arbetspass tillsatta. Resursgruppen och timvikarier arbetar på
en arbetsplats per arbetsdygn. Den rörliga tid som finns används inom den egna
verksamheten för att minska rörligheten och smittorisken för brukare och
personal. Om det uppkommer brukare som testas positiv för Covid-19 kommer
inte vikarier ta hand om dessa brukare, utan det gör ordinarie personal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av enhetschef rekryterings och bemanningsenheten, daterad
2020-04-08
Utdrag:
Enhetschef Rekrytering och bemanningsenhet
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SocB § 45 Validering undersköterskor
Dnr Socn 2020/77
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar om arbetet med att ta fram en utbildningsplan för
validering av undersköterskor. Kontakter har tagits med EksjöVux.
En kartläggning har gjorts över de personer som inte har en
undersköterskeutbildning bland tills vidareanställd personal. Det behövs göras en
individuell uppföljning på varje person vad de behöver för att ha en
undersköterskeutbildning.
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SocB § 46 Anmälningsärenden
Beslut
Socialberedningen beslutar
att följande ärenden anmäls.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2019, föreningen Kvar i Eksjö.
Årsmötesprotokoll Föreningen Träffpunkt Snickaren, 2020-02-27.
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