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Socialberedningen

SocB § 117 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
Ärendebeskrivning

Ärende 12 rapporter utgår.
Ärende 14, övrigt utgår.
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SocB § 118 Budgetuppföljning per 2020-11-20
Dnr Socn 2020/56
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot budget
med 16,1 mnkr,
att notera åtgärder är vidtagna per verksamhet, samt
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter november var 435,0 mnkr, vilket motsvarar 97,8 procent
av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 460,8 mnkr vilket
motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 16,1 mnkr. Den procentuella
avvikelsen mot budget i prognosen är 3,6 procent.









Äldreomsorg särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse med
2,1 mnkr, motsvarande 1,9 procent av budget.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras en positiv avvikelse med 1,1
mnkr, motsvarande 1,2 procent av budget.
Kosten prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, motsvarande
2,7 procent av budget.
Bemanningsenheten prognostiseras till en positiv avvikelse med 2,9 mnkr,
motsvarande 70,0 procent av budget.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 2,7
mnkr, motsvarande 8,2 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 17,3 mnkr,
motsvarande 19,5 procent av budget.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot
budget med 3,2 mnkr, motsvarande 19,0 procent av budget.

Sektorns investeringsutfall efter november månad var 1,7 mnkr, vilket motsvarar
20,4 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 3,2
mnkr, vilket motsvarar 38,1 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
samt möbler till särskilt boende är på grund av covid-19 stoppat tillfälligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektorsekonom Andreas Wigren, 2020-12-11
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonom

