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§ 256 

Val av justeringsperson 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Elisabeth Arvidsson (S) att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. 
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§ 257 

Ekonomirapport april 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner ekonomirapport för april 2018 och lägger den till 

handlingarna utan beslut i saken.  

Ärendebeskrivning 

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

åtgärder förutses ett underskott på 8,4 mnkr jämfört med budget för 

socialförvaltningen. Det är knappt 0,2 mnkr bättre än föregående prognos. Störst 

underskott står liksom tidigare vård av barn och unga, verksamheten för 

ensamkommande och försörjningsstödet för.  

Vårdkostnaderna för barn och unga prognostiserar ett underskott på 2,4 mnkr, en 

försämring sedan föregående prognos med 900 000 kr. Familjehemsvården och HVB-

vården pekar i dagens prognos på ett sammanlagt underskott på 4,3 mnkr. HVB-vården 

för vuxna beräknas hålla sig inom den budgeterade ramen. 

Verksamheten för ensamkommande befinner sig i en snabb omställning. Den 

organiserade verksamheten för HVB, stödboende förväntas vara i balans med intäkterna 

efter sommaren. Dröjsmålet beror på att lagda varsel om uppsägning får full effekt först 

då. Verksamhetens samlade underskott ligger på 680 000 kr vilket är en förbättring med 

cirka 1,4 mnkr sedan förra prognosen om man justerar för de genomförda 

organisationsförändringarna i chefsledet. 

Försörjningsstödet ligger kvar på en relativt låg nivå, men även i denna prognos pekar 

utfallet på ett underskott i förhållande till budgeten. Underskottets ökar något och 

pekar på -1,3 mnkr. Analys av underskottet pågår. 

I detaljbudget för 2018 har förvaltningen tagit på sig ett sparbeting på 2,0 mnkr. Genom 

minskade kostnader i öppenvården och genom att skjuta på tillsättningar av vakanser 

har 1,0 mnkr av dessa sparbeting uppnåtts.  

Socialförvaltningens nya organisation började formellt att gälla från 1 april och innebär 

omfördelningar av resurser mellan olika verksamheter. Förändringen innebär att 

kostnadsposter har flyttats och förändrats, varför en noggrannare jämförelse mellan 

denna och tidigare prognoser inte är helt enkelt att göra denna prognos.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-16 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 258 

Åtkomst till social dokumentation, inre sekretess 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden beslutar att nuvarande begränsad behörighet (brandvägg) i 

verksamhetssystemet Procapita upphör mellan myndighetshandläggare inom 

familjesektionens och mottagning- och vuxensektionens verksamheter. I övrigt råder 

oförändrad behörighet enligt tidigare fattat beslut 2011-02-23. 

Utökning av slumpvisa stickprovskontroller (loggning/spårbarhet) ska göras. 

Ärendebeskrivning 

2011-02-23 fattades beslut om begränsad behörighet (brandvägg) i 

verksamhetssystemet Procapita mellan: 

 Vuxensektionen och familjesektionens myndighetshandläggare 

 Myndighet och öppenvård  

 Myndighet och arbetsmarknadsenheten 

 Myndighet och sektionen för ensamkommande barn 

 Myndighet har åtkomst till öppenvårdens dokumentation 

 Myndighet har åtkomst till arbetsmarknadens dokumentation 

 Myndighet har åtkomst till sektionen för ensamkommandes dokumentation 

 Öppenvård har inte tillgång till myndighetens dokumentation 

 Arbetsmarknadsenheten har inte tillgång till myndighetens dokumentation 

 Sektionen för ensamkommande har inte tillgång till myndighetens 

dokumentation 

I socialförvaltningens nya organisation medför brandväggen problem i handläggningen, 

med begränsad behörighet mellan mottagning- och vuxensektionens och 

familjesektionens myndighetshandläggare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-11 

Beslutet skickas till 

IT-utvecklare 

Sektionschefer 

Enhetschefer 

Diariet 

 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-05-22 6 (11) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 259 

Boende för f.d. ensamkommande barn till följd av ny lagstiftning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tillstyrker fortsatt dialog med pingstförsamlingen. Beslut om eventuellt 

samarbete kommer att fattas vid nämndens sammanträde 26 juni. 

Ärendebeskrivning 

I början av juni 2018 väntas riksdagen fatta beslut om att personer som anvisats en 

kommun som ensamkommande barn men som har fått beslut om utvisning ska kunna 

beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Lagen väntas 

träda ikraft 1 juli 2018. 

