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§ 15  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Annelie Andersson (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 16  

Medverkan av praktikant 

Beslut 
Socionomstudent Jennifer Taneo Zander medges att delta vid dagens sammanträde. 
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§ 17 Ärendenr SO 2022/23 

Anslutning till Höglandets gemensamma budget- och 
skuldverksamhet 

Beslut 
Socialnämnden ansluter sig till Höglandets gemensamma budget -och skuldverksamhet, 
placerad i Nässjö, från och med 2022-03-01. 

Ärendebeskrivning 
I socialtjänstlagen (5 kap 12 § 1 st SoL) framgår att en kommun ska tillhandahålla budget och 
skuldrådgivning till sina kommuninvånare. Socialnämnden förvaltar detta uppdrag och 
socialförvaltningen i Vetlanda kommun erbjuder idag budgetrådgivning, skuldrådgivning och 
stöd med att upprätta en ansökan om skuldsanering. För att genomföra detta samlade stöd 
har nämnden avsatt 0,5 årsarbetare  

Höglandets gemensamma budget- och skuldverksamhet kan erbjuda en verksamhet av hög 
kvalitet som även innefattar förebyggande verksamhet. Det sätt som verksamheten är 
organiserad gör att det långa avståndet till Nässjö minskar i betydelse för enskilda 
medborgare. Närhet till försörjningsstödet i Vetlanda genom regelbundna träffar gör att den 
viktiga kopplingen till förvaltningens ambition att rådgivningen ska utgöra ett redskap för att 
minska försörjningsstödet kan bibehållas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ansluta sig till höglandets gemensamma budget -och 
skuldverksamhet placerad i Nässjö, fr o m 2022-03-01. 

Beslutet skickas till 
Höglandets budget- och skuldverksamhet 
Socialchef 
Enhetschef försörjningsstöd 
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§ 18 Ärendenr SO 2021/235 

Försörjningsstöd och studier med aktivitetsstöd 

Beslut 
Studier till och med gymnasienivå anvisade av arbetsförmedlingen betraktas som en 
arbetsmarknadsåtgärd och kompletterande ekonomiskt bistånd kan beviljas. Individuella 
bedömningar i enskilda ärenden kan göras. Vid eftergymnasiala utbildningar hänvisas till CSN-
medel. 

Ärendebeskrivning 
För arbetssökande som är i behov av reguljära studier ska studierna som regel finansieras av 
studiemedel eller studiestartsstöd. Arbetssökande kan, i de fall där det är 
arbetsmarknadspolitiskt motiverat, även erbjudas möjligheten att studera med aktivitetsstöd i 
upp till 12 månader. Ett exempel på när studier med aktivitetsstöd kan vara motiverat enligt 
Arbetsförmedlingen är när det bedöms vara det lämpligaste sättet att få en individ att påbörja 
studier. Ett annat exempel är när den arbetssökande bedöms vara i behov av utbildning men 
inte uppfyller villkoren för studiemedel eller studiestartsstöd. 

För att individen ska ha rätt till studiemedel hos CSN måste t.ex. individen ta ett visst antal 
poäng per heltidsvecka och individer som studerat tidigare måste ha klarat kraven på 
studieresultat för att få nya studiemedel. 

För individer som har ett aktivitetsstöd på lägsta nivå kan det krävas ett kompletterande 
försörjningsstöd för att klara sin försörjning. Programdeltagare kan anvisas att söka studier 
och få möjlighet att studera upp till 12 månader med aktivitetsstöd. Aktivitetsstödet räcker 
dock inte alltid till den enskildes försörjning.  

De individer som inte kan försörja sig på sitt aktivitetsstöd kan söka ekonomiskt bistånd inom 
ramen för den kommunala socialtjänsten för att uppnå en skälig levnadsnivå. För att vara 
berättigad till ekonomiskt bistånd ska den enskilde dels sakna inkomster och andra 
möjligheter för sin försörjning, samt dels uppfylla kraven på att stå till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-06 

Förslag till beslut 
Då denna fråga handlar om hur vi i Vetlanda ska välja att tolka aktuellt regelverk överlämnas 
ärendet till beslut i Socialnämnden. Individuella bedömningar ska dock kunna göras i enskilda 
ärenden. 
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Beslutet skickas till 
Enhetschef försörjningsstöd 
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§ 19 Ärendenr SO 2022/15 

Riktlinje högsta godtagbara elförbrukning/kostnad 2022 samt 
kostnad för vattenförbrukning 

Beslut 
Socialnämnden antar riktlinje för elkostnad högsta godtagbara 2022 vid ekonomiskt bistånd 
samt kostnad för vattenförbrukning. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till riktlinje; Elkostnad högsta godtagbara 2022 vid ekonomiskt bistånd samt 
kostnad för vattenförbrukning. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinje 2022-02-01 

Beslutet skickas till 
Enhetschef försörjningsstöd 
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 20 Ärendenr SO 2022/16 

Riktlinje högsta godtagbara hyror 2022 vid ekonomiskt bistånd 

Beslut 
Nu gällande riktlinje högsta godtagbara hyror 2021 förlängs till Withalabostäders 
hyresförhandlingar är klara. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till riktlinje; Högsta godtagbara hyror 2022 vid ekonomiskt bistånd. 