Justerandes sign

6

Utdragsbestyrkande

n

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialberedningen

2020-12-16

Sammanträdesdatum

SocB § 119 Budgetprognos 2021 - förvaltningens
handlingsplan
Dnr Socn 2020/174
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Socialberedningen har tagit del av informationen och det sker en fortsatt
utredning kring hur underskottet kan minskas. Det arbetas med handlingsplan
som ska till kommunstyrelsen i februari för att försöka minska underskottet.
Ärendebeskrivning
Vid budgetuppföljningen per 2020-09-30 framkom kostnadsökningar som
påverkar kostnadsnivåer även 2021 och som inte var kända vid
budgetberedningen inför 2021. Dessa kostnadsökningar är framförallt
interkommunal ersättning (IKE), migrationsverkets förändringar, placeringar
inom socialtjänsten, försörjningsstöd och vuxenutbildningar.
Kommunstyrelsen beslutade därför i § 264 2020-11-03, att ge förvaltningen i
uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en
förvaltningsövergripande handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i balans
2021. Då vissa åtgärder kräver mer utredning med konsekvensbeskrivningar och
för att få ett sammanhållet beslutsunderlag, beslöts vid kommunstyrelsen 2020-1201 att redovisning ska ske på kommunstyrelsen 2021-01-19.
Prognoser är rörliga och jämfört med prognosen till kommunstyrelsen i november
har en ny genomgång av verksamheterna gjorts och prognosen till
ledningsutskottet i december förbättrats med 8,6 mnkr.
Den prognostiserade budgetavvikelsen är nu -7,1 mnkr under förutsättning att
inget av den befintliga verksamheten kan täckas av det ökade statsbidraget för
äldreomsorg och 6,5 mnkr bättre om del av statsbidraget kan användas för
befintlig verksamhet, då uppnås budgetbalans i prognosen.
Nya prognoser kommer under året, läget för konjunkturen och dess påverkan på
skatteintäkter är osäkert liksom om det beslutas om extra statsbidrag på grund av
pandemin eller andra orsaker. Det finns också osäkerheter i utvecklingen av
verksamheternas kostnader. Det budgeterade resultatet är satt till 2,7 procent av
skatteintäkter och bidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning på en 10-års
period och har en marginal till den lägsta nivån för budget ett enskilt år som
kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning anger, 2,0 procent
av skatteintäkter och bidrag.
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Årets resultat är budgeterat till 31,4 mnkr eller 2,7 procent av skatteintäkter och
bidrag. Med den översiktliga prognosen, utan andra åtgärder, blir resultatet 30,8
mnkr (2,6 procent av skatteintäkter och bidrag) om del av statsbidraget för
äldreomsorgen kan användas till befintlig verksamhet eller 24,3 mnkr (2,1 procent
av skatteintäkter och bidrag) om bidraget kräver utökning av verksamheten.
För att uppnå budget i balans vad gäller årets resultat krävs åtgärder om upp till
7,1 mnkr om ingen del av statsbidraget för äldreomsorg kan användas till befintlig
verksamhet. För att sektorsramarna ska vara i balans krävs åtgärder om mellan
12,2 mnkr till 18,7 mnkr. I förvaltningens förslag till handlingsplan fokuseras på
att budgeten för årets resultat ska vara i balans då skatteintäkter och bidrag i
prognosen överstiger budget och täcker en del av sektorernas prognostiserade
underskott.
När möjliga åtgärder för budget i balans undersökts inom förvaltningen finns
möjligheter att dels pausa nya satsningar som lagts till i budget 2021 och dels att
minska andra kostnader, där vissa förslag fanns med till budgetberedningen inför
budget 2021. Dessutom har förslag på nya besparingsåtgärder tagits fram. Till
åtgärderna har konsekvensbeskrivningar tagits fram. Av totala åtgärder om 13,5
mnkr behöver 7,1 mnkr verkställas för att resultatet ska uppnås 2021 utifrån
nuvarande prognos.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör och Karin Höljfors,
ekonomichef 2020-12-02
Bilaga 1, åtgärder för budget i balans, tabell 2021
Bilaga 2, konsekvensbeskrivningar till åtgärder
Utdrag:
Kommunstyrelsen
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SocB § 120 Framtida demensboende
Dnr Socn 2020/169
Beslut
Socialberedningen beslutar:
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Planering inför ett framtida särskilt boende lämnas. Ett exempel från Melleruds
kommun visar hur kommunen byggt ett nytt särskilt boende med
demensinriktning. Även information från byggnation av Råsvägen i Tranås, som
stod klart 2018, lämnas.
Det är viktigt att noggrant titta på placering, utformning av boendet samt vilka
kostnader som det innebär att bygga nytt. Vilka för- och nackdelar som kan
uppstå vid olika alternativ. Tidsaspekten liksom demografin är också viktig att ha
med i beräkningarna.
Beslutsunderlag
Power-point-presentation av demenssamordnare Jürg Gisler
Tjänsteskrivelse av socialchef Patrik Hedström 2020-12-08
Utdrag:
Demenssamordnare
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SocB § 121 Tjänsteskrivelse rörlig tid jannovember 2020
Dnr Socn 2020/71
Beslut
Socialberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Redovisning av tillsatta/avslagna vikarietimmar med särskild fokus på
pandemimånaderna till verksamheterna inom sociala sektorn.
Även redovisning av den rörliga tiden för november månad.
Under november månad och fram till den 15 december har det funnits behov av
mellan 500–650 vikarietimmar. Antalet avslagna beställningar har ökat under
denna period, bland annat beror det på att även vikarier blir sjuka. Om
bemanningsenheten inte lyckas sätta till vikariaten får verksamheten lösa det
själva, vilket innebär att personal kan beordras att arbeta. Det är ett ansträngt läge
just nu på grund av pandemin. Omsorgen är hittills mer förskonade under
pandemin.
Sociala sektorns behov av vikarier har ökat med 70 % under 2020. Omsorgen,
som inte tillhört bemanningen tidigare, står för största ökningen. Resterande del
är pandemin.
Region Jönköpings län kan inte vara behjälpliga med snabbtester, de har inte
upphandlat det. Hade snabbtester funnits kunde vår bemanningssituation sett
annorlunda ut. Även arbetssituationen ute i verksamheten hade sett bättre ut.
Den rörliga tiden i november är 513 timmar och 405 timmar har tillsats. Att det är
så lågt som 79 % av rörlig tid inom särskilt boende som tillsatts beror i huvudsak
på planerade utbildningar på två timmar som inte kunnat genomföras under
pandemin. Arbetspass under fyra timmar tillsätts inte via bemanningsenheten då
det inte är skäligt att flytta personal till annan arbetsplats.
Beslutsunderlag
Power-point-presentation bemanningssituationen 201216 från Andreas Svensson,
enhetschef
Rapport från rekryterings- och bemanningsenheten av Andreas Svensson,
enehtschef, 2020-12-04
Tjänsteskrivelse från Andreas Svensson, enhetschef 2020-12-04
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Utdrag:
Enhetschef Rekrytering och bemanningsenhet
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SocB § 122 Bidrag till brukarorganisationer och
intresseföreningar inom social verksamhet
Dnr Socn 2020/82
Beslut
Socialberedningen beslutar
att fastställa redovisat förslag till hyres- och verksamhetsbidrag för 2021.
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.
Utredning
Hjältevads Mariannelunds idrottssällskap (HIS/MAIS) 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 socialnämnden
sedan tidigare.
Utdelning till föreningarna:
Tillbaka till Livet (TTL): 20 000 kronor
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning (FUB): 14 000
kronor
Kvinnojouren Linneorna: 125 000 kronor
Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR): 20 000 kronor
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Gunilla Bergdalen, utvecklingsledare 2020-12-03.
Utdrag:
Sökande föreningar
Sektorsekonom
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SocB § 123 Ersättningsnivå hemtjänsten LOV
Dnr Socn 2020/166
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ersättningsnivåer för hemtjänst enligt LOV till
-

385,19 kronor per timma för service till hemtjänst i egenregi
426,11 kronor per timma för omsorg till hemtjänst i egenregi
391,20 kronor per timma för service utförd av privat aktör
432,10 kronor per timma för omsorg utförd av privat aktör

