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§ 24  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Conny Harrysson (VF) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 25 Ärendenr SO 2022/133 

Detaljbudget 2023 

Beslut 
Socialnämnden antar föreslagen detaljbudget för socialnämndens verksamhet utifrån den 
beslutade budgetramen för 2023. 

Socialnämnden beslutar att minska den tidigare äskade ramförstärkningen för att kompensera 
för nämndens ökade kostnader från 9,6 miljoner kronor till 8,6 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har under de senaste åren haft kraftiga kostnadsökningar för sin verksamhet. 
Kostnadsökningar under de senaste åren har främst varit relaterad till ökade kostnader för 
HVB-vården barn/unga, men kostnaderna är också relaterade till skyddsinsatser för våld i nära 
relationer.  

Orsakerna till den ökade kostnadsutvecklingen har redovisats och analyserats i 
bokslutskommentarer och prognoser genom åren. Där konstateras att socialtjänsten de 
senaste åren har haft väldigt kraftiga volymökningar. Betydligt fler personer, framför allt barn 
och unga möter idag socialtjänstens lagstyrda verksamhet med utredningsskyldighet med 
mera och får del av socialtjänstens olika former av stöd och insatser.  

Andelen barn och unga med kvalificerat behov av stöd har ökat, inte minst där det 
förekommer våld. Detta innebär att nämndens kostnader för mer ingripande insatser som 
HVB och familjehemsplaceringar har ökat.  

Socialtjänsten har också under flera år fått utökade ansvarsuppgifter från staten genom 
förändrade lagstiftningar med mera, förändringar som inte varit kopplade till ökad statlig 
finansiering. 

Många av ovan nämnda förklaringar är generella och därför har socialtjänsten generellt i 
landet haft ökade kostnader. Nämnden har genom olika åtgärder i Vetlanda hållit tillbaka 
ökningar relaterade till försörjningsstöd och har även effektiviserat organisationen. Dessa 
åtgärder har dock inte stått i proportion till kostnadsökningarna som varit betydligt svårare att 
påverka. Nämnden har hela tiden varit noga med att jämföra kostnadsutvecklingen i Vetlanda 
med övriga kommuner. De nationella databaserna, KOLADA, uppvisar enhälligt att Vetlandas 
kostnadsnivå för Individ -och familjeomsorgen ligger lägre än genomsnittet, även om 
kostnadsnivån det senaste året tenderar att närma sig en genomsnittsnivå för kommuner som 
liknar Vetlanda. Även i de delar som mäter verksamheters effektivitet hamnar Vetlanda 
mycket högt i ett nationellt perspektiv. 

Socialnämnden har med anledning av ökade kostnader vidtagit en rad åtgärder för att på olika 
sätt minska omfattningen långt som det är möjligt i en lagstadgad verksamhet med höga krav 
inom många olika delar.  
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Socialnämnden har bland annat utarbetat en långsiktig strategi för att i samarbete med andra 
huvudmän stärka tidiga förebyggande insatser, effektivisera handläggning och 
ärendeprocesser och vara aktiv i att utveckla digitala lösningar. 

Förvaltningens organisation har effektiviserats genom att ta bort ett chefsled med ökat internt 
samarbete och mer flexibel organisation. 

Större utvecklingsprojekt för att minska försörjningsstödet och HVB-vården barn och unga har 
initierats.  

Genom aktivt samarbete med höglandskommuner och länet i stort har en rad verksamheter 
kunnat samfinansieras. 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-11 att ändra ett tidigare fattat beslut om budget för 
Samordningsförbudet. I samband med detta beslutades att utöka socialnämndens budgetram 
med 1 miljon kronor. Detta gör att nämndens tidigare äskning om utökning med 9,6 miljoner 
kronor kan reduceras till 8,6 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-16 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 Ärendenr SO 2023/18 

Socialnämndens mål 2023 

Beslut 
Socialnämnden antar mål och målbeskrivningar för socialnämndens verksamheter 2023. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens målarbete 2023 inleddes med nämndens analysdag våren 2022. Efter att ha 
tagit del av förvaltningarnas kvalitetsrapporter och behovsbeskrivningar påbörjade nämnden 
en dialog om mål och budgetäskningar inför 2023.  
 
