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§ 50  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Carina Strömbäck (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 51 Ärendenr SO 2022/12 

Riktlinje Samstiftelsen för social hjälpverksamhet i Vetlanda 
kommun 

Beslut 
Socialnämnden antar föreslagen riktlinje för utbetalning av avkastning ur fonden Samstiftelsen 
för social hjälpverksamhet i Vetlanda Kommun. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för att besluta om utdelning av medel från Samstiftelsen för social 
hjälpverksamhet i Vetlanda kommun. Utdelning sker en gång per år i mån av utdelningsbart 
belopp. Avkastning som inte utdelas ska reserveras för utdelning kommande år. Stiftelsen 
förvaltas av ekonomikontoret.  

Ansökan ska vara öppen för enskilda personer bokförda i kommunen. Vid prövning av ansökan 
kommer personer som på grund av svårigheter i sin livssituation och är i kontakt med 
kommunens vård- och omsorgsförvaltning/socialtjänsten, eller kommuninnevånare som av 
andra anledningar har begränsade ekonomiska förutsättningar, att prioriteras.  

Ansökan får inte avse ändamål och behov som kan tillgodoses med skattemedel, t.ex. i form 
av ekonomiskt bistånd.   

Målet är att stödja individens behov till jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt delta i 
samhällslivet.  

Information om möjligheten att kunna ansöka om medel från fonden ska göras i lokalpressen 
samt genom kommunens interna intranät Komin. Ansökan görs under mars månad med beslut 
om utdelning i maj. Blankett ska finnas tillgänglig i elektronisk form och för utskrift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-10 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare 
Ekonomikontoret 
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§ 52 Ärendenr SO 2021/243 

Svar Revisionsrapport - Granskning av hantering av 
orosanmälningar 

Beslut 
Socialnämnden antar förslaget på svar och skickar det till kommunrevisionen. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Vetlanda Kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens 
hantering av orosanmälningar gällande barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
2021. Syfte med granskningen är att bedöma om socialnämnden hanterar orosanmälningar 
gällande barn och unga på ett ändamålsenligt sätt.  

Revisionsrapport inkom till förvaltningen 14 december 2021 med begäran om svar till 
kommunrevisionen senast 17 mars 2022.  

Föreligger förslag på svar till kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-09 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Socialchef 
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§ 53 Ärendenr SO 2022/32 

Revidering av delegationsordningen 

Beslut 
Socialnämnden antar föreslagen revidering av delegationsordningen.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har gjort en årlig översyn kring behov av revidering av nuvarande 
delegationsordning. I samband med det har det identifierats behov av förändringar i vissa 
delar.  

De förändringar som föreslås överensstämmer med gällande lagstiftning samt med de behov 
som finns i förvaltningens verksamheter. Flera av förändringarna underlättar administration 
samt förkortar beslutstider.  

Föreligger förslag till reviderad delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Förslag ny delegationsordning 

Beslutet skickas till 
Biträdande socialchef 
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§ 54 Ärendenr SO 2021/4 

Redovisning av månadsstatistik december 2021 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för december 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2016-01-01 – 2021-12-31. 
• Antal utredningar 0-20 år med utredningstid över 4 månader 2017-01-01 - 2021-12-

31. 
• Antal anmälningar som skett tre gånger per person inom en sexmånadersperiod utan 

att utredning har inletts 2020-06-01 – 2020-12-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar Barn och unga 0-20 år  

för perioden 2020-01-01 – 2021-12-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2021-12-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
• Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård familj för perioden 

2021-01-01 – 2021-12-31. 
• Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2021-12-31. 
• Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2021-12-31. 
• Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2021-12-31. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef 
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§ 55 Ärendenr SO 2022/6 

Redovisning av månadsstatistik januari 2022 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för januari 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2016-01-01 – 2022-01-31. 
• Antal utredningar 0-20 år med utredningstid över 4 månader 2017-01-01 - 2022-01-

31. 
• Antal anmälningar som skett tre gånger per person inom en sexmånadersperiod utan 

att utredning har inletts 2020-06-01 – 2020-12-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar Barn och unga 0-20 år  

för perioden 2020-01-01 – 2022-01-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2022-01-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2022-01-31. 
• Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård familj för perioden 

2021-01-01 – 2022-01-31. 
• Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2022-01-31. 
• Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2022-01-31. 
• Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2022-01-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-14 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef 
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§ 56 Ärendenr SO 2021/37 

Redovisning av internkontrollplan 2021 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av utförd internkontroll för verksamhetsår 2021 enligt 
fastställd internkontrollplan och lämnar redovisningen till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Redovisning av internkontroll avseende 2021 enligt fastställd internkontrollplan.  

Redovisning enligt de kontrollområden och kontrollmoment som är viktiga för verksamheten 
utifrån de kvalitetskrav som finns för socialnämndens verksamhetsansvar. Resultatet av 
stickprovskontroller och redovisningen är till allra största delen tillfredsställande inom 
kontrollområdena.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-14 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Administrativ chef 
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§ 57 Ärendenr SO 2022/45 

Handlingsplan samverkan SO/VO 2022 

Beslut 
Redovisningen av handlingsplan för samverkan mellan socialförvaltningen samt vård- och 
omsorgsförvaltningen 2022 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har ett systematiskt 
samverkansarbete sedan flera år. I det gemensamma arbetet är en årlig handlingsplan viktig 
för att få en systematik i utvecklingen av samverkan för att brukarna ska få det bästa 
samordnade stödet.  

Aktiviteterna i handlingsplanen har föreslagits av de operativa arbetsgrupperna och beslutats 
av styrgruppen som leds av förvaltningscheferna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-11 
Handlingsplan 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 58 Ärendenr SO 2021/160 

Rapport avvikelser 2021 

Beslut 
Redovisning av avvikelser, klagomål och synpunkter 2021 läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Anders Dahlén redovisar 2021 års avvikelser, klagomål och synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-11 
Rapport avvikelser 2022-02-11 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 59  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetssystemet Combine 
Planeringen för gemensam systemförvaltning av Combine fortgår. Alla övergripande beslut 
har fattats, återstår lokalt beslutsfattande. Placeringsorten är ännu inte klarlagd. Två tjänster 
bedöms krävas i den nya organisationen, en från IFO och en från VO. Bedömningen är att det 
finns utrymme att bidra med ekonomiska medel men inte med några personella resurser från 
IFO.  

Länsgemensam ungdomsmottagning 
Processen med den länsgemensamma ungdomsmottagningen fortgår. Förslaget är att den 
lokala resursen som finns i dagsläget kommer att vara kvar och att en utökning ska göras med 
en länsdelsmottagning. Inga beslut har fattats om fysisk placering för länsdelsmottagningen. 
Finansiering sker genom statliga medel de första 1,5 åren, därefter sker finansieringen 
gemensamt av deltagarkommunerna.  
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§ 60  

Meddelanden 

Beslut 
Meddelanden läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ärende-nr SO 2021/231. 
• Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ärende-nr SO 2021/232. 
• Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ärende-nr SO 2022/13. 
• Beslut Kommunstyrelsen 2022-02-02 § 7. 
• Beslut Kommunstyrelsen 2022-02-02 § 8. 
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