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Socialnämnden 

Plats och tid Hörsalen, Stadshuset, kl. 14.00 till 15.15 

Beslutande Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Ejlon Johansson (L), Tommy Glans (VF), 
Håkan Hjelm (C), Jonna Andreasen-Fälth (SD), Annelie Andersson (M), Carina 
Strömbäck (S) 

Tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare 
tjänstepersoner 

Hanna Axeland, biträdande socialchef, Marie Willysdotter Wennerberg, 
sekreterare 

Utses att justera Carina Strömbäck (S) 

Justeringens plats och 
tid 

Socialförvaltningen 2021-07-02 

Sekreterare 

 

Paragrafer 209-212 

Ordförande 

Marie Willysdotter Wennerberg 

 

Justeringsperson 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

 

Underskrifter 

 Carina Strömbäck (S) 
 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 2021-07-02 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-07-23 

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
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§ 209  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Carina Strömbäck (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 210 Ärendenr SO 2021/123 

IOP - föreningen Kvar i Vetlanda 

Beslut 
Partnerkapsöverenskommelsen mellan Socialnämnden och föreningen Kvar i Vetlanda upphör 
från 2021-09-01. 

Ärendebeskrivning 
Hösten 2020 tecknades en IOP-överenskommelse (idéburet offentligt partnerskap) mellan 
Socialnämnden och Föreningen Kvar i Vetlanda. Föreningen samlar ideellt engagerade krafter 
som önskar bidra till en god integration för nyanlända i Vetlanda kommun. 
Överenskommelsen innebar att föreningen tog på sig ansvaret att ombesörja boende och 
integrationsinsatser för de ensamkommande ungdomar som lämnat kommunens 
mottagningsverksamhet, men som genom den så kallade gymnasielagen erbjudits möjlighet 
att fullfölja sina gymnasiestudier.  

Antalet ungdomar som omfattas av överenskommelsen minskar i takt med att ungdomarna 
blir äldre och lämnar gymnasiestudierna, flyttar eller på andra sätt inte längre är aktuella. 
Överenskommelsen som tecknades 2020-09-01 sträckte sig därför till 2021-05-31 med 
möjlighet till förlängning. Överenskommelsens intentioner och utgångspunkter bedöms ha 
uppfyllts på ett mycket bra sätt och vid en av de avstämningar som hela tiden sker mellan 
föreningen och förvaltningen var alla överens om att under våren intensifiera arbetet med att 
tömma lokalerna vid Stensötan och hjälpa de kvarvarande ungdomarna till andra 
boendealternativ. 

I samband med att överenskommelsens slutdatum närmade sig konstaterades att kvarvarande 
ungdomar med hjälp av föreningen skulle komma att behöva tiden under sommaren på sig för 
att lösa boendesituationen för alla ungdomar. Nämndens beslutade därför vid sammanträdet 
21-05-25 att förlänga tiden för överenskommelsen t o m augusti månads utgång i samband 
med att föreningen ger nämnden en redovisning av hur föreningen lyckats uppfylla 
överenskommelsens intentioner och presentera en ekonomisk redovisning.  

De flesta ungdomar har idag med föreningens stöd hittat alternativa boendelösningar och har 
lämnat Stensötan enligt plan. Enbart två ungdomar är kvar över sommaren, båda har sökt 
studier på annan ort till hösten och är införstådda att de inte längre kan bo kvar efter augusti 
månads utgång.  

Daniel Berner, ordförande Kvar i Vetlanda, medverkar vid sammanträdet och ger en 
ekonomisk redovisning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-15 
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Beslutet skickas till 
Föreningen Kvar i Vetlanda
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§ 211 Ärendenr SO 2021/4 

Redovisning av månadsstatistik 2021 

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

Ärendebeskrivning 
 Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2016-01-01 – 2021-05-31. 
 Antal utredningar 0-20 år med utredningstid över 4 månader 2017-01-01 -  

2021-05-31. 
 Antal anmälningar som skett tre gånger per person inom en sexmånadersperiod utan 

att utredning har inletts 2020-06-01 – 2020-11-30. 
 Antal inledda, pågående och avslutade utredningar Barn och unga 0-20 år  

för perioden 2020-01-01 – 2021-05-31. 
 Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2021-05-31. 
 Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2021-05-31. 
 Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård familj för perioden 

2021-01-01 – 2021-05-31. 
 Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2021-05-31. 
 Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2021-05-31. 
 Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2021-05-31.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-14 
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§ 212  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Hanna Axeland informerar om att fältsekreterare Marie Wannerö har gått i pension och 
rekrytering av efterträdare har gjorts. Ny titel på tjänsten är ungdomsbehandlare med 
placering halva tiden i Kärnhuset och halva tiden i öppenvården. Upplägget kommer fortsatt 
vara inriktat på 50 % fältarbete och 50 % arbete med biståndsprövade insatser riktade mot 
ungdomar. Fältverksamheten kommer även fortsättningsvis samverka med andra enheter. 
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