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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 133 Planerade förändringar äldreomsorgen 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationerna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Emmie Bjerkander informerar om de planerade förändringarna inom 
äldreomsorgen.  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-05-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 134 Sekretessärende 1 - 13 
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Sekretessärenden – biläggs ej i offentligt protokoll.



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 147 Information arbetssituationen 
myndighetsenheten barn och unga 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Caroline Bjerne, Birgitta Lennox och Elenor Råsberg informerar om 
arbetssituationen på myndighetsenheten barn och unga. Enheten arbetar med att 
omfördela överbelastningen mellan medarbetarna. Överbelastningen har minskat 
något men det kvarstår fortfarande överbelastningen på enheten. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 148 Information arbetssituationen 
myndighetsenheten vuxen 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Maja Lindov informerar om arbetssituationen på myndighetsenheten vuxen. På 
enheten upplever en del av medarbetarna överbelastning och en del av 
medarbetarna upplever ingen överbelastning.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 149 Information arbetssituation bistånd 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Elin Monell informerar om arbetssituationen på enheten bistånd. Enheten arbetar 
aktivt med att medarbetare ska kunna täcka upp för varandra vid behov för att 
möta eventuell överbelastning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 150 Information: Digitalisering av sociala 
avdelningens verksamhet 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Simon Hillfors informerar om strategin för digitaliseringen av sociala avdelningens 
verksamhet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 151 Öppna jämförelser 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna samt 

att en uppföljande redovisning av öppna jämförelser sker till utskottet april – juni 
2022. 

Ärendebeskrivning  
Elisabet Lind informerar om Socialstyrelsens enkät för av socialtjänst och 
kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra olika kvalitetsaspekter inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Jämförelserna kan 
användas för att följa upp och utveckla verksamheterna. Målet är att jämförelserna 
bidrar till verksamhetsförbättring som kommer brukarna till gagn. 

Enkäten har mätt tillgänglighet, helhetssyn och samordning internt, helhetssyn 
och samverkan externt, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och 
integritet, trygghet och säkerhet. 

Summering socialtjänsten 
Styrkor i Aneby kommun är tillgång till socialjour. Att rutiner för intern 
samverkan är god, kunskap och rutiner har förbättrats gällande agerande vid 
indikation på våld i nära relationer och användning av standardiserade 
bedömningsinstrument inklusive IBIC (Individens behov i centrum) har 
förbättrats. 

Områden för fördjupning/utveckling i Aneby kommun är att för extern 
samverkan saknas ofta skriftligt antagna dokument, planer saknas i hög grad över 
personal samlade behov av kompetensutveckling, brukarinlyftande i 
utvecklingsarbeten kan bli bättre, behov av rutinen för SIP (samordnad individuell 
plan) inklusive eventuella informationsmaterial och behov av uppdatering av 
rutinen för vår hantering av skyddade personuppgifter.  

Summering hälso- och sjukvård 
 
Styrkor i Aneby kommun är att det finns ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 
med brukarmedverkan, rutin för info SIP. Styrande dokument och 
tvärprofessionellt team för demensvården, styrande dokument och basal 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

utredning blåsdysfunktion, kompetens för att förebygga och behandla 
undernäring, styrande dokument palliativ vård och läkemedelshantering. 

Områden för fördjupning/utveckling är styrande dokument och erbjudande om 
fotundersökning gällande diabetesvården, strukturerad uppföljning gällande 
Strokevården, kompetensutvecklingsplaner och följsamheten till Rutinen för 
fallprevention i hemsjukvården 
 
Krisberedskap 
 

Styrkor i Aneby kommun är att det finns en beredskapsplan för höga 
temperaturer för särskilt sårbara grupper. 

Områden för fördjupning/utveckling är evakueringsplan för särskilt sårbara 
grupper, kontinuitetsplaner för särskilt sårbara grupper och att krisberedskapen 
ingår vid upphandling av tjänster för särskilt sårbara grupper 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 152 Budgetuppföljning april 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Avdelningens utfall för april månad är 12 864 tkr, vilket innebär en negativ 
avvikelse om -789 tkr för perioden. 

Övergripande sociala avdelningen visar en positiv avvikelse om +324 tkr vilket 
beror på bland annat lägre LOV ersättning till hemtjänsten samt lägre personal 
och övriga verksamhetskostnader. 

