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SocB § 134 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende 15 Utredningsförslag gällande skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp utgår och är i stället ett anmälningsärende. 
 
Övrig fråga tillkommer gällande särskilt boende i Mariannelund. 
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SocB § 135 Arbetstidsavtal - information 
Dnr Socn 2022/138 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen med återrapportering i april 2023. 

Ärendebeskrivning  
Arbetstid för anställda inom sociala sektorn Eksjö kommun regleras genom 
bestämmelser i gällande lagstiftning och huvudsakligen i arbetstidslag och 
arbetsmiljölag. Gällande kollektivavtal är huvudöverenskommelse om lön och 
allmänna anställningsvillkor för respektive förbundsområde med bilaga allmänna 
bestämmelser. 

Möjligheten att teckna lokala kollektivavtal om arbetstid i Eksjö kommun regleras 
genom allmänna bestämmelser, utifrån partsgemensamma avsikter. Ett lokalt 
arbetstidsavtal kan enbart ersätta och komplettera de delar av allmänna 
bestämmelser där det framgår att avtalet är dispositivt för lokal avvikelse. Det 
gäller exempelvis uttag av övertid och mertid, förläggning av raster, kompensation 
för utebliven dygns- och veckovila samt tillämpning av årsarbetstid och flextid. 

Inom sociala sektorn i Eksjö kommun, finns ett lokalt arbetstidsavtal med en 
flexibel arbetstidsmodell som möjliggör för den anställde att påverka sin 
tjänstgöringsgrad och arbetstidsförläggning genom att årligen ansöka om 
förändrad tjänstgöringsgrad och genom att använda saldogränser för flexibel 
arbetstidsförläggning. Detta lokala avtal är tecknat med Kommunal som motpart. 
Detta avtal är enbart möjligt att säga upp i sin helhet, med tre månaders varsel. 

Att omförhandla ett lokalt arbetstidsavtal innebär att helheten i avtalet blir 
föremål för omförhandling och att samtliga parter ser möjligheter utöver det som 
ett centralt kollektivavtal reglerar. Analys och riskbedömningar ur ett 
arbetsmiljöperspektiv genomförs, förbereds partsgemensamt och i samverkan 
som en organisations- och verksamhetsförändring. Hänsyn behöver tas till att det 
fullt ut finns systemstöd för arbetstidsförläggning för att garantera en avtalad 
tillämpning.  

En bedömning av tidsperspektiv är, att det inklusive förberedelsetid och 
omställningstid tar uppskattningsvis från nio månader upp till över ett år att 
förhandla nytt arbetstidsavtal. Därutöver tar det ytterligare månader att omsätta 
avtalet utifrån systemstöd, utbildningsinsatser och tillämpning.  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig, 2022-11-08  
      

Utdrag:  
Förhandlingsansvarig 
T f socialchef 
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SocB § 136 Riktlinjer avgifter och taxor sociala 
sektorn 
Dnr Socn 2022/144 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta riktlinjer för avgifter och taxor för sociala sektorn.  

Ärendebeskrivning  
Inom ramen för uppdraget av en äldreomsorgsplan upprättades en handlingsplan 
med olika aktiviteter där översyn av avgiftsmodellen var en åtgärd.  

Under åren har beslut om avgifter tagits vid ett flertal olika tillfällen och det finns 
ett behov av att samla ihop detta i en gemensam riktlinje för avgifter och taxor. 
En sammanfattning över förändringar mot gällande beslut beskrivs nedan. Ett 
syfte har varit att göra det tydligare och enklare för invånarna att förstå vilken 
avgift de ska betala. En del i detta har varit att förändra modellen som en brukare 
betalar för hemtjänst där brukaren kommer att få betala för faktiskt utförd tid i 
stället för en beviljad schablontid. 

Riktlinjerna avser biståndsbedömda insatser där avgifter tas ut. Avgifter tas för 
bistånd som beviljas enligt socialtjänstlagen och för hemsjukvård som beviljats 
enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Riktlinjerna är tänkt att beskriva själva modellen som Eksjö kommun använder sig 
av. Utifrån detta är flera av avgifterna beskriva som en procentandel av 
exempelvis prisbasbeloppet för att riktlinjerna inte ska behöva uppdateras årligen 
med nya belopp i faktiska kronor. Flertalet avgifter styrs av maxtaxan som 
beslutas på nationell nivå och kopplas till prisbasbeloppet. Övriga avgifter har 
kommunen fri rätt att besluta över. I underlag för fastställande av riktlinjerna 
finns ett stöddokument för årets avgifter och taxor som redovisas av gul 
markering. 

Det finns behov av fortsatt bearbetning av styr- och stöddokument samt interna 
processer med nya verksamhetssystemet kopplat till avgifter. Detta för att på ett 
effektivare sätt säkerställa att den enskilde får korrekt faktura. 

