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Feriepraktik 2021
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§ 99
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§ 100

Budgetuppföljning 2021

2021/55
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Verksamhetsplan och internbudget 2021

2020/153
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Äldreomsorg-särskilda boende
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Trygghetsboende, köstatistik
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§ 105

Information från socialchefen
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Inbjudningar

§ 107
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SocB § 97 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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SocB § 98 Feriepraktik 2021
Dnr Socn 2020/152
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 538 000 kronor avsatt i budget för att alla ungdomar i
åldern 16 till 18 år som sökte skulle kunna erbjudas feriepraktik under sommaren.
Feriepraktiken sker under sommarlovet och i kommunala verksamheter.
På grund av Covid-19 fanns fortfarande restriktioner på en del platser och under
våren skapades nya platser samt extra handledare anställdes till några av platserna.
De extra handledarna inriktades mot ungdomar som organisatoriskt hade sin
utgångspunkt och handledning via Retros personal.
Totalt sökte 243 ungdomar feriepraktikplats och av dessa tackade 170 ja till
erbjuden plats.
Följande platser tillsattes i år: bibliotek, bilvård, butik, café, förskola och
fritidshem, fritidsanläggningar, hemhandling, IT-seniorer, kök, legoarbete,
lekplatsskötsel, museum, musikunderhållning, omsorgen, simskola,
sommaraktiviteter, städ, trafikenheten, turistcenter, tvätteri, vaktmästeri och
äldreomsorg.
Platserna bemannades av feriepraktikanter till en kostnad av 894 000 kronor. I år
får kommunen 72 000 kronor från Region Jönköping som även detta år gjorde en
satsning på feriepraktikplatser inom kulturområdet. Regeringen beslutade också
om extra pengar till kommunerna for merkostnader för att ta fram nya platser på
grund av Covid-19. För Eksjö kommun innebär detta 334 000 kronor vilket ger
en slutkostnad för årets feriepraktik på 488 000 kronor.
Viktiga mål med feriepraktiken är att ungdomar ska ha en meningsfull
sysselsättning under sommarlovet, att de ska ges möjlighet att prova på arbetslivet
i kommunala verksamheter, samt att ge verksamheter möjlighet att skapa relation
inför framtida rekrytering.
2021 har varit ett utmanande år avseende platstillgång, osäkerhet på platser nära
inpå och även en del tekniska utmaningar som uppdagats i ansökningsförfarandet
som vi ser förbättringspotential i. I år har placering inom ramen för 8 perioder
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varit lösningen på platstillgång alls istället för ett normalt år då det brukar ligga på
3–4 perioder. Matchning enligt önskemål har inte kunnat genomföras till full
utsträckning med hänvisning till den rådande pandemin, men samtliga som sökt
har kunnat erbjudas en plats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef och Jill Ekdahl, enhetschef HIA,
2021-10-06.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Enhetschef
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SocB § 99 Statistik sjukskrivning, arbetstillbud,
arbetsskador
Dnr Socn 2021/105
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Personalstatistik tas fram tre gånger per år i förvaltningen. För respektive sektor
redovisas statistik för sektorn där även verksamhetsnivå redovisas där det är
möjligt utifrån storlek på verksamhet.
Personalstatistiken ger en jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och redovisas per
månad för att det ska vara möjligt att analysera trender över året.
Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda
(månadsanställda) vilket i augusti månad 2021 för sociala sektorn var 914
medarbetare medan i augusti 2020 var det 931 medarbetare. Antalet årsarbetare
har minskat för månadsanställda för samma period med 12 årsarbetare.
Vid en jämförelse mellan augusti 2020 och augusti 2021 har antalet timanställda i
sociala sektorn ökat med 100 medarbetare, från 423 till 523. Antal timavlönade
årsarbetare har också ökat från 174 i augusti 2020 till 211 i augusti 2021 men alltså
inte i samma utsträckning som antal timavlönade medarbetare.
Den totala sjukfrånvaron var i augusti månad 2021 för sociala sektorn 5,6 procent
medan den i augusti 2020 var 5,8 procent. Detta kan jämföras med den totala
sjukfrånvaron i förvaltningen där sjukfrånvaron i augusti 2021 var
5,1 procent och i augusti månad 2021 5,1 procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Julia Liderfelt, HR-konsult, 2021-10-04
Utdrag:
HR-konsult
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SocB § 100 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 25,0 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 september var 381,4 mnkr, vilket motsvarar 81,9 procent av helårsbudgeten.
Sektorns helårsprognos för driften är 490,6 mnkr vilket motsvarar en negativ
avvikelse mot budget med 25,0 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i
prognosen är 5,4 procent.
•
•
•
•
•
•
•
•

