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Socialberedningen

SocB § 93 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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SocB § 94 Budgetuppföljning 2020
Dnr Socn 2020/56
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot budget
med 17,5 mnkr
att notera åtgärder är vidtagna per verksamhet samt
att godkänna lämnad rapport
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter september var 355,7 mnkr, vilket motsvarar 80 procent
av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 462,2 mnkr vilket
motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 17,5 mnkr. Den procentuella
avvikelsen mot budget i prognosen är 3,9 procent.









Äldreomsorgs särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse med
2,5 mnkr, motsvarande 2,3 procent av budget.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras en positiv avvikelse med 2,0
mnkr, motsvarande 2,3 procent av budget.
Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,4 mnkr,
motsvarande 7,4 procent av budget.
Bemanningsenheten prognostiseras till en positiv avvikelse med 2,0 mnkr,
motsvarande 48 procent av budget.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 2,3
mnkr, motsvarande 6,8 procent av budget.
LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med 1,9 mnkr, motsvarande
1,9 procent av budget.
Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 14,1 mnkr,
motsvarande 15,9 procent av budget.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot
budget med 3,6 mnkr, motsvarande 21,5 procent av budget.

Sektorns investeringsutfall efter september månad var 1,0 mnkr, vilket motsvarar
11,4 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 3,9
mnkr, vilket motsvarar 46,4 procent av budgeten. Total investeringsbudget för
sociala sektorn uppgår till 8,5 mnkr. Införandet av nyckelfri hemtjänst har flyttats
fram under året och börjar införas under hösten 2020 med fortsättning under
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inledningen av 2021. Inköp av vissa inventarier exempelvis sängar och madrasser
till särskilt boende är på grund av covid-19 stoppat tillfälligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Andreas Wigren, sektorsekonom 2020-10-15
Utdrag:
Kommunstyrelsen
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Budget 2020

Verksamhet

Utfall 202009

Prognos (20201231)

Avvikelse

Äldreomsorg särskilt boende
Intäkter
Kostnader
varav personalk ostnader
Nettokostnader

-13,1
121,6
92,9
108,5

-15,6
98,1
76,7
82,5

-18,6
129,7
101,3
111,0

5,6
-8,0
-8,3
-2,5

-99,3
186,2
99,6
86,9

-65,7
131,8
67,5
66,1

-86,6
175,5
89,8
88,9

-12,7
10,7
9,8
-2,0

-14,8
19,9
10,6
5,1

-11,3
14,9
8,2
3,6

-14,7
20,2
10,7
5,5

-0,1
-0,3
-0,2
-0,4

-0,4
4,6
3,9
4,2

0,0
0,9
0,3
0,9

0,0
2,2
1,4
2,2

-0,3
2,3
2,5
2,0

-0,6
34,1
25,5
33,4

-0,7
29,8
19,1
29,2

-0,9
36,6
23,1
35,7

0,2
-2,5
2,4
-2,3

-86,0
187,5
147,6
101,5

-54,1
140,3
111,0
86,2

-88,4
191,8
145,9
103,4

2,4
-4,3
1,7
-1,9

-38,4
126,7
70,5
21,2
88,3

-27,7
104,9
54,6
19,0
77,2

-40,6
142,9
71,4
25,2
102,3

2,2
-16,2
-0,8
-4,0
-14,1

0,0
16,8
8,5
16,8

0,0
10,1
5,7
10,1

0,0
13,2
8,2
13,2

0,0
3,6
0,3
3,6

-252,6
697,3
459,1
444,8

-175,1
530,8
343,1
355,7

-249,8
712,1
451,6
462,2

-2,7
-14,8
7,4
-17,5

Äldreomsorg ordinärt boende
Intäkter
Kostnader
varav personalk ostnader
Nettokostnader

Kosten
Intäkter
Kostnader
varav personalk ostnader
Nettokostnader

Bemanningsenheten
Intäkter
Kostnader
varav personalk ostnader
Nettokostnader

Hälso- och sjukvård
Intäkter
Kostnader
varav personalk ostnader
Nettokostnader

LSS/SFB-verksamhet
Intäkter
Kostnader
varav personalk ostnader
Nettokostnader

Socialt stöd
Intäkter
Kostnader
varav personalk ostnader
varav k ostnader ek bistånd
Nettokostnader