Sammanfattande förändringar mot gällande beslut om avgifter och 
taxor 

• Hemtjänst – service och personlig omvårdnad: Brukare har betalat för en 
beviljad schablontid. Förändring blir att brukare kommer att betala för 
den faktiska utförda tiden ifrån hemtjänsten. Det sker inledningsvis ingen 
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prisjustering per timma. Socialnämnden har tidigare beslutat om en 
inriktning om utförd tid.  

• Hemsjukvårdsavgift för patienter som är inkluderade i palliativ vård 
undantas idag ifrån hemsjukvårdsavgifter. I förslag till nya riktlinjer är 
förslaget att patienter med palliativ vård ska betala hemsjukvårdsavgift. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Carola Walfridson, verksamhetsstrateg och Simon Lennermo, 
bitr ekonomichef, daterad 2022-11-11.  
Bilaga Riktlinje avgifter och taxor sociala sektorn  
Bilaga Stöddokument avgifter och taxor  
      

Utdrag:  
T f socialchef 
T f funktionschef Individ- och familjeomsorg 
Funktionschef Vård och omsorg 
Socialt ansvarig socionom 
Avgiftshandläggare 
Sektorsekonom 
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SocB § 137 Verksamhetsplan och internbudget 
2023 
Dnr Socn 2022/140 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2023 för sociala sektorn, samt   

att verksamhetsplan individ och familjeomsorg 2023 samt verksamhetsplan vård 
och omsorg 2023 anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Sociala sektorns ansvarsområde är inne i en tid av förändring, för att möta 
välfärdens resursutmaningar och de sociala utmaningar som finns i dagens 
samhälls- och familjeliv som kommer innebära förändringar. Tillsammans ska 
vi möta framtidens behov då färre ska försörja fler, anpassning till invånares 
ändrade behov av insatser, bland annat inom hälso- och sjukvård, högre krav på 
personcentrerade tjänster utifrån människors olika behov och högre förväntningar 
på delaktighet och samskapande, tillgänglighet och kontinuitet. Demografin 
förändras, det blir fler äldre och invånarna kommer från olika kulturer som har 
annan bakgrund och andra värderingar. Sektorn behöver stärka kompetensen hos 
de medarbetare som finns och samtidigt rekrytera ny kompetens för att hantera 
välfärdsutmaningen framöver. 

Internbudget 2023 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-27 (Kf § 9) beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I 
kommunstyrelsens budget (Ks § 260 2022-10-11) framgår att till sektorns ram 
uttala: 
 

• att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari 2023 ta 
fram förslag för ökade intäkter, effektiviseringar samt strukturella 
förändringar för omprioritering inom verksamheten samt att på sikt nå en 
budget i balans 

• att ställningstagande om eventuell fortsättning av pooltjänst och ökad 
grundbemanning inom särskilt boende hanteras efter utvärdering av 
pilotstudierna samt beslut om beviljat statsbidrag för 2024 

• att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 

• att höja måltidsavgifter 
• att minskad bemanning inom korttidsvistelse och gruppboende 
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• att fastighetsåtgärder genomförs för Kärntvätten 
• att praktiksamordnare SOC-TUS om 75% tjänst tillförs 
• att utbildning i palliativ vård genomförs 

 
Driftbudget 
Sektorns startram år 2022 var 483,4 miljoner kronor (mnkr) och startram år 2023 
är 514,8 mnkr. Förändringen kan sammanfattas i följande orsaker: 
 
Vad    Belopp i miljoner 
    kronor 
Startram 2022   483,4 
Tekniska förändringar som ingick i beslutad 
kommunfullmäktigeram (KF § 9, 2022-10-27) 7,3 
Politiska prioriteringar, nuvarande kvalitet  24,6 
Politiska prioriteringar, ökad ambition  2,0 
Politiska prioriteringar neddragning/effektivisering - 6,7 
Beslutad budgetram (Kf § 9, 2022-10-27) 510,7 
Tekniska förändringar som skett efter beslutad 
kommunfullmäktigeram*   4,2 
Startram internbudget 2023  514,8 
 
*Tekniska förändringar på grund av löneökningar, PO, kapitalkostnader, omfördelning av budget 
mellan sektorer på grund av nya hyreskontrakt samt beslutade organisationsförändringar 
(bemanningsenheten och näringslivsenheten till kommunledningskontoret). 

Investeringsbudget  
Sociala sektorns investeringsram uppgår till 7,1 miljoner kronor år 2023.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Catharina Tingvall t f socialchef, Josefin Evegren               
sektorsekonom och Carola Walfridson verksamhetsstrateg, 2022-11-04  
Verksamhetsplan sociala sektorn 2023  
Verksamhetsplan individ och familjeomsorg 2023  
Verksamhetsplan vård och omsorg 2023 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
T f socialchef 
Funktionschef Vård och Omsorg 
T f funktionschef IFO 
Sektorsekonom 
Verksamhetsstrateg 
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SocB § 138 Budgetuppföljning 2022 
Dnr Socn 2022/51 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad rapport. 
 