Äldreomsorg särskilt boende prognostiseras till en positiv avvikelse med
1,1 mnkr, motsvarande 1,1 procent av budget.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras till en positiv avvikelse med
1,0 mnkr, motsvarande 1,1 procent av budget.
Kosten prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,5 mnkr, motsvarande
7,8 procent av budget.
Bemanningsenheten prognostiserar en budget i balans.
Hälso- och sjukvården prognostiserar en negativ avvikelse med 0,2 mnkr,
0,6 procent av budget.
LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med 12,3 mnkr,
motsvarande 12,1 procent av budget.
Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 15,6 mnkr,
motsvarande 15,3 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 september månad var 1,8 mnkr, vilket motsvarar 21,0
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 8,6
mnkr.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef och Nelly Hugosson,
sektorsekonom, 2021-10-08.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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SocB § 101 Verksamhetsplan och internbudget
2021
Dnr Socn 2020/153
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
På funktionsnivå har sektorn tagit fram två verksamhetsplaner, en för vård- och
omsorg och en för individ och familjeomsorgen.
Verksamhetsplan Individ och familjeomsorg (IFO) och dess kopplade
Handlingsplan IFO togs fram och beslutades av IFO ledningsgrupp i början av år
2021.
Verksamhetsplan IFO är verksamhetens vägvisare för systematiskt kvalitets- och
uppföljningsarbete och målstyrning. Verksamhetsplan IFO ger den enhetliga och
överblickbara struktur som krävs för att ge tillgänglig och hållbar styrning och
ledning samt för att skapa en medvetenhet hos personal. Planen anger mål för hur
verksamheten inom de tre områdena Biståndsenheten, Socialt stöd och Omsorgen
Funktionsnedsättning, årligen ska arbeta för att utveckla och kvalitetssäkra
handläggnings- och verkställighetsarbetet enligt grunduppdraget som
socialnämnden beslutat. Ur verksamhetsplanen har en årsövergripande
Handlingsplan IFO tagits fram som anger hur varje verksamhetsområde ska
arbete med prioriterade aktiviteter, med egenkontroll, hur fastställda mål ska
genomföras och kontinuerligt följas upp. Hur arbetet fortlöper rapporteras av
enhetscheferna vid månatliga resultatdialoger för IFO samt i hel- och
halvårsbokslut.
Utifrån Verksamhetsplan IFO har varje verksamhetsområde inom IFO under
början av året tagit fram varsin specifik Verksamhetsplan, Biståndsenheten,
AME/HIA, Behandlingsenheten, Enheten för stöd och återhämtning, Personlig
assistans, Daglig verksamhet samt Boende med särskild service.
IFO- ledningsgrupp har under september månad haft en verksamhetsdag för
implementering och fördjupning av Verksamhetsplan IFO och Handlingsplanen.
Ett arbete som kommer följas och följas upp inom ledningsgrupp IFO.
Verksamhetsplan vård och omsorg (VoO) har arbetats fram i ledningsgrupp VoO.
Utifrån den verksamhetsplanen har de olika verksamheterna arbetat fram specifika
planer.
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I arbetet med verksamhetsplaner har använts Socialstyrelsens definierade begrepp
på kvalitet utifrån aktuell lagstiftning för området med hjälp av sex
kvalitetsdimensioner. Dimensionerna tydliggör att vård och omsorgens
verksamheter ska vara kunskapsbaserad, individanpassad, säker, tillgänglig,
effektiv och jämlik för att god kvalitet ska kunna uppnås. För att nå resultat
utifrån de sex kvalitetsdimensioner har verksamheten tagit fram ett antal delmål i
syfte att förtydliga vilka insatser som görs, och vilka som behöver genomföras för
att vård och omsorgsverksamheten ska nå goda resultat utifrån aktuell lagstiftning.
Mätbara indikatorer används som syftar till att följa upp och kvalitetssäkra
grunduppdraget via olika mätningar samt omätbara beskrivningar/tillitsdialog som
syftar till att följa upp och kvalitetssäkra grunduppdraget i resultatdialoger som
genomförs regelbundet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare IFO, 2021-09-30
Verksamhetsplan IFO 2021
Handlingsplan IFO 2021, 2021-04-26
Verksamhetsplan Hälso- och sjukvård 2021
Utdrag:
Funktionschef IFO
Funktionschef Vård och omsorg
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SocB § 102 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
Lokalisering av nytt demensboende har utretts av en arbetsgrupp bestående av
tjänstepersoner från Eksjö kommunfastigheter AB, sociala sektorn och
samhällsbyggnadssektorn.
Sociala sektorn har hittills angivit översiktliga förutsättningar som ingångsvärden
för lokaliseringen enligt nedan.
•
•
•
•