Witalabostäders hyresförhandlingar för år 2022 är ännu inte klara. Nämnden avvaktar därför 
detta innan beslut fattas om riktlinje 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinje 2022-02-01 

Beslutet skickas till 
Enhetschef försörjningsstöd 
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§ 21 Ärendenr SO 2022/24 

Dialog om internkontroll 2022 

Beslut 
Dialogen om internkontroll 2022 fortsätter vid nämndens sammanträde 8 februari.  

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att ändra arbetssätt kring internkontroll inför 2022 
där kontrollmoment från internkontrollen flyttas över till enheternas egenkontroll. Ett nytt 
arbetssätten förutsätter att socialnämndens ledamöter involveras för att få en förståelse för 
ett nytt sätt att arbeta och samtidigt få möjlighet att påverka innehållet i internkontrollen för 
2022.  

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan för 2021 med förslag på strykningar.  
PowerPoint om internkontroll och egenkontroll 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 22 Ärendenr SO 2022/11 

Socialförvaltningens verksamhetsrapporter 2021 

Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens verksamhets- och kvalitetsberättelser för 2021 och 
lägger dem till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen sammanställer årligen en kvalitets -och verksamhetsberättelse över året som 
har gått. Förvaltningen organiserar verksamheten i enheter med ansvar för olika 
verksamhetsområden. Varje enhet presenterar en separat rapport där verksamhetens 
ansvarområde, resurser och viktigaste processer presenteras.  

Förvaltningens kvalitets -och styrmodell utgår från tre kvalitetsperspektiv när det gäller att 
beskriva och bedöma hur det gångna året har sett ut, strukturkvalitet, processkvalitet och 
resultatkvalitet. Strukturkvalitet handlar om hur förutsättningarna sett ut för att utföra 
enhetens uppdrag som t ex personal och budget. Processkvalitet handlar om en bedömning 
hur arbetet med brukarna genomförts och uppfattats av brukarna. Resultatkvalitet bedömer 
året utifrån uppnått resultat och att verksamheterna skapat värde för brukarna som haft 
kontakt med socialförvaltningen.   

Relevant statistik och omvärldsanalyser presenteras och verksamhetsplanen för 2022 ger 
inblick i hur verksamheten ska förbättras och utvecklas under kommande år inom respektive 
område.  

Kvalitets- och verksamhetsberättelserna utgör en återkoppling av året som gått, men är 
framför allt en del i den analys som ligger till grund för nämndens årliga mål och 
budgetarbete, tillsammans vårens analysdagar och omvärldsdag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-17 
Enheternas verksamhetsberättelser 
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§ 23 Ärendenr SO 2021/228 

Redovisning av medarbetarundersökning 2021 

Beslut 
Redovisning av medarbetarundersökning 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner redovisar resultatet av medarbetarundersökning 2021. Redovisning föreligger i 
bilagd PowerPoint-presentation. 
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§ 24 Ärendenr SO 2021/209 

Redovisning av brukarundersökning 2021 

Beslut 
Redovisning av brukarundersökning 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Dahlén redovisar resultatet från brukarundersökningen 2021. Redovisning föreligger i 
bilagd PowerPoint-presentation. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint brukarundersökning 
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§ 25 Ärendenr SO 2022/13 

Lex Sarah-anmälan 

Beslut 
Rapport enligt 14 kap 3 § SoL (socialtjänstlagen) bedöms som ett allvarligt missförhållande. 
Utredning enligt 14 kap 6 § SoL skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Ärendebeskrivning 
Utredning enligt 14 kap 6 § socialtjänstlagen inleddes 2021-10-29 med anledning av ett 
ärende där utredning inletts efter skriftlig ansöka via e-post missades att fördelas till 
socialsekreterare för handläggning. 

Enligt 5 kap 3 § SOSFS 2011:5 ska nämnden efter utredning besluta om det rapporterade var 
ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande och dess allvarlighetsgrad.  

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-10-29 

Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
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§ 26 Ärendenr SO 2021/227 

Redovisning av statistik sjukfrånvaro 2021 

Beslut 
Redovisningen av statistik sjukfrånvaro 2021 godkänns och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner redovisar förvaltningens sjukfrånvaro under 2021, där den ackumulerade 
siffran visar på 7,47 % jämfört med 7,62 för 2020. Kommunstrukturen för 2021 låg på 6,76 % 
jämfört med 8,16 % för 2020. Socialförvaltningen ligger på tredje plats bland kommunens 
förvaltningar och toppar sjukfrånvaron gällande långtidssjukskrivningar från och med dag 60. 
Analys av sjukfrånvaron görs kontinuerligt varje månad. 

Totalt under 2021 har 11 tillbud och arbetsskador rapporterats, varav 1 arbetsskada utan 
frånvaro och 2 arbetsskador med frånvaro. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation 

 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 27 Ärendenr SO 2021/4 

Redovisning av månadsstatistik 2021 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för december 2021 behandlas vid sammanträdet i februari. 
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§ 28 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner informerar att bokslut 2021 visar på ett kraftigt underskott för socialnämnden. 
Utvecklingsinsatser och förbättringsarbete inom områdena försörjningsstöd och placeringar 
barn/unga planeras, bl.a. genom en projektledartjänst. Inför 2022 kommer även att fokuseras 
på förebyggande arbete.  
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§ 29  

Bostadsområdet Madhagen 

Beslut 
Frågan tas med till partigrupperna för ytterligare diskussion. 

Ärendebeskrivning 
Tommy Glans (VF) lyfter frågan om hur socialnämnden kan medverka till en god social miljö i 
det planerade nya bostadsområdet Madhagen i Vetlanda.  
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