Socialberedningen beslutar  

att notera att sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot 
helårsbudget med 10,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,1 
procent. 

Ärendebeskrivning  
Sociala sektorns driftbudget för 2022 uppgår till 494,3 miljoner kronor (mnkr). 
Sektorns driftutfall efter oktober var 426,4 mnkr, vilket motsvarar 86,3 procent av 
helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 504,7 mnkr vilket motsvarar 
en negativ avvikelse mot budget med 10,5 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot 
budget i prognosen är 2,1 procent.  

Den prognostiserade avvikelsen för sociala sektorn kan sammanfattas i några 
kategorier:  

Vad   Belopp 
Externa placeringar inom   - 7,2 miljoner kronor (mnkr) 
verksamhetsområdet LSS 
Övriga externa placeringar inom - 5,1 mnkr 
individ – och familjeomsorg 
Ekonomiskt bistånd  - 3,4 mnkr 
Övrigt sociala sektorn  + 5,2 mnkr 
Summa   - 10,5 mnkr 

Avvikelserna uppdelat per verksamhet är:  

• Äldreomsorg särskilt boende prognostiseras till en positiv avvikelse med 
0,6 mnkr, motsvarande 0,5 procent av budget. 

• Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras till en positiv avvikelse med 
0,9 mnkr, motsvarande 1,0 procent av budget. 

• Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,9 mnkr, 
motsvarande 12,4 procent av budget. 

• Hälso- och sjukvården prognostiseras till en positiv avvikelse med 1,2 
mnkr, motsvarande 3,4 procent av budget.   
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• LSS/SFB prognostiseras till en negativ avvikelse med 7,5 mnkr, 
motsvarande 6,4 procent av budget. 

• Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 6,2 mnkr, 
motsvarande 5,6 procent av budget. 

• Sektorsövergripande och övrigt prognostiserar en positiv avvikelse med 
1,4 mnkr, motsvarande 7,2 procent av budget. 
 

Sektorns investeringsbudget är 8,0 mnkr. Sektorns investeringsutfall efter oktober 
månad var 4,0 mnkr. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 6,3 mnkr.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Josefin Evegren, sektorsekonom, 2022-11-07  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Tf. socialchef 
Funktionschefer 
Sektorsekonom 
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SocB § 139 Direktupphandling 2022 
Dnr Socn 2022/80 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2022 års internkontroll för sociala sektorn behandlades av 
socialberedningen på sammanträdet i april (SocB § 51, 2022-04-13). 

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 3 sociala sektorn 
Totalt har tre inköp med belopp överstigande 25 000 kronor och där leverantören 
inte har varit ramavtalsleverantör kontrollerats för perioden 2022-07-01 – 2022-
09-30.  

Ett av inköpen var både konkurrensutsatt och dokumenterat och två var 
dokumenterade men inte konkurrensutsatta.  

Av de dokumenterade, ej konkurrensutsatta inköpen avsåg det ena inköpet 
sommarresor med buss inom LSS, ett inköp som gjorts av Aneby buss & Taxi 
AB. Det finns ett ramavtal om skolskjuts med Buss i Väst AB med Aneby buss & 
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Taxi AB som utförare inom kommunen och verksamheten trodde felaktigt att 
detta ramavtal kunde täcka sommarresan. Samtal har skett mellan 
upphandlingsavdelningen och verksamheten som blivit informerad om att 
direktupphandling för denna aktivitet behöver göras inför varje sommar med 
resor. 

I det andra fallet där inköpet har dokumenterats men inte konkurrensutsatts gällde 
inköpet fyra flyttbara liftar till befintliga takskenor i lägenheter på särskilda 
boenden. Inköpet har gjorts från företaget Liko AB. Det har vid tidigare gjord 
direktupphandling framgått att bara inköpt produkt passar till takskenorna som 
kommer från samma leverantör, andra leverantörer än den anlitade kan inte 
säkerställa att nuvarande system fungerar med deras lift. Av den anledningen 
gjordes ingen konkurrensutsättning denna gång. Kommunikation har skett med 
de involverade i inköpet om våra rutiner för direktupphandling. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av sektorsekonom Josefin Evegren, 2022-11-08. 
      

Utdrag:  
Upphandlingssamordnare 
Sektorsekonom sociala sektorn 
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SocB § 140 Delegeringar - rörlig tid - information 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information lämnas kring hur de nya delegeringsrutinerna har påverkat 
verksamheten och personalens rörliga tid. Rutinerna för delegeringar har 
uppdaterats utifrån lagstiftningen. Det har medfört viss påverkan på möjligheten 
att använda rörlig tid, framför allt på små enheter där det arbetar två personal 
samtidigt.  