Sektorsövergripande
Intäkter
Kostnader
varav personalk ostnader
Nettokostnader

Sektorn totalt
Intäkter
Kostnader
varav personalk ostnader
Nettokostnader

Investeringar

Budget 2020

Utfall 202009

Prognos

Avvikelse

Sociala sektorn totalt
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
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SocB § 95 Direktupphandlingar 2020 – kvartal 3 –
Sociala sektorn
Dnr Socn 2020/92
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad rapport
Ärendebeskrivning
Plan för 2020 års internkontroll för sociala sektorn godkändes av
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj (Ks §111, 2020-05-05).
Internkontrollen berör tre områden, kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet
i verksamheten, kontroll av finansiell rapportering samt kontroll av följsamhet
mot lagar och förordningar. I kommunens upphandlings- och inköpspolicy
framgår att området om upphandling och inköp ska vara med i
internkontrollplanen.
I sociala sektorns internkontrollplan är ett kontrollområde direktupphandlingar
som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt ramavtal eller avtal ingår
inte i denna uppföljning.
Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på
dokumentation.
För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.
För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även
annonsering ske på allmän tillgänglig databas.
Uppföljning direktupphandlingar kvartal 2 sociala sektorn
Under kvartal tre har totalt direktupphandlingar från fyra (4) leverantörer
kontrollerats. En av dessa som kontrollerats är mellan 25–100 tkr. Den var ej
konkurrensutsatt och dokumenterad av sociala sektorn då det avser en investering
i en fastighet. Det är fastighetsägaren som har upphandlat inköpet.

Justerandes sign

8

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialberedningen

2020-10-21

Sammanträdesdatum

En direktupphandling mellan 100–250 tkr har kontrollerats. Inköpet var
konkurrensutsatt och dokumenterat.
Ytterligare en leverantör där inköp har varit mellan 250–586,9 tkr och en
leverantör där inköpen översteg 586,9 tkr har kontrollerats. Dessa två respektive
inköp är samlade belopp för fakturor från två olika leverantörer under tredje
kvartalet. Inköpen avser hyrsjuksköterskor utanför avtal och är inte
dokumenterade och inte konkurrensutsatta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Andreas Wigren, sektorsekonom, 2020-10-13
Utdrag:
Upphandlingssamordnare, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Kommunstyrelsen
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SocB § 96 Verksamhetsplan sociala sektorn 2020
Dnr Socn 2020/18
Beslut
Socialberedningen beslutar
att ärendet anmäls.
Ärendebeskrivning
Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument (fyra
effektmål) som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska
utvecklas.
Utifrån kommunprogrammet ska styrning/ledning och planering av
verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Effektmålen bryts sedan ned i
sektorernas verksamhetsplaner, där respektive verksamhet anger vad de kan bidra
med för att effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås.
Varje enhet/avdelning arbetar sedan utifrån sektorns verksamhetsplan fram sin
verksamhetsplan. Det är respektive enhetschef som beslutar om arbetsplatsens
verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna ska anmälas till kommunstyrelsen för att
förtroendevalda ska kunna vara delaktiga i hela kedjan och se den röda tråden från
kommunprogrammets effektmål till den enskilda arbetsplatsens aktiviteter.
Eksjö kommuns styrning och ledning ska ses som en ständigt pågående process
med att analysera, planera, genomföra och följa upp. Processens utformning kan
se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå verksamheten befinner sig på,
men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga organisatoriska nivåer.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03 (Ks § 37) att godkänna sektorernas
övergripande verksamhetsplaner.
Sociala sektorn har arbetat fram en verksamhetsplan på sektorsnivå. På
funktionsnivå har sektorn tagit fram två verksamhetsplaner och på enhetsnivå
finns 13 verksamhetsplaner.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan, Socialt stöd, Övergripande-enheten för stöd och återhämtning
Verksamhetsplan, Omsorgen funktionsnedsättning, Övergripande-Personlig
assistans
Verksamhetsplan, Omsorgen funktionsnedsättning, Övergripande-Bostad med
särskild service
Verksamhetsplan, Omsorgen funktionsnedsättning, -Daglig verksamhet
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Verksamhetsplan, Biståndsenheten, Övergripande -Barn och unga, -Vuxenfunktionsnedsättning/LSS, Biståndshandläggning äldreomsorg Verksamhetsplan,
Socialt stöd, Övergripande-Behandlingsenheten
Verksamhetsplan, Rekrytering och bemanningsenheten
Verksamhetsplan, Hemsjukvård
Verksamhetsplan, Hemtjänst
Verksamhetsplan, Måltidsenheten
Verksamhetsplan, Särskilt boende
Verksamhetsplan, Individ- och familjeomsorgen
Verksamhetsplan, Vård och omsorg

