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Plats och tid

Sammanträdesrum 1, biblioteket, kl 13.00-15.30

Beslutande

Hans Toll (S) ordförande
Elisabeth Arvidsson (S)
Veronica Brandt (S) för Nicklas Hugosson (VF)
Tommy Glans (VF)
Berndt Isaksson (M)
Håkan Hjelm (C)
Ejlon Johansson (L)

Övriga deltagare
ersättare

Madelene Palmgren (KD)

Övriga deltagare
tjänstemän

Anders Saldner socialchef, John Johansson ekonom § 417, Johanna Maxson
sektionschef, Björn Ekdahl praktikant, Cecilia Clausson verksamhetsutvecklare
§ 421, Ann-Britt Hughs enhetschef § 423-428, Annemo Lyrén enhetschef § 423428, Stina Andersson enhetschef § 423-428, Marie Willysdotter Wennerberg
sekreterare

Utses att justera

Berndt Isaksson (M)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 2018-10-29

Underskrifter

offentlig § 417-422
sekretess § 423-428

Sekreterare

Marie Willysdotter Wennerberg
Ordförande

Hans Toll (S)
Justerare

Berndt Isaksson (M)

Anslag av protokollet
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats.
Anslaget

2018-10-29

Sista dag för att
överklaga
(laglighetsprövning)
Förvaringsplats för
protokollet

2018-11-19

Just sign

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-23

2 (7)

§ 417

Ekonomirapport september 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner ekonomirapport september 2018 och lägger den till
handlingarna utan beslut i saken.

Ärendebeskrivning
Prognosen per september liknar i de stora delarna prognosen per augusti, med ett antal
mindre förändringar i både positiv och negativ riktning i underliggande verksamheter.
Förra månaden skrev socialförvaltningen ner underskottets storlek. I föreliggande
prognos har huvuddelen i den minskningen kunnat hållas, med en försämring på från
augusti månads prognos på 300 000 kr. Detta innebär att prognosen baserad på utfall
och kända förutsättningar efter september indikerar ett underskott på -8,5 mnkr.
De största förändringarna i förhållande till föregående månad återfinns i
placeringskostnader för vuxna -265 000 kr, kostnader för placering av barn och unga i
familjehem -227 000 kr och arbetsmarknadsenheten +232 000 kr. Det senaste beroende
på ökade intäkter.
Placeringar av barn och unga står fortsatt för den största avvikelsen med ett
sammantaget underskott på -3,6 mnkr, främst beroende på ett fåtal mycket
vårdkrävande placeringsärenden.
Försörjningsstöd till enskilda ökade i början av året. Kostnaden för de senaste två
månaderna har legat på en relativt låg nivå. Prognosen har kunnat hållas kvar på nivån
-1,2 mnkr och bedöms inte ytterligare öka de månader som återstår av 2018.
Ett flertal åtgärder har vidtagits för att begränsa underskottet under året, bl.a. genom
att vissa vakanser lämnats obesatta. Framförallt öppenvården har hittat mer extern
finansiering och Socialstyrelsen har bidrag med medel för att förbättra
bemanningssituationen. Genom överenskommelser med ideell sektor, utökad ambition
att söka projektmedel och stärka samarbetet med andra huvudmän förväntas kostnader
kunna sparas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-16

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet
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§ 418

Äskande av utökade medel för budget 2019-2021, Höglandets
samordningsförbund
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom en utökning av budgeten i enlighet med
samordningsförbundets äskande.

Ärendebeskrivning
Höglandets samordningsförbund har i skrivelse till Vetlanda kommun äskat om en
utökning av det årliga anslaget till förbundet med 94 920 kr.
Inför 2019-2021 har förbundet möjlighet att få ytterligare medel från de statliga
organisationerna i förbundet, vilket förutsätter att regionens och kommunernas andel
också höjs. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan står för 50 % av förbundets
kostnader, Regionen och kommunerna bekostar 25 % var.
Samordningsförbundets uppdrag att stödja samordnade rehabiliteringsinsatser för
individer som står långt från arbetsmarknaden till arbete och egen försörjning är också
en av socialnämndens mest prioriterade utmaningar. Förbundets satsningar i arbetet
mot egenförsörjning har varit positivt för Vetlanda och har varit en del i att nämnden
har kunnat minska personalkostnaderna i den egna organisationen. Den
samordningskoordinator som stöder och bidrar till effektivare samordning av de lokala
resurserna har också varit positivt och bedömningen är att även dessa insatser bidrar till
förbättrade resultat.
Som verksamheten idag är organiserad är denna kostnad motiverad då ett bifall till
ansökan bedöms ge ett större utfall i Vetlanda kommuns redan befintliga arbete med att
stödja människor till arbete, än om nuvarande nivå skulle upprätthållas med
egenfinansierad personal. Utökningen ligger i linje med förvaltningens strategi att sprida
finansiering av viktiga verksamheter och därmed minska trycket på den egna
organisationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-16

Beslutet skickas till
Höglandets samordningsförbund
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-23

4 (7)

§ 419

Handlingsplan för samverkan mellan barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen läsåret 2018/2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner föreliggande handlingsplan för samverkan mellan barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen läsåret 2018/2019.