Det pågår hela tiden ett förbättringsarbete när problem uppstår för att hitta 
lösningar. 

 
      

Utdrag:  
T f socialchef 
Funktionschef vård och omsorg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2022-11-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SocB § 141 Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? - information 
Dnr Socn 2022/137 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande enkätundersökning av 
äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende. 

Totalt svarade 225 personer på enkätstudien för hemtjänsten i Eksjö, vilket utgör 
50,8 procent. Hemtjänsten i sin helhet i Eksjö kommun upplevs av 90 procent av 
de tillfrågade som positiv. De svarande besväras i mindre utsträckning av 
ensamhet än både svarande i Region Jönköping och riket.  

På frågor om bemötande och inflytande svarar brukare som får hemtjänstinsatser i 
Eksjö kommun i övervägande del positivt, där exempelvis möjligheten att påverka 
vilken tid personal kommer på besök sticker ut positivt jämfört med både 
Jönköpings län och riket.   

I sin helhet utmärker sig hemtjänsten i Eksjö kommun positivt jämfört med både 
Jönköpings län och riket. 

Tre prioriterade, så kallade nyckeltal har valts ut där aktiviteter kopplade till dessa 
ska tillskapas utifrån en trendanalys. För hemtjänsten i Eksjö kommun har 
följande prioriterade nyckeltal valts ut. 

• Brukare upplever att hemtjänstpersonal har ett bra bemötande 
• Brukare upplever att de har möjlighet att påverka vilka tider hemtjänsten 

utför besök 
• Brukare vet vart de ska vända sig med synpunkter 

98 procent av de svarande uppger att personal från hemtjänsten Eksjö bemöter 
dem på ett bra sätt. Trots ett bra resultat är det viktigt att arbeta med denna fråga. 
57 procent av de svarande uppger att de kan påverka vilka tider personalen 
kommer, en siffra som sjunkit sedan 2019. Även om det är högre än Region 
Jönköping och riket behöver detta analyseras och arbetas med. Andelen brukare 
som vet vart man kan vända sig med synpunkter har sjunkit och det behövs en 
aktivitet för att förbättra informationen om hur synpunkter och klagomål kan 
lämnas.  
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För särskilt boende svarade 50 personer på enkätstudien, vilket utgör 38,5 
procent. 

Insatser inom särskild boendeform i sin helhet i Eksjö kommun upplevs av 84 
procent av de tillfrågade som positiv. De svarande för brukarenkäten särskilt 
boende besväras i likhet med svarande som får insatser genom hemtjänsten i 
mindre utsträckning av ensamhet än både svarande i Region Jönköping och riket.  

På frågor om bemötande och hänsyn till åsikter svarar brukare som får insatser 
genom särskild boendeform till stor del positivt, där både bemötande från 
personal och hänsyn till brukarnas åsikter sticker ut positivt jämfört med både 
Jönköpings län och riket.   

Mat och måltidsmiljö upplevs positivt, där 88 procent svarar att måltiderna är en 
trevlig stund på dagen.   

I sin helhet utmärker sig särskilt boende i Eksjö positivt jämfört med både 
Jönköpings län och riket. Där 84 procent av de tillfrågade i Eksjö kommun 
uppger att de är mycket eller ganska nöjd med aktuellt särskilt boende.  

Tre prioriterade nyckeltal har valts ut där aktiviteter kopplade till dessa ska 
tillskapas. För särskilt boende i Eksjö kommun har följande prioriterade nyckeltal 
valts ut.  

• Upplevelse att måltider är en trevlig stund på dagen 
• Goda möjligheter att komma utomhus  
• Personalen bemöter brukaren på ett bra sätt  

Förbättringar har skett kring måltidssituationen och arbete ska fortsätta genom 
implementering och följsamhet av rutiner kopplat till måltidsmiljö, med stort 
fokus på likartade arbetssätt och förhållningar. Ett arbete pågår med att göra 
utemiljön mer attraktiv på särskilda boende. Trots att resultatet för bemötande av 
brukare är högre är region Jönköping och riket bedömer verksamheten att det 
behöver tillskapas insatser och aktiviteter för att öka kvaliteten på bemötande för 
att bryta den nedåtgående trenden. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Eddie Andersson, funktionschef och Gustav Axelsson, 
verksamhetsutvecklare, vård och omsorg, sociala sektorn, 2022-10-28. 
Socialstyrelsen Brukarundersökning 2022  
      

Utdrag:  
T f socialchef 
Funktionschef vård och omsorg 
Verksamhetsutvecklare vård och omsorg 
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SocB § 142 Språkundervisning på betald arbetstid 
Dnr Socn 2022/125 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att förorda projektbudget för alternativ 2 om 688 000 kronor, samt 

att eftersom finansiering inom tilldelad budgetram för sektorn inte finns hänskjuts 
ärendet till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Socialberedningen gav 2022-10-19 sektorn i uppdrag att presentera projektbudget 
för språkundervisning på betald arbetstid för anställd personal inom vård och 
omsorg i Eksjö kommun.  