Personer som uppfyller kriterierna för den nya lagstiftningen beviljas ett tillfälligt 

uppehållstillstånd för 13 månader och omfattas inte av bosättningslagen. De kommer 

inte att anvisas till en kommun utan får bosätta och folkbokföra sig i valfri kommun.  

I lagstiftningen framgår inget ansvar för kommunerna att tillgodose gruppens behov av 

bostäder. I många kommuner råder dock bostadsbrist och utsikterna för att på egen 

hand hitta en hållbar bostadssituation är små. En ökad risk för hemlöshet föreligger.  

Pingstförsamlingen i Vetlanda har engagerat sig i de åldersuppskrivna ungdomarna och 

har förmedlat ett antal frivilliga familjehem. I december 2017 tog pingstförsamlingen 

initiativ till ett samarbete med socialförvaltningen kring målgruppen.  

Förvaltningen föreslår att ett samarbete inleds med pingstförsamlingen, som då 

kommer att ansvara för att driva ett genomgångsboende i lokalerna på Nygatan fram till 

28 februari 2019, dvs. under resterande kontraktstid, under förutsättning av 

hyresvärdens medgivande. Samarbetsformerna ska regleras i ett avtal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-17 

Beslutet skickas till 

Sektionschef  

Diariet 
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§ 260 

Redovisning av månadsstatistik  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna utan beslut i 

saken. 

Ärendebeskrivning 

Familjesektionen och mottagning- och vuxensektionen 

 Antal inkomna anmälningar, period 2014-01-01 – 2018-04-30 

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

att utredning har inletts, period 2017-08-01 – 2018-01-31 

 Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader, period 

2014-01-01 – 2018-04-30 

Mottagning- och vuxensektionen 

 Utvecklingen av försörjningsstödet (ej flykting), period 2017-04-01 – 2018-04-30 

 Utvecklingen av försörjningsstödet (flykting), period 2017-04-01 – 2018-04-30 

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

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

period 2015-01-01 – 2018-04-30 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-11 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 261 

Delgivningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger delgivningarna till handlingarna utan beslut i saken. 

Jäv 

Hans Toll (S) deltar inte i ärendet under punkt 4 pga. jäv. 

Beslutsunderlag 

1. Dokumentation av internutredning vid avvikelse/klagomål, dnr 2018ifo0020 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 51 

3. Skrivelse från Sven Eriksson 

4. Skrivelse från XX 

Beslutet skickas till 

- 

 
  



Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-05-22 9 (11) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 262 

Förvaltningsinformation 

Socialnämndens beslut 

Socialförvaltningen lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Nytt verksamhetssystem 

Maritha Erikson informerar om processen kring införandet av nytt verksamhetssystem 

för socialförvaltningen. Höglandskommunerna (Aneby, Eksjö, Vetlanda och Sävsjö) 

beslutade under våren 2017 att ansluta sig till Jönköping kommuns upphandling, som 

resulterade i det webbaserade systemet Pulsen Combine.  

Det gemensamma införandet ska lägga grunden för ett samarbete på höglandet rörande 

verksamhetssystem inom socialtjänsten samt sänka kostnader för införandet. 

Gemensamma delar ska vara projektmöten, utbildningar, styrgrupp och 

huvudprojektledare. Kostnaden för Vetlanda socialförvaltning uppgår till 258 400 kr per 

år, inklusive moduler. Införandet i Vetlanda socialförvaltning kommer att ske under 

hösten 2020/våren 2021. Avtalet löper på 7 år med möjlighet till förlängning.  

Utredning on elever i stort behov av särskilt stöd 

Anders Saldner informerar om att Britt-Marie Johansson, Skolutvecklare AB, har enligt 

uppdrag gjort en utredning om elever i stort behov av särskilt stöd i Vetlanda kommun. 

Utredningen belyser vilka intentioner och behov som finns för hur skolan och 

socialförvaltningen tillsammans ska kunna skapa goda förutsättningar för lärande och 

utveckling för elever i särskilt stort behov av stöd inom ramen för särskilda 

undervisningsgrupper.  

Utredningens syfte är att ge en tydlig bild av vilka grupper förvaltningarna behöver 

arbeta tillsammans omkring på ett mer strukturerat sätt och hur resurser och 

kompetenser kan samordnas. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 263 

Kurs och konferens 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens ledamöter medges att delta vid lokal samverkansgrupp måndagen den 

11 juni i Vetlanda. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till lokal samverkansgrupp 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 264 

Ändring av sammanträdesdatum 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens sammanträde tisdagen den 12 juni flyttas till måndagen den 11 juni kl 

14.00 i sammanträdesrum 3, biblioteket.  

Beslutet skickas till 

- 

 