Ärendebeskrivning
Handlingsplanen är ett kompletterande dokument till överenskommelse om samverkan
mellan barn- och utbildningsförvaltningen (BU) och socialförvaltningen (SO).
Handlingsplanens syfte är att redogöra för planerade aktiviteter som ska leda till att
samverkan mellan BU och SO genomförs och utvecklas utifrån de angivna
utgångspunkterna för samverkan.
Handlingsplanen är framtagen av en referensgrupp och beslutad av styrgruppen för
samverkan mellan BU och SO.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-16

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Diariet

Just sign
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§ 420

Redovisning av månadsstatistik
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av månadsstatistik för september månad 2018
och lägger den till handlingarna utan beslut i saken.

Ärendebeskrivning
Familjesektionen och mottagning- och vuxensektionen




Antal inkomna anmälningar, period 2014-01-01 – 2018-09-30
Antal anmälningar som skett tre ggr/person inom en sexmånaders period utan
att utredning har inletts, period 2018-01-01 – 2018-06-30
Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader, period
2014-01-01 – 2018-09-30

Mottagning- och vuxensektionen




Utvecklingen av försörjningsstödet (ej flykting), period 2017-09-01 – 2018-09-30
Utvecklingen av försörjningsstödet (flykting), period 2017-09-01 – 2018-09-30
Antal inkomna aktualiseringar (anmälan, ansökan, anvisning, förfrågan,
rådgivning, yttrande och överklagan) samt totalt antal påbörjade utredningar,
period 2015-01-01 – 2018-09-30

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-09-17

Beslutet skickas till
Diariet

Just sign
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§ 421

Förvaltningsinformation
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken.

Ärendebeskrivning
Boendesituationen i Vetlanda kommun
Cecilia Clausson informerar om att boendesituationen har varit problematisk under de
senaste åren och har successivt förvärrats. Bostadsbristen gör att fler personer betalar
dyra hyror, vilket gör att försörjningsstödet inte sjunker trots en gynnsam
arbetsmarknad och personer med etableringsstöd klarar sig inte på arbetsförmedlingens
etableringsersättning.
Socialförvaltningen har 8 st rivnings- och renoveringskontrakt till förfogande, vilka har
en livslängd på cirka 1 år. Avgörande är om hus ska rivas eller om lägenheter ska börja
renoveras, utflyttning från dessa lägenheter ska ske inom 3 månader när uppsägning
sker av hyresvärden. Lägenheter som hyrs ut till förvaltningen utan restriktion om
tidsbegränsning är 17 st, varav 1 är outhyrd i dagsläget. 3 st möblerade jourlägenheter
finns och 12 st utslussningslägenheter för ensamkommande.
På genomgångsboendet i Ekenässjön är endast ett rum bebott. Under hösten 2018
kommer diskussioner föras mellan socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen
och tekniska kontoret om genomgångsboendets fortsatta tillhörighet.
Besparingsåtgärder i detaljbudget 2019
Anders Saldner informerar om pågående och kommande arbete för att minska
kostnaderna i förvaltningen. Genom överenskommelser med ideell sektor, ökad
ambition att söka projektmedel och stärka samarbetet med andra huvudmän förväntas
kostnader kunna sparas. Arbete pågår även med att prioritera kärnuppdrag och minska
ambitionsnivån på ej lagstadgad verksamhet. Ett utvecklingsarbete har satts igång där
processer och arbetssätt ska ses över i syfte att minska administration, förkorta
utredningstider och utveckla nya arbetssätt.

Beslutsunderlag
Muntlig information

Beslutet skickas till
-
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§ 422

Delgivningar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger delgivningarna till handlingarna utan beslut i saken.

Beslutsunderlag



Rapport avvikelse, dnr 2018ifo0128
Rapport avvikelse, dnr 2018ifo0159

Beslutet skickas till
-

Just sign

Utdragsbestyrkan