Skräddarsydd utbildning med fokus på vårdsvenska bedrivs i samverkan med 
Komvux, och kommer att vara förlagd på arbetsplatsen. I samråd med Komvux 
ser sektorn fördelar med att förlägga utbildningsinsatser 4 timmar per vecka per 
medarbetare. Det finns mervärde i att medarbetarna i hög utsträckning arbetar 
under tiden utbildningen sker, och under denna tid applicerar nyförvärvad 
kunskap inom vårdsvenska inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter.   

Utbildningsinsatserna påbörjas i en mindre skala, för att sedermera efter 6 
månader göra en uppföljning och lämna förslag på om språkhöjande insatser ska 
implementeras bredare i verksamheten. Individuella kursplaner kommer att 
upprättas för medarbetare som erbjuds och vill genomgå skräddarsydd utbildning 
inom vårdsvenska. Utbildningarna kan påbörjas januari 2023 och sektorn gör 
bedömningen att en första utvärdering kan redovisas till socialnämnden efter en 
sexmånadersperiod. 

Förslag till alternativ 

Alternativ 1 
Starta i januari månad och för första halvåret 2023 skräddarsydd utbildning inom 
vårdsvenska för 8 personer. Utbildningsinsatser genomförs om 4 timmar per 
vecka och medarbetare, med utvärdering efter 6 månader. Kostnad under första 
halvåret 2023 blir 182 000 kronor. 

Alternativ 2 
Påbörja i januari månad och för första halvåret 2023 skräddarsydd utbildning 
inom vårdsvenska för 8 personer. Utbildningsinsatser om 4 timmar per vecka och 
medarbetare, utvärdering efter 6 månader. Därtill tillskapa ytterligare 3 
utbildningsgrupper med 8 personer per grupp under september till december 
månad. Totalt fyra utbildningsgrupper om totalt 32 personer. Kostnad för totalt 
32 personer, september till december månad blir 688 000 kronor. 
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Alternativ 3 

Starta skräddarsydd utbildning i januari för första halvåret 2023 inom vårdsvenska 
för 3 utbildningsgrupper med 8 personer per grupp med utvärdering efter 6 
månader, utbildningsinsatser om 4 timmar per vecka och medarbetare. Kostnad 
för första halvåret 2023 blir 545 000 kronor. 

Alternativ 4 
Påbörja skräddarsydd utbildning i januari månad för helåret 2023 inom 
vårdsvenska för 3 utbildningsgrupper med 8 personer per grupp med utvärdering 
efter 6 och 12 månader. Utbildningsinsatser om 4 timmar per vecka och 
medarbetare. Kostnad för helåret 2023 blir 925 000 kronor. 

Sektorn förordar att erhålla medel till alternativ 2 till en kostnad om 688 000 
kronor men finansiering inom sociala sektorns budgetram finns inte. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Eddie Andersson, funktionschef och Gustav Axelsson, 
verksamhetsutvecklare, vård och omsorg, sociala sektorn, 2022-11-03. 
Tjänsteskrivelse från Eddie Andersson, funktionschef och Gustav Axelsson, 
verksamhetsutvecklare, vård och omsorg, sociala sektorn, 2022-10-05.  
      

Utdrag:  
T f socialchef 
Funktionschef Vård och Omsorg 
Verksamhetsutvecklare Vård och Omsorg 
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SocB § 143 Ej verkställda beslut 
Dnr Socn 2022/35 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna lämnad rapport. 

Socialberedningen beslutar vidare  

att i december få en redogörelse av de ärenden som ej verkställts på 6 månader. 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 f § skyldighet att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gynnande beslut enligt 4 
kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå. Rapporteringen 
ska ske en gång per kvartal. 

Enligt SoL 16 kap. 6 g § ska socialnämnden anmäla till IVO när nämnden har 
verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt. 
Datum för verkställigheten ska då anges.  

Enligt 16 kap. 6 h § SoL ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd 
till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per 
kvartal. 

Socialnämnden har genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f § skyldighet att rapportera till IVO gynnande beslut enligt 9 § LSS som 
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även 
avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. 
Denna rapportering sker på individnivå. Rapporteringen ska ske en gång per 
kvartal. 

Enligt 28 g § LSS ska Socialnämnden anmäla till IVO när nämnden har verkställt 
ett gynnande beslut som enligt 28 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum för 
verkställigheten ska då anges. 