Utdrag:
Kommunstyrelsen
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SocB § 97 Resultatdialog 5/10 - information
Dnr Socn 2020/18
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Socialchef har tillsammans med sektorsekonom, representant från HRavdelningen, kommundirektör, kommunalråd och socialnämndens presidium
träffas för att genomföra en resultatdialog. Tillsammans har dialog förts kring
sektorns verksamhetsplan, där sektorn presenterar omvärldsanalysen med fokus
på digitalisering, integration, kompetensförsörjning och dess utmaningar.
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SocB § 98 Feriepraktik 2020
Dnr Socn 2020/132
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Feriepraktiken är initierad av HIA- Enheten för hälsa, integration och arbete.
För feriepraktiken i år var 511 tkr avsatt i budget för att alla ungdomar i åldern 16
till 18 år som sökte skulle kunna erbjudas feriepraktik under sommaren.
På grund av Covid -19 har regeringen genom Arbetsförmedlingen gett ett extra
bidrag på 329 tkr i år. Dessa pengar användes bland annat för handledartjänster på
nya platser då de flesta platser inom barn- och äldreomsorg ej kunde användas i
år. Vi fick även ett bidrag från Region Jönköping på 90 tkr för satsning inom
kultur.
Totalt sökte 206 ungdomar Feriepraktikplats och av dessa tackade 175 ja till
erbjuden plats till en kostnad av 760 tkr.
Även i år har vi haft feriepraktikprojekt handlett av våra två ungdomslotsar. Detta
projekt, uppdelat på två perioder, har erbjudit tolv ungdomar i riskzonen
sysselsättning i föreningar och inom fritidssektorn. Syftet med projektet har varit
att förstärka relationen samt bidra till att dessa ungdomar fullgör sin feriepraktik.
Syftet är att erbjuda ungdomar i åldern 16-18 år feriepraktik med ersättning.
Feriepraktiken sker under sommarlovet och i de flesta fall i våra egna kommunala
verksamheter samt i några föreningar.
Viktiga mål med feriepraktiken är att ungdomar ska ha en meningsfull
sysselsättning under sommarlovet, att de ska ges möjlighet att prova på arbetslivet
i våra egna kommunala verksamheter, samt att ge våra verksamheter möjlighet att
skapa relation inför framtida rekrytering.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Harald Arréhn, ungdomslots och Patrik Hedström,
socialchef 2020-10-08
Utvärdering feriepraktikanter från 2020-10-08
Utvärdering av feriepraktikarbetsplatserna från 2020-10-08
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Ungdomslots
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SocB § 99 Betänkande kunskapsbaserad vård
Dnr Socn 2020/141
Beslut
Socialberedningen beslutar
att godkänna remissvaret.
Ärendebeskrivning
Eksjö Kommun har erhållits möjligheten att yttra sig över utredningen.
Utredningens förslag har primärt två syften. Förslagen syftar dels till att öka
förutsättningarna för staten att göra de insatser som mest effektivt bidrar till att
målen med hälso-och sjukvården nås, dels till att öka förutsättningarna för hälsooch sjukvårdens professioner att arbeta kunskapsbaserat. Hälso-och sjukvården är
en komplex verksamhet med många olika aktörer.
För att få ihop hälso-och sjukvården till en fungerade helhet så behövs strukturer
och välfungerade samarbeten. Utredningens uppdrag handlar i grunden om att
utveckla och stärka strukturer, förutsättningar och samarbeten för att nå en god
vård. Utredningens samlande förslag, bedömningar och rekommendationer bidrar
till bättre förutsättningar för en långsiktig utveckling där staten, regionerna och
kommunerna kan arbeta tillsammans mot målen med hälso-och sjukvården och
därmed skapa värde för patienten.
Detta görs genom att underlätta för regeringen att styra mer strategiskt,
kunskapsbaserat och långsiktigt hållbart. En förbättrad uppföljning av statliga
initiativ och ett mer strukturerat samarbete mellan myndigheterna bidrar till att
skapa ett utvecklat underlag för regeringens beslut om nya insatser.