Individ och familjeomsorg (Enhet 503 och 509) visar tillsammans ett positivt 
utfall om +301 tkr vilket beror på högre intäkter och lägre kostnader jämfört med 
budget. 

Myndighetsenheten uppvisar en negativ avvikelse om -1 335 tkr vilket beror på 
högre kostnader för placeringar inom vuxen, LSS, barn och ungdomsvård än 
budget medger. Enheten har även fortsatt högre kostnader avseende arvode till 
familjehem jämfört med budget. 

Äldreomsorgen (Enhet 504,505,506) visar tillsammans en positiv avvikelse om 
+322 tkr. Det positiva resultatet beror främst på ersättning från staten avseende 
sjuklöner för det fyra första månaderna. Verksamheterna uppvisar även lägre 
övriga verksamhetskostnader som bidrar till den positiva avvikelsen. 

Hälso- och sjukvårdsenheten inklusive tvätt/arbetskläder uppvisar ett negativt 
resultat om -159 tkr för april månad. Det negativa resultatet beror främst på högre 
verksamhetskostnader såsom hjälpmedel och förbrukningsmaterial jämfört med 
budget. 

Funktionshinderomsorgen (Enhet 507,508) visar för april månad ett negativt 
resultat om -240 tkr. Boende, korttids och fritids visar ett positivt resultat om +86 
tkr och assistansen visar ett negativt resultat på -326 tkr som främst beror på att 
det saknas budget i två ärenden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 153 Tertialuppföljning 1 Sociala avdelningen 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att godkänna verksamhetsredovisning 1 2021 för sociala utskottet och överlämna 
den till kommunstyrelsen samt att hänvisa till redan givet uppdrag till socialchef 
att ta fram förslag på åtgärder för att minska prognostiserat underskott. 
 
Ärendebeskrivning  
Verksamhetsredovisning 1, 2021 har genomförts för sociala avdelningen. 
Avdelningens resultat för tertial 1 innebär en negativ avvikelse i förhållande till 
budget med motsvarande ca -8 200 tkr. Avdelningen prognostiserar ett negativt 
resultat för året motsvarande -15 800 tkr.   
 
Avdelningens arbete har under de inledande månaderna av 2021 fortsatt präglats 
av Covid-19. Effekterna av pandemin har på en rad olika sätt medfört ökad 
belastning på verksamhetens olika funktioner samt inneburit ökade kostnader. 
Det finns i nuläget inte mycket som tyder på att Sveriges kommuner kommer 
kunna söka kompensation för kostnader, relaterade till Covid-19, som uppkommit 
under 2021.  
 
Sociala avdelningens pågående förändringsarbete syftar till att på ett hållbart och 
långsiktigt sätt ge stöd för ökad självständighet för den enskilde.  Att tillsammans 
skapa förutsättningar för ett aktivt och utvecklande medarbetarskap i en Lärande 
organisation, där alla hjälps åt med ständiga förbättringar och effektiviseringar.   
 
Avdelningen har parallellt med att hantera Covid-19 och dess effekter fortsatt 
arbetet med åtgärder för budget i bättre balans. Inför 2021 fick Sociala 
avdelningen i uppdrag att ta fram kostnadseffektiviseringar motsvarande 15 150 
tkr med anledning av det ekonomiska läge som avdelningen då befann sig i. 
Sociala avdelningen har i hög grad lyckats verkställa, eller planerar verkställa de 
flesta av de framtagna åtgärderna. Samtidigt som framtagna 
åtgärder/effektiviseringar har verkställts har nya behov uppstått, behov som 
utmanar verksamheternas förutsättningar att hålla kostnaderna inom tilldelade 
budgetramar. Verksamheten arbetar fortsatt med handlingsplaner i syfte att göra 
kostnadseffektiviseringar, dessa återfinns i tertialrapporten.    
 