Enligt 28 h § LSS ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till 
kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per 
kvartal. 
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Rapporteringsperiod:  kvartal 3 2022  
Antal anmälda ej verkställda beslut under perioden: 12  
☒ ÄO Antal: 5   
Särskilt boende 

1. Beslutsdatum: 22-04-07/6 månader, anmäld till IVO q 2 
Orsak: Tackat nej till plats 3 gånger.  
Avslutsdatum: 22-10-10 

2. Beslutsdatum: 22-06-16/4 månader 
Orsak: Tackat nej till plats 2 gånger 
Avslutsdatum: 22-10-16 

3. Beslutsdatum: 22-06-28/4 månader 
Orsak: Tackat nej till plats  
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

4. Beslutsdatum: 22-07-11/3 månader 
Orsak: Tackat nej till plats  
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

5. Beslutsdatum: 22-07-14/3 månader 
Orsak: Tackat nej till plats 1 gång, tackat ja vid andra erbjudandet 
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

6. Beslutsdatum: 22-07-25/3 månader  
Orsak: Tackat nej till plats  
Verkställighetsdatum: ej verkställt 
 

☒ IFO Antal: 4  
Kontaktfamilj från q 2, antal: 1 

1. Beslutsdatum: 22-05-20/6 månader 
Orsak: rekryteringsproblem 
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

Öppenvårdsresurs, antal 2 
2. Beslutsdatum: 22-02-09/8 månader 

Orsak: saknar resurser 
Verkställighetsdatum/avslutsdatum: 22-08-03 

3. Beslutsdatum: 22-06-09/3 månader 
Orsak: saknar resurser 
Verkställighetsdatum: 22-09-10 

Kontaktperson, antal 2 
4. Beslutsdatum: 22-07-08/3 månader 

Orsak: rekryteringsproblem 
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

5. Beslutsdatum: 22-07-08/3 månader 
Orsak: rekryteringsproblem 
Verkställighetsdatum: ej verkställt 
 

☒LSS FUNK  Antal: 2 
Bostad för vuxna – servicebostad, antal 1 

1. Beslutsdatum: 22-07-14/3 månader 
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Orsak: saknas boende 
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

Kontaktperson, antal 1 
2. Beslutsdatum: 22-02-14/8 månader 

Orsak: rekryteringsproblem 
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2022-10-31.  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Socialt ansvarig socionom 
T f socialchef 
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SocB § 144 Nya rekommendationer om ersättning 
till familjehem barn och unga 1 januari 2023  
Dnr Socn 2022/135 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer om ersättning till 
familjehem för barn och unga uppdateras från och med 1 januari 2023. Bland 
annat höjs arvodesnivåerna. SKR har sett över sina rekommendationer till 
kommuner om ersättningar och villkor vid familjehemsvård för barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera med syfte att göra det enklare för 
kommuner att rekrytera lämpliga familjehem. 

Höjt arvode för familjehem, jourhem och kontrakterade jourhem som tar emot 
barn och unga samt för barn vid förälder/barnplacering. Det förhöjda arvodet 
gäller även för vårdnadsöverflyttningar som sker efter den 1 januari 2023. 

Arvodet är detsamma för hela åldersklassen 0-19 år. Det är vilken tidsåtgång och 
arbetsinsats som krävs inom uppdraget som är vägledande för vilket arvode som 
utbetalas. Det innebär, precis som tidigare, att ett arvode kan komma att såväl 
höjas som sänkas under ett uppdrag utifrån tidsåtgång och arbetsinsats. 

Det har tillkommit nya grunder för att reducera grundarvodet. Sedan tidigare 
gäller exempelvis då ett barn regelbundet vistas i ett korttidsboende, att det då kan 
komma i fråga att man inte betalar ut hela grundarvodet. Det som är nytt är att vid 
placering av syskon i samma familjehem kan det finnas skäl för att minska 
grundarvodet. När placering sker i ett familjehem som efter utredning inte 
bedöms ha förutsättningar att tillgodose det tilltänkta barnets hela vårdbehov, 
men den sammantagna bedömningen är att det är barnets bästa att få bo i det 
tilltänkta familjehemmet med kompenserande insatser. 

Familjehemssekreterare inom individ- och familjeomsorg (IFO) följer i huvudsak 
SKR:s rekommendationer gällande arvodesnivå och omkostnadsersättningar vid 
tecknande av placeringsavtal vilket innebär att denna, utifrån bedömning, 
omfattande höjning av grundarvode kommer ha en ekonomisk inverkan framgent.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Johanna Karlsson, verksamhetsutvecklare och Elin Björketun, 
enhetschef, 2022-10-25.  
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Utdrag:  
T f funktionschef, individ och familjeomsorgen 
Verksamhetsutvecklare, individ- och familjeomsorgen 
Enhetschef barn och unga, individ- och familjeomsorgen 
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SocB § 145 Äldreomsorg-särskilda boende 
Dnr Socn 2021/13 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar   

att godkänna genomförandet av förstudie nytt särskilt boende. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen tog 2021-05-04 beslut om att bygga ett nytt särskilt boende. 
Det är inte beslutat om någon finansiering av nytt särskilt boende i någon 
budgetprocess ännu.  
 