Förutsättningar för att arbeta mer kunskapsbaserat lokalt i regioner och
kommuner stärks bland annat genom att staten fortsätter att utveckla sitt stöd.
Mer fokus än idag läggs på stöd till den kommunala hälso-och sjukvården.
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård får långsiktiga
förutsättningar att utvecklas genom att en överenskommelse sluts mellan, stat,
regioner och kommuner. Principer och strukturer för ett långsiktigt samarbete
läggs där några centrala utgångspunkter är en gemensam målbild samt principer
för prioriterings- och arbetsprocesser.
Utredningens analys pekar på behov av att förstärka grundläggande
förutsättningar att kunna arbeta kunskapsbaserat på lokal nivå. Särskilt viktigt är
den grundläggande kompetensförsörjningen och personalens praktiska
förutsättningar vilket också är en central patientsäkerhetsfråga.
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En grundläggande förutsättning är också en väl fungerande samverkan mellan
Regioner och Kommuner, detta blir särskilt viktigt i omställningen mot nära vård.
Kommunen har inget att tillägga till remissyttrandet.
Beslutsunderlag
Betänkandet: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård SOU
2020:36
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2020-10-15.
Utdrag:
Regeringskansliet
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SocB § 100 Information socialchefen,
föredragande Patrik Hedström
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Inga covid-smittade inom kommunens verksamhet just nu. Kommunen har inte
haft några smittade inom verksamheterna sedan före sommaren.
Det är viktigt att följa utvecklingen hur läget med covid-19 utvecklar sig. Besök på
särskilt boende tillåts sedan 20-10-01 och restauranger på Snickaren, Tuvehagen
och Bobinen är öppna sedan 20-10-12. Dagverksamheter, social dagverksamhet
och träffpunkterna kommer vara fortsatt stängda och nytt ställningstagande görs
på socialnämnden i november.
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SocB § 101 Öppning av restauranger på
seniorboende
Dnr Socn 2020/140
Beslut
Socialberedningen
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Restaurangerna på kommunens trygghetsboende Snickaren, Tuvan och Bobinen
har sedan 2020-03-25 varit stänga för att minska risken för smittspridning av
Covid-19. I och med att situationen av Covic-19 stabiliserats i kommunen,
samtidigt som sektorn har tagit fram rutiner för att följa folkhälsomyndighetens
rekommendationer, så beslutades att öppna restaurangerna den 12/10 2020.
Matlådor kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängligt att köpa på
respektive trygghetsboende, mellan klockan 12.30- 13.45. Brukare som inte själva
kan hämta mat, kommer så kommer hemtjänsten att vara behjälpliga med att
leverera ut matlådor, på respektive trygghetsboende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2020-10-13
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Enhetschef måltidsorganisationen
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialberedningen

2020-10-21

Sammanträdesdatum

SocB § 102 Anmälningsärenden
Beslut
Socialberedningen beslutar
att följande ärenden anmälts:
Ärendebeskrivning
Vårdföretagarna: Skrivelse med anledning av uppräkning av den statliga
assistansersättningen.
Socialstyrelsen: Studie av kompetensförsörjning inom Individ och
familjeomsorgen.
Protokoll fört vis styrelsesammanträde för Höglandets samordningsförbund 202009-03.
Sammanträdesplan för 2021.

Utdrag:
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialberedningen

2020-10-21

Sammanträdesdatum

SocB § 103 Inbjudningar
Beslut
Socialberedningen beslutar
att anmäla deltagande till kursen ”Individanpassat stöd till arbete”, via Sveriges
Kommuner och Regioner. Kursen webbsänds och kan ses i 6 månader framåt.
Inget arvode erhålles.
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