Socialnämnden ändrar inte i de mål som gällt för verksamheten 2022, förutom några få 
språkliga förändringar. Däremot gör nämnden en del medskick som man önskar komplettera 
den beskrivande texten med inför 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
Målstyrning 2023 
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§ 27 Ärendenr SO 2023/19 

Högsta godtagbara elförbrukning 

Beslut 
Socialnämnden antar riktlinje för högsta godtagbara elförbrukning. Avsteg från riktlinjen ska 
bedömas restriktivt men kan godkännas utifrån en individuell bedömning.  

Riktlinjen gäller fram till nytt beslut fattas.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden bör i regel godta den enskildes faktiska kostnader för hushållsel, om 
förbrukningen är skäliga. När det gäller kostnader för hushållsel behöver socialnämnden göra 
en individuell bedömning av vad som är skälig förbrukning/kostnad för just den 
biståndsökande. Bedömningen ska präglas av en helhetsbedömning av den enskildes eller 
hushållets totala situation. När det gäller t.ex. kostnader för hushållsel finns det inte något 
som hindrar att kommunen tar fram riktlinjer som stöd i arbetet. Socialnämnden får dock inte 
schablonisera dessa utgifter utan måste pröva dem individuellt. Socialnämnden föreslås 
besluta om vilken nivå på förbrukning som anses skälig utifrån hushållsstorlek.  

Om ett hushåll har löpande hög elförbrukning bör man prata med klienten om detta och 
undersöka vad den höga förbrukningen beror på. Om elkostnaderna bedöms vara höga kan 
den biståndssökande uppmanas att se över sitt elavtal och om möjligt byta till ett billigare. 
Hänvisa till kommunens energirådgivare för stöd. 

Riktlinjen för högsta elförbrukning bedöms inte ändras år från år utan riktlinjen föreslås gälla 
fram tills nytt beslut fattas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
Lokal föreskrift 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås anta riktlinje för högsta godtagbara elförbrukning.  Avsteg från 
riktlinjen ska bedömas restriktivt men kan godkännas utifrån en individuell bedömning. 
Riktlinjen föreslås gälla fram till nytt beslut fattas. 

Beslutet skickas till 
Enhetschef vuxenenheten 
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§ 28 Ärendenr SO 2022/141 

Deltagande i den länsgemensamma familjehemsresursen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att inte gå med i Familjehemsresursen under 2023, samt att även 
fortsättningsvis göra nya ställningstaganden i frågan årligen. 

Ärendebeskrivning 
En omfattande utredning av den rubricerade frågan gjordes i förvaltningen under hösten 2019 
på uppdrag från socialnämnden. När utredningen presenterades för nämnden beslutade man 
att Vetlanda kommun inte går med i Familjehemsresursen, men att årligen på nytt pröva 
frågan i samband med budgetarbetet inför nästkommande år. 2020 och 2021 fattades samma 
beslut.  

Vetlanda kommun har sedan Familjehemsresursen planerades och startade (2016) saknat 
flera av de egna drivkrafter som andra kommuner haft för att se fördelarna med att vara en 
del av resursen. Flera kommuner saknade tidigare helt möjligheter att rekrytera och utreda 
nya familjehem. De hade heller inte möjlighet att möta krav på utbildningar till sina 
familjehem. Flera kommuner var beroende av dyra externt köpta vårdlösningar. Så har det 
inte sett ut i Vetlanda.  

Utvärderingen (Vetlanda kommun 2019) beskrev hur många av länets kommuner var mycket 
nöjda med Familjehemsresursens arbete. Familjehemsresursens egen utvärdering och 
inhämtade uppgifter i utredningen visade på hur Familjehemsresursen lyckats bra med sitt 
uppdrag och har byggt upp en verksamhet med bra resultat. Hur stor skillnad det blivit för de 
olika kommunernas kvalitet och resultat i familjehemsvården sedan de gått med i 
Familjehemsresursen verkade dock bero på vilken nivå man befann sig på i sin kommun innan 
man gick med.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2022-12-29 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att inte gå med i Familjehemsresursen under 2023, samt att 
även fortsättningsvis göra nya ställningstaganden i frågan årligen. 