Projektet leds av en styrgrupp som består av VD Eksjö kommunfastigheter AB, 
fastighetschef Eksjö kommunfastigheter AB, socialchef och funktionschef vård 
och omsorg. Projektgruppen leds av projektledare ifrån Eksjö kommunfastigheter 
AB och demenssamordnare sociala sektorn. Till arbetsgruppen finns 
representanter från verksamheten. Arbetsgruppen har gjort ett antal studiebesök 
på särskilda boenden i Sverige för att få inspiration till nytt särskilt boende i Eksjö.  
 
Hösten 2022 startar arbetet med förstudie för att ta fram skisser och underlag 
samt kostnader för byggnation och drift. Förstudien förväntas kosta cirka 1 – 1,5 
miljoner kronor. Kostnaden avser externa kostnader inklusive kostnader som inte 
ingår i Eksjö kommunfastigheters AB ordinarie budget. Vid byggnation av nytt 
särskilt boende kommer kostnaden för förstudien att ingå i den totala kostnaden 
för projektet och ingå i beräkningen vad den framtida hyreskostnaden för det 
särskilda boendet kommer att bli. Om en byggnation inte kommer att ske 
kommer Eksjö kommunfastigheter AB att debitera kostnaden för förstudien till 
sociala sektorn.   
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Catharina Tingvall, t f socialchef, och Simon Lennermo, bitr 
ekonomichef, 2022-11-11 
Beslut i kommunstyrelsen 2021-05-04, § 173  
      

Utdrag:  
T f socialchef 
Bitr ekonomichef 
Demenssamordnare 
Funktionschef, vård och omsorg 
Projektledare Eksjö kommunfastigheter AB 
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SocB § 146 Måltidsavgifter 
Dnr Socn 2022/139 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna nivåhöjning av måltidsavgifter för matabonnemang inom särskilt 
boende med 700 kronor per månad och korttidsboende med 23 kronor per dygn 
från och med 2023-01-01, samt   

att godkänna nivåhöjning av måltidsavgifter för matdistribution och i restauranger 
med 10 procent enligt bifogat förslag från och med 2023-01-01. Pedagogiska 
måltider och helgpriser på restaurangerna exkluderas nivåhöjningen.   

Ärendebeskrivning  
I oktober 2022 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 9, 2022-10-27) om budget 
2023-2024 verksamhetsplan 2025. Kommunfullmäktige har fastställt driftramar 
för sektorerna. En åtgärd som ingår i budgeten för sociala sektorn är en 
nivåhöjning av måltidsavgifter. De nya avgiftsnivåerna behöver fastställas av 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att årliga indexuppräkningar av 
måltidsavgifter inom måltidsverksamheten ska ske.  En årlig uppräkning sker 
utifrån konsumentprisindex (KPI) för kommunanställd personal, externa gäster 
och för pedagogiska måltider varje år den 1 augusti. 

Åtgärden i budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 innebär en nivåhöjning av 
måltidsavgifterna inom sociala sektorn utöver den årliga indexjusteringen.  

Alla brukare som bor i särskilt boende betalar ett matabonnemang. Avgiften från 
och med 1 augusti 2022 är 3 839 kronor per månad. Åtgärd i budget 2023-2024 
verksamhetsplan 2025 innebär att det blir en nivåhöjning av matabonnemanget 
med 700 kronor från och med 1 januari 2023. Nytt pris från 1 januari kommer att 
vara 4 539 kronor. Brukare som bor på korttidsboende betalar 1/30 av 
matabonnemanget per dag. För brukare på korttidsboende höjs priset från 128 
kronor till 151 kronor. Nivåhöjningen motsvarar en prisjustering på cirka 18 
procent. Årliga indexjusteringar sker därefter enligt gällande 
kommunfullmäktigebeslut vilket innebär att matabonnemanget kommer att 
indexjusteras 1 augusti 2023 utifrån den nya nivån på matabonnemanget. 

Åtgärden i budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 innebär en nivåhöjning av 
måltidsavgifterna för matdistribution och restauranger med 10 procent. Årliga 
indexjusteringar sker därefter enligt gällande kommunfullmäktigebeslut vilket 
innebär att priserna för matdistribution och i restaurangerna kommer att 
indexjusteras 1 augusti 2023 utifrån de nya nivåerna på priserna.  
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Måltidsverksamheten inom sociala sektorn erbjuder också måltider/catering vid 
speciella tillfällen där det är lite extra jämfört med ordinarie luncher. Tillfällena är 
jultallrik, kräftskiva, vårtallrik, surströmmingsfest, paj inklusive tillbehör, kallt kött 
inklusive tillbehör, grötfest.  

