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Plats och tid Sammanträdesrum 1, biblioteket, kl 13.00-14.30 

Beslutande Hans Toll (S) ordförande 

Elisabeth Arvidsson (S) 

Nicklas Hugosson (VF)  

Tommy Glans (VF) 

Berndt Isaksson (M) 

Håkan Hjelm (C) 

Ejlon Johansson (L)  

 

 

Övriga deltagare 
ersättare 

Veronica Brandt (S) 

Madelene Palmgren (KD) 

 

Övriga deltagare 
tjänstemän 

Anders Saldner socialchef, John Johansson ekonom, Maritha Eriksson IT-

utvecklare, Marie Willysdotter Wennerberg sekreterare. 

Utses att justera Håkan Hjelm (C) 

Justeringens plats 
och tid 

Socialförvaltningen 2018-10-02 

Underskrifter 

Sekreterare 

 
Offentliga § 391-395 
sekretess § 396-397 

Ordförande 

Marie Willysdotter Wennerberg 

 

Justerare 

Hans Toll (S)                

 

 Håkan Hjelm (C) 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget 2018-10-02 

Sista dag för att 
överklaga 
(laglighetsprövning) 

2018-10-24   

Förvaringsplats för 
protokollet 

Socialförvaltningen 
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§ 391 

Ekonomirapport augusti 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner ekonomirapport för augusti 2018 och lägger den till 

handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Baserat på utfall till och med augusti, kända framtida förutsättningar och planerade 

åtgärder förutses ett underskott på 8,2 mnkr jämfört med budget. Det är en förbättring 

med 800 tkr sedan prognosen vid halvårsbokslutet. Förbättringen är egentligen större då 

det ospecificerade sparbetinget på sammanlagt 2 mnkr som finns i detaljbudgeten för 

2018 nu är till fullo uppnått och avräknat i denna prognos. 

Den största avvikelsen är kopplad till placeringar för barn och unga, där HVB-vården nu 

pekar på ett underskott på 1 836 tkr och familjehemsvården 1 033 tkr. 

Vårdnadsöverflyttade f.d. familjehem pekar på minus 97 tkr och kontaktperson-/familj 

minus 300 tkr. Den sammanlagda avvikelsen mellan budget och utfall för vård av barn 

och unga pekar på knappt 3,3 mnkr. En sammanlagd förbättring med 1,6 mnkr jämfört 

med halvårsbokslutet. 

Prognosen för utfallet av försörjningsstöd till enskilda har förbättrats sedan 

halvårsbokslutet och pekar på ett underskott på 1 250 tkr, en förbättring med 450 tkr 

sedan halvårsskiftet. Prognosen för placeringskostnader för vuxna missbrukare har ökat 

sedan halvårsbokslutet och pekar på ett underskott på 636 tkr jämfört med budget. 

Kostnaderna för placeringar i samband med våld i nära relationer bedöms överträda 

budget med ca 950 tkr, ungefär samma prognos som vid halvårsskiftet. 

Förvaltningen har trots det stora förväntade underskottet varit aktiva i att minska 

kostnaderna. Det sparbeting på 2 mnkr som fanns inlagd i detaljbudgeten har uppnåtts 

främst genom att tjänster i öppenvården finansierats med externa medel och att man 

avvaktat med tillsättningar av vissa vakanser. Nämnd och förvaltning arbetar med flera 

strategier för att ytterligare minska kostnader.  

Anders Saldner informerar om arbetet kring detaljbudget 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-17 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 392 

Redovisning av månadsstatistik augusti 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av månadsstatistik augusti 2018 och lägger den 

till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Familjesektionen och mottagning- och vuxensektionen 

 Antal inkomna anmälningar, period 2014-01-01 – 2018-08-31 

 Antal anmälningar som skett tre ggr/person inom en sexmånaders period utan 

att utredning har inletts, period 2017-12-01 – 2018-05-31 

 Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader, period 

2014-01-01 – 2018-08-31 

Mottagning- och vuxensektionen 

 Utvecklingen av försörjningsstödet (ej flykting), period 2017-08-01 – 2018-08-31 

 Utvecklingen av försörjningsstödet (flykting), period 2017-08-01 – 2018-08-31 

 Antal inkomna aktualiseringar (anmälan, ansökan, anvisning, förfrågan, 

rådgivning, yttrande och överklagan) samt totalt antal påbörjade utredningar, 

period 2015-01-01 – 2018-08-31 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-17 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 393 

Socialnämndens sammanträdestider 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdestider för 2019 enligt nedan. Tidpunkt för 

sammanträdena är kl 13.00. 

Januari 8, 22 

Februari 12, 26 

Mars 12, 26 

April 9, 23 

Maj 14, 28 

Juni 11, 25 

Juli -  

Augusti 13, 27 

September 10, 24 

Oktober 8, 22 

November 12, 26 

December 10 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-10 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 394 

Information om verksamhetssystemet Pulsen Combine 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Maritha Erikson informerar om införandet av socialtjänstens nya verksamhetssystem 

Pulsen Combine. Systemet ska vara infört i samtliga kommuner och verksamheter 

2020-12-31.  

Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Aneby kommuner har en gemensam projektorganisation 

med Katarina Hjalmar som projektledare. Samordning av konfiguration och arbetssätt 

kommer att ske mellan kommunerna. Inledningsvis införs modulen ekonomiskt bistånd, 

därefter följer införandet av familjerätten. Kommunikationen med Pulsen sköts av 

projektledaren. 

Upptaktsmöte med Pulsen kommer att äga rum 17 oktober. Någon ytterligare detaljerad 

tidplan är ännu inte upprättad. Upphandlingstiden ligger på 7 år med möjlighet till 

förlängning.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 395 

Förvaltningsinformation 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Anders Saldner informerar om planerad ”kunskapsdag” för samtlig personal den 11 

december på Ädelfors folkhögskola. Information kommer att ges om verksamheternas 

olika delar.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 396 

Sekretess 
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§ 397 

Sekretess 

 

 