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

Samhällsbyggnadssektorn har därefter lyft fram ytterligare positiva värden vid
lokalisering.
•
•
•

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

En byggnad för ett demensboende kan utformas på olika sätt. Utifrån ett
verksamhetsperspektiv förordas en enplansbyggnad 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.
Eksjö kommunfastigheter har genomfört volymberäkningar på de tre olika
tomtförslag som presenterades på socialberedningen 2021-09-15. Utifrån de
beräkningarna är tomten Kvarnarp, söder om Lupingatan, den plats där ett nytt
särskilt boende med inriktning demens är bäst lämpad.
Detaljplanearbetet bör inledas i ett tidigt skede, utifrån de ändringar som krävs.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-10-07
Power-point-presentation från Simon Karlsson, VD Eksjö kommunfastigheter
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Socialchef
Funktionschef Hälso- och sjukvård
VD Eksjöbostäder
Samhällsbyggnadschef
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SocB § 103 Trygghetsboende, köstatistik
Dnr Socn 2021/143
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Eksjöbostäder har under maj månad 2021 genomfört telefonenkäter med dem
som står i kö till seniorboende i Eksjö. Av 260 hushåll som finns i kön svarade
164 hushåll.
Resultatet visar bland annat att 42 hushåll bor i egna hem och 20 hushåll i
bostadsrätt. Det är 26 hushåll som vill flytta in så snart som möjligt och ytterligare
41 hushåll inom 1–2 år. De allra flesta vill bo i centrum och lägenheter om två
rum och kök är det som flest önskar. Andra viktiga faktorer är fin utemiljö, social
samvaro och aktiviteter, fiberanslutning eller internet, tvättmaskin i lägenheten,
parkeringsplatser, diskmaskin i lägenheten samt nära till butiker och centrum.
Beslutsunderlag
Power-point-presentation från Eksjöbostäder
Utdrag:
Socialchef
VD Eksjöbostäder
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SocB § 104 Sammanträdesplan 2022
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Eksjö kommuns sammanträdesplan för 2022 presenteras.
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SocB § 105 Information från socialchefen
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Alla brukare på särskilt boende i Eksjö kommun har erbjudits en tredje dos vaccin
mot covid-19 och vaccinationen är genomförd. Den 14 oktober startar
vaccinationen för brukare inom hemsjukvården.
Budgetpropositionen för socialtjänsten 2022 presenteras.
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SocB § 106 Inbjudningar
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Psykiatriveckan inom region Jönköpings län genomförs 15–19 november.
Samtliga föreläsningar är kostnadsfria och kan ses i två veckor efter
direktsändningen.
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SocB § 107 Anmälningsärenden
Beslut
Socialberedningen beslutar
att följande ärende anmälts.
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) informerar om att en tillsyn kommer att
genomföras på gruppbostäder som bedrivs enligt 9.9 LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade). Vilka kommuner och gruppbostäder som är
aktuella informeras inte om.
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