Åtgärden i budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 innebär en nivåhöjning av 
priserna med 10 procent. Årliga indexjusteringar sker därefter enligt gällande 
kommunfullmäktigebeslut vilket innebär att priserna kommer att indexjusteras 1 
augusti 2023 utifrån de nya nivåerna på priserna.  

Åtgärden i budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 innebär ingen nivåjustering 
av priser för pedagogiska måltider. Däremot sker nivåhöjning för övriga måltider 
på restaurangerna inom sociala sektorns regi. För att prisnivåerna ska 
synkroniseras i hela Eksjö kommun föreslås att även priserna för övriga måltider, 
men inte de pedagogiska, inom barn- och utbildningssektorn höjs med 
motsvarande nivå som priserna justeras inom sociala sektorn. Nivåhöjningen är 10 
procent och gäller från och med 1 januari 2023.  

Lunchpriser för enstaka luncher för personal är 65 kronor. Som beskrivet ovan 
betalar brukare 71 kronor för enstaka måltider. Anledningen till att priset är lägre 
för personal beror på att det inte ingår efterrätt för personal. Nytt pris för 
personal från och med 1 januari 2023 kommer att vara 71 kronor det vill säga 
samma procentuella ökning som det är för externa matgäster. Årliga 
indexjusteringar sker därefter enligt gällande kommunfullmäktigebeslut vilket 
innebär att priserna kommer att indexjusteras 1 augusti 2023 utifrån de nya 
nivåerna på priserna.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Simon Lennermo, biträdande ekonomichef, ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen, kommunledningskontoret, daterad 2022-11-09  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-27 (Kf §9, Budget 2023-2024 
verksamhetsplan 2025  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 (Kf §155, Avgifter kosten, barn- och 
utbildningssektorn)  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 (Kf §156, Avgifter kosten, sociala 
sektorn)  
Bilaga matpriser sociala sektorn 
Bilaga matpriser barn- och utbildningssektorn 

      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Tf. socialchef 
Funktionschef vård och omsorg 
Biträdande ekonomichef 
Sektorsekonom sociala sektorn 
Måltidschef sociala sektorn 
Måltidsutvecklare  
Avgiftshandläggare 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2022-11-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SocB § 147 Sammanträdesplan 2023 - information 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information lämnas om sammanträdesplan för Eksjö kommuns nämnder och 
styrelser för 2023. 

Beslutsunderlag  
Sammanträdesplan för 2023. 
 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2022-11-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SocB § 148 Nyvalsutbildning förtroendevalda - 
information 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Information lämnas kring planeringen av utbildning för förtroendevalda i den nya 
socialnämnden som tillträder 2022-01-01.  

Planen är att förutom de utbildningar som alla politiker erbjuds kommer 
socialnämnden ha två halvdagar för utbildning. Därutöver kan utbildningsinsatser 
genomföras på socialnämndens sammanträden. Det kommer även en utbildning 
för presidier, sektorschefer och administratörer. 

 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2022-11-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SocB § 149 Eventuell framtida verksamhet i 
Prästgården 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Prästgården i Eksjö har förvärvats av Eksjö kommun. Sociala sektorn ser flera 
möjlighet till verksamhet i prästgården och en djupare utredning pågår.    

 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2022-11-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SocB § 150 Socialchefen informerar 
Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Rekryteringar som pågår just nu är enhetschef barn och unga. Till tjänsten som 
enhetschef Komomsorgen är det flera ansökningar som har inkommit. Annons 
för enhetschef vuxen myndighet är publicerad.  

Chef i beredskap är ett arbete som pågår. Samtliga enhetschefer har involverats i 
arbetet och lämnat synpunkter. Arbetet med riskbedömningar och rutiner sker 
just nu.  

Genomlysning pågår av sociala sektorns organisation. Det är en extern firma som 
fått uppdraget. Rapport kommer att presenteras i mitten av december.  

Den tjänst som har tillskapats för att arbeta med samordning/biståndsbedömning 
inom biståndsenheten under en period har haft stor positiv effekt på 
verksamheten. Det är tydligt att den tjänsten behövs även fortsättningsvis.  



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2022-11-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SocB § 151 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att följande ärenden anmäls. 
 
Protokoll från dialogmöte med Stöd och återhämtningsteamet 2022-10-11. 
 
Utredningsförslag gällande skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp. 

 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2022-11-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SocB § 152 Övriga frågor 
 

Ärendebeskrivning  
Jan Nilsson (c) efterfrågar en redovisning på beslut som fattades i 
kommunstyrelsen 2021-05-04: att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ersätta hemtjänst med plats på särskilt boende för brukare i 
område öster.   

 
Det uppdrag som förvaltningen fick har inte genomförts. I etapp två av den 
utredning som pågår gällande skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp kommer detta behandlas. Ärendet kommer 
sedan redovisas för socialnämnden.  
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