Beslutet skickas till 
Enhetschef placeringsenheten 
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§ 29 Ärendenr SO 2022/173 

Socialförvaltningens kvalitets- och verksamhetsrapporter 2022 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av förvaltningens kvalitets- och verksamhetsrapporter 2022 föreligger i bilaga; 

• Mottagningsenheten 
• Vuxenheten 
• Utredningsenheten 
• Placeringsenheten 
• Familjeresursenheten 
• Öppenvårdsenheten för vuxna 
• Arbetsmarknadsenheten (AME) 
• Verksamhetsstöd och utveckling 

Beslutsunderlag 
Kvalitets- och verksamhetsrapporter 2022 
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§ 30 Ärendenr SO 2022/172 

Revidering av delegationsordningen 

Beslut 
Socialnämnden antar föreslagen delegationsordning.  

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till revidering av delegationsordningen. 

Förvaltningen har, utifrån lagförändringarna i ”Lex Lilla Hjärtat” gjort en översyn kring behov 
av revidering av nuvarande delegationsordning. I samband med detta har det även 
identifierats behov av förändringar i andra delar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-16 

 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2023-01-24

§ 31 Ärendenr SO 2022/6 

Redovisning av månadsstatistik december 2022 

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

Ärendebeskrivning 
• Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2019-2022. 
• Antal anmälningar rörande barn 0-20 år som överskridit 21 dagar utan åtgärd för 

2022. 
• Antal anmälningar rörande vuxna som överskridit 21 dagar utan åtgärd för 2022. 
• Antal utredningar 0-20 år med utredningstid över 4 månader 2017-2022. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar Barn och unga 0-20 år  

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

2021-2020. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-2022. 
• Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos familjeresursenheten för perioden 

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

på AME 2021 – 2022.. 
• Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-2022. 
• Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021 - 2022. 
• Redovisning av antalet inkomna meddelanden om elskulder och hyresskulder samt 

registrerat antal utlämnande handlingar 2021-2022. 

Redovisning av internkontroll 

• Råd och stöd öppenvård vuxna 
• Råd och stöd familjeresursenheten 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
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§ 32  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Fältverksamheten 
Ingmari Andersson och Sara Hägg informerar om Vetlanda kommuns fältverksamhet. 
Fältsekreterarna arbetar både förebyggande och med insatser till enskilda ungdomar. De 
arbetar uppsökande och samarbetar med fritidsverksamheten, skola och polis. Besök på 
skolor och fritidsgården Vattenverket görs kontinuerligt, samt även på Biblioteket och vid 
Resecentrum. Samverkan sker vid olika evenemang där det finns många ungdomar, vid 
föräldramöten samt med drogförebyggande aktiviteter i skolan. Samarbete sker även med 
representanter från övriga förvaltningar och civilsamhället. Målet är att tidigt hitta och fånga 
upp ungdomar som rör sig i riskzonen. Handlingsplaner för ungdomar på gymnasiet har tagits 
fram där man vid misstanke om droganvändning erbjuder drogtester. Skolan tar sedan beslut 
om eventuella konsekvenser. Dessa drogtester är frivilliga.  

Fältarna har även ansvar för personer som fått ungdomstjänst enligt LUL (Lagen med särskilda 
bestämmelser om Unga Lagöverträdare). En översyn av LUL-programmet kommer att göras 
och anpassas till dagens samhälle. Olika föräldrautbildningar anordnas i syfte att ge 
föräldrarna olika strategier för att lättare kunna hantera sin barn/ungdomar. En föräldragrupp 
planeras för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsvariation. En podd kommer även 
att skapas där olika temas kommer att tas upp.  

Intern- och egenkontroll 
Anders Dahlén informerar om att enligt 6 kap 6 § kommunallagen ska en nämnd se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
Varje år beslutar socialnämnden om en internkontrollplan där det finns kontrollmoment som 
redovisas löpande varje månad till nämnden. Vissa kontrollmoment redovisas en gång per 
kvartal, halvår eller en gång per år. Resultatet av kontrollerna kan leda till olika åtgärder eller 
förbättringar. 

Socialtjänsten ska enligt 5 kap 2 § SOSFS 2011:9 göra systematisk egenkontroll för att 
säkerställa att verksamheten uppfyller de lagkrav och mål som finns för verksamheten. 
Egenkontrollen görs bland annat genom brukarundersökningar, verksamhetsstatistik, 
granskning av dokumentation mm. Syftet är att säkra god kvalitet och förbättra 
verksamheten.  
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