Vi kan glädjande konstatera att den beviljade tiden för hemtjänstinsatser fortsatt 
minskar, fram till och med tertial 1 uppvisar resursfördelningssystemet, LOV en 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

positiv avvikelse mot budget motsvarande +1 200 tkr. Detta ska även ses i ljuset 
av att budget för resursfördelningssystemet, LOV för helåret sänkts med 
motsvarande 500 tkr för 2021. Motsvarande utfall samma period föregående år 
var +308 tkr. Vidare uppvisar flertalet verksamheter, i för hållande till samma 
period förra året, ett lägre negativt utfall.  
 
Inom Sociala Avdelningen är det primärt Myndighetsenheten, där såväl utfallet för 
tertial 1 samt årsprognos 2021, vida överstiger budgetram. Myndighetsenhetens 
utfall för tertial 1 innebär en negativ avvikelse motsvarande -5 900 tkr. prognosen 
för helåret 2021 pekar på en negativ avvikelse motsvarande -13 800 tkr. 
Avvikelsen beror fortsatt på behov av externa skyddsplaceringar av barn och 
unga, externa placeringar av personer inom LSS området, fortsatta kostnader för 
försörjningsstöd. Det negativa utfallet för Myndighetsenheten prognostiseras 
minska under senare delen av 2021 och prognosen för 2021 är ungefär 1 miljon 
kronor lägre jämfört med 2020 års utfall.    
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Tertialrapport 1 2021 Sociala avdelningen  

      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 154 Kommunal avtalssamverkan mellan 
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och 
Tranås kommuner 
Dnr KS 2021/224 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat 
samverkansavtal mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås 
kommuner. 

Ärendebeskrivning  
Syftet med avtalet är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska 
sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter som 
omfattas av avtalet. Målsättningen är att säkerställa att de uppgifter som omfattas 
av avtalet kan utföras i enlighet med respektive parts ansvar för uppgiften. 

Höglandskommunernas tjänstepersonsrepresentanter för socialtjänstens 
myndighetsutövning, plan-, bygg-, miljö- och samhällsplanering har under åren 
2019–2021 fört samtal kring behoven för utökad samverkan. Parterna ser en 
utökad samverkan i framtiden som en förutsättning för att säkerställa bemanning, 
kunskap och kvalitet i myndighetsutövningen inom områdena som avses i 
förslaget till samverkansavtal.  
 
Syftet med detta avtal är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska 
sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter som 
omfattas av avtalet. Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå 
överenskommelser om samverkan avseende handläggning, tillsyn och kontroll 
enligt de i bilagorna uppräknade tjänsterna. Avtalet är upprättat med stöd av 9 
kap. 37 § kommunallagen och 3 kap 17–18 §§ lagen om offentlig upphandling.  
 
Avtalet avser att säkerställa att parterna är överens om att alla ingående kommuner 
vid behov kan vara uppdragsgivare eller uppdragstagare. Att acceptera ett avrop 
och vara uppdragstagare till avtalet är frivilligt och en kommun i behov har ingen 
möjlighet att kräva utförande av tjänster av annan. Uppdragsgivaren bibehåller sitt 
lagstadgade huvudmannaskap och verksamhetsansvar för samtliga uppgifter som 
omfattas av avtalet.  
 
Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) kan avtalssamverkan användas för 
att tillgodose en kommuns behov av att anlita en annan kommun för att utföra 
kommunens uppgifter inom något specifikt område. Avtalssamverkan kan 

29



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

exempelvis avse utredning och beslutsfattande i olika ärenden som innefattar 
myndighetsutövning och som annars typiskt sett är delegerade till tjänstemän i den 
egna kommunen. Avtalssamverkan kan även användas som en samverkansform 
under en prövotid, för att undersöka om förutsättningarna finns för samarbete i 
till exempel ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd.  
 
Uppdragen omfattar den tillsyn och kontroll samt handläggning och utredning 
som parterna ansvarar för och som redovisas i bilagor till detta avtal. Det 
är handläggning av ärenden som avser offentliga tjänster dvs sådana som kan 
härledas till ett offentligrättsligt åliggande för en myndighet att tillhandahålla 
desamma eller att åtminstone se till att så sker.  
 