Ärendebeskrivning
1 januari 2011 infördes ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Valfrihetssystemet
grundar sig på Lag om valfrihetssystem (LOV) och innebär att det är möjligt för
privata företag att bedriva hemtjänstverksamhet i kommunen givet att de har
ansökt och blivit godkända som utförare av hemtjänst. (Under 2020 har inget
företag varit godkända utförare av hemtjänst i Eksjö kommun.)
Hemtjänstutförare, såväl kommunens egenregi som privata aktörer ersätts per
beviljad hemtjänsttimma. I samband med budgetprocessen inför 2021 har
ersättningen beräknats om. Förändringarna baseras främst på förändrade löner,
förändrade lokal- och IT-kostnader samt förändrade kostnader för ledning och
administration.
Beloppen som avser egenregi i tabellen nedan är ersättningsnivåerna för hemtjänst
utförd av kommunal hemtjänst medan privata aktörer får ersättning enligt de
belopp som avser dem i tabellen. Skillnaden mellan ersättningen till kommunal
gentemot privat aktör är övergripande kostnader för ekonomi, HR, IT, och
administration som kommunen har centralt. Privata utförare är i denna
prissättning kompenserade för skillnader i momsregler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Andreas Wigren, sektorsekonom 2020-12-03.
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Utdrag:
Kommunfullmäktige
Sektorsekonom sociala sektorn
Ekonomiassistent sociala sektorn
ADM-samordnare sociala sektorn
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SocB § 124 Information från socialchefen
Beslut
Socialberedningen beslutar:
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Pandemin Covid-19 leder till att det är ett ansträngt läge i sociala sektorn. Det
gäller att stötta i verksamheten, hålla i och hålla ut. En ökad spridning märks i
Eksjö kommun. Café 1I2 och Retrobutiken är fortsatt stängda, men
dagverksamheten för brukarna inom omsorgen pågår. Restaurangerna på
trygghetsboenden är fortsatt öppna, det är mer utrymme vid borden, plexiglas är
uppsatta och bordsservering sker. Matlådor kan hämtas på trygghetsboendena.
Kommunen har ett tillfälligt covid-lager som räcker i cirka tre månader. Där
utöver finns även ett ökat lager ute i verksamheterna som ska räcka i tre till fyra
veckor på varje boende.
Det är fortsatt en hög sjukfrånvaro i sektorn. Oron kring pandemin påverkar både
personal och brukare. Utifrån rådande situation får sektorn hjälp från andra
sektorer med tanke på den frånvaro som är just nu.
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SocB § 125 Riksnorm försörjningsstöd 2021
Dnr Socn 2020/164
Beslut
Socialberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riksnorm för 2021 i enlighet med bilaga 1.
Ärendebeskrivning
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån
på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår
och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.
I riksnormen 2021 har normens samtliga poster räknats upp med 0,3 procent
jämfört med riksnormen för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare 2020-12-03
Riksnormen för försörjningsstöd 2021 från Socialstyrelsen, Dnr 4.3-3439572020
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Funktionschef IFO
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SocB § 126 Anmälningsärenden
Beslut
Socialberedningen beslutar
att följande ärenden anmälts:
Ärendebeskrivning
Sociala sektorn har 2020-08-30 ansökt om 4,2 miljoner i statsbidrag för cvid-19.
Kommunen tilldelas 91, 4 procent av beloppet, vilket motsvarar drygt 3,8
miljoner. Ytterligare en ansökan har lämnats in 2020-11-20 på 3,9 miljoner.
Statens institutionsstyrelse (SiS) inför e-tjänst för elektroniskt undertecknande
beslut om omedelbart omhändertagande från 2021-01-11.
Från migrationsverket till myndigheter som omhändertar, företräder, vårdar eller
omvårdar brittiska medborgare bosatta i Sverige. Den 31 januari 2020 lämnade
Storbritannien EU. Under övergångsperioden fram till 201231 har brittiska
medborgare i Sverige i stort sett samma rättigheter som tidigare. För brittiska
medborgare som vill behålla sin rätt att bo eller verka i Sverige och inte har
svenskt medborgarskap måste man ansöka hos Migrationsverket om
uppehållsstatus. Ansökningsperioden är öppen den 1 december 2020 fram till 30
september 2021.
Jämställdhetsmyndigheten informerar ett regeringsuppdrag som syftar till att
identifiera och utveckla arbetssätt för kommuner att nå ut med information om
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
Missiv och promemoria ”Pandemin och kompetensförsörjningen. Lärdomar och
åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet efter coronavåren 2020”
Brev från Synskadades riksförbund Höglandets styrelse genom Kenneth Jägsander
gällande sekretess kring Coronasmittan på äldreboenden. Socialchefen har
kontaktat brevskrivaren.
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