Aktuella områden för samverkan specificeras i avtalets bilagor enligt följande:   

1. Livsmedel  
2. Miljö- och hälsoskydd 
3. Förorenade områden   
4. Plan- och bygg   
5. Översiktsplanering och detaljplanering   
6. GIS (geografiska informationssystem), kartor och mätning  
7. Tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel samt smittskydd  
8. Trafikplanering   
9. Bostadsanpassning   
10. Serveringstillstånd   

 
Sociala utskottet berörs av delar av område 7 och område 10. Kommunstyrelsen 
som helhet berörs även av delar av område 7 samt område 10. 
 
Uppdrag kan innehålla allt från en avgränsad uppgift, till handläggning i allmänhet 
inom ett visst uppgiftsområde. Hela verksamheten hos en nämnd kan inte lämnas 
ut på uppdrag.  
 
Kontaktperson för avtalet i sin helhet är, för medverkande kommuner, 
förvaltningschefer för de områden avtalet omfattar eller motsvarande 
befattningshavare alternativt befattningshavare som kommunen utser. 
 
Avtalet bygger på att ersättningen till den kommunen som utför tjänst åt annan 
kommun är kostnadsneutral. 

Beslutsunderlag  
Förslag till avtal ”Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö, Vetlanda och Tranås” (bilaga till protokollet). 
Tjänsteskrivelse 2021-05-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 155 Semesterlistor sommar 2021 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna och översända kontaktlistan till 
socialtjänsten i Aneby kommun och Höglandets socialjour. 

Ärendebeskrivning  
Under semesterperioden sommaren 2021 har en lista för kontaktpersoner för 
sociala utskottet i Aneby kommun tagits fram som skickas till Höglandets 
socialjour och socialtjänsten i Aneby kommun. 

      

 

Beslutet skickas till 
Socialtjänsten Aneby kommun 
Socialjouren 
Kommunservice avdelningen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 156 Bidrag till kvinnojouren Helga 2021 
Dnr KS 2010/479 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att utbetala ett verksamhetsbidrag à 10 000 kronor till Tranås kvinnojour Helga 
för verksamhetsåret 2021 

Ärendebeskrivning  
Tranås Kvinnojour Helga har ansökt om bidrag från Aneby kommun för år 2021 
och samtidigt lämnat verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.  

Enligt socialtjänstlagens 5 kap 11 § ska kommunernas socialnämnder verka för att 
ge stöd till kvinnor och barn som utsatts för våld eller bevittnat våld av 
närstående.  

Då det inte finns någon lokal kvinnojour i Aneby kommun är Tranås kvinnojour 
Helga den enhet som Aneby kommun huvudsakligen samverkar med och dit 
utsatta kvinnor i Aneby kommun till största delen vänder sig. Sociala avdelningen 
gör därför bedömningen att det finns anledning att stödja kvinnojouren Helga i 
Tranås, med ett belopp av 10 000 kronor för år 2021. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-05-10 
      

Beslutet skickas till 
Ekonomi 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 157 Lägesrapport hemtjänsttimmar 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Elenor Råsberg informerar om beviljade hemtjänsttimmar under april 2021 vilket 
uppgick till 2286 timmar. Jämförelsevis uppgick beviljade hemtjänsttimmar till 
2610 timmar under april 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 158 Lägesrapport SÄBO och Korttids 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Elenor Råsberg ger en lägesrapport för särskiltboende och korttidsboende. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 159 Information covid-19 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Mikael Fornander informerar om situationen för covid-19.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 160 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att anse ärendena för perioden 1-30/4 2021 för anmälda 

Ärendebeskrivning  
Jönköping_FR_2226-21_Dom_2021-04-29 

Jönköping_FR_2427-21_Ej_slutligt_beslut_2021-05-06 

Jönköping_FR_7282-20_Dom_2021-05-03 

Jönköping_FR_1174-21_Dom_2021-04-29 

Jönköping_FR_1437-21_Dom_2021-05-05 

Jönköping_FR_1438-21_Dom_2021-05-05 

Eksjö_TR_T_247-21_Aktbil_70 

Jönköping_FR_1213-21_Dom_2021-05-17 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-05-20

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 161 Delegationsbeslut 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga delegationsbesluten för perioden 1/4 – 30/4 2021 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut § 61/2005 om delegation anmäls 
socialchef, enhetschefer, teamledare, biståndshandläggare, socialsekreterare, 
arbetsterapeuter och assistenter fattade beslut under tiden 2021-04-01-2021-04-30. 
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