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§ 57  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Jonna Andreasen-Fälth (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 58  

Information om ungdomsmottagningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Veronika Rosell informerar om ungdomsmottagningen och sitt arbete där som kurator. 
Ungdomsmottagningen är till för ungdomar i åldern 13 till 22 år. De kan vända sig dit om de 
har frågor om sex och preventivmedel eller om de har funderingar kring till exempel 
relationer, stress och nedstämdhet.  

Ungdomsmottagningen bemannas med en kuratorstjänst om 40 %, cirka 2-2,5 dagar/vecka. På 
mottagning arbetar också en barnmorska som finns tillgänglig en dag/vecka.  Möjlighet till 
online-mottagning finns där besök sker via videosamtal i smartphone eller surfplatta. Både 
tidsbokade besök och drop-in erbjuds. Alla besök är kostnadsfria och ungdomarna kan komma 
på egen hand utan föräldrarnas vetskap.  

Antal besök uppgick år 2020 till sammanlagt 188 st, varav nybesök 49 st, vilket är en liten 
ökning från 2019. De flesta besökarna tillhör åldersgruppen 17-22 år och det är övervägande 
flickor som besök ungdomsmottagningen.  

Ungdomsmottagningen jobbar även förebyggande med till exempel föreläsningar på skolor. 
Det arbetet har dock legat nere på grund av rådande corona-situation. 
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§ 59  

Information om pågående dialog mellan höglandskommunerna 
och Region Jönköping 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner informerar om Regionens förslag till gemensam ledningsorganisation för 
ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningar på höglandet har tillsammans med övriga 
kommuner i länet en gemensam ledningsorganisation i samverkan, där överenskommelse 
mellan huvudmännen finns om mål, inriktning, bemanning osv. Kvalitet och resurser skiljer sig 
åt i kommunerna. En utredning 2017 visar på stora ojämnheter i landets 
ungdomsmottagningar och staten har med statsbidrag velat stimulera till jämnare kvalitet och 
resurser. I den pågående dialogen har Regionen presenterat en trestegsplan;  

1. Länsdelsmottagning 
2. Regionen anställer kuratorerna 
3. Centralisering till Nässjö med mobilt team 

Socialchefsnätverket diskuterar frågan. En tydlighet krävs för hur tillgängligheten för alla 
ungdomar ska lösas. Fördelar med en central organisation är en gemensam huvudman där alla 
har samma direktiv och journalsystem, möjlighet till specialisering inom olika områden, 
samhörighet med kollegor osv. Inget färdigt förslag till beslut finns i dagsläget.  
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§ 60  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner ger en kort redovisning av sjukfrånvaron på förvaltningen. Snittet år 2019 låg 
på 8,9 % jämfört med kommungenomsnittet 6,4 %. År 2020 har förvaltningens sjukfrånvaro 
förbättrats till 7,6 % jämfört med kommungenomsnittet 8,2 %. Januari 2021 ligger 
socialförvaltningen preliminärt på 4,88 % jämfört med kommungenomsnittet 7,10 %. En 
mycket positiv utveckling har skett i förvaltningen, vilket bland annat kan bero på att 
arbetstagarna erbjuds att arbeta hemifrån i större utsträckning än tidigare.  
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§ 61 Ärendenr SO 2020/114 

Slutrapport händelseanalys, tillsyn Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Monica Kinnmalm beslutade 2020-08-12 om händelseanalys i IVO:s tillsynsärende dnr 3.5.1-
24747/2020-1. Händelseanalysens uppdrag var att gå genom ett ärende som varit aktuellt i 
socialförvaltningen i Vetlanda under många år.  

Händelseanalys föreligger i bilaga.  

Beslutsunderlag 
Händelseanalys 2021-02-11 
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§ 63 Ärendenr SO 2021/35 

Detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med flera, Nye, Vetlanda 
kommun 

Beslut 
Socialnämnden har inget att erinra mot detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med flera, Nye, 
Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med flera, Nye, Vetlanda kommun. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar 2021-02-11 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-23

§ 64 Ärendenr SO 2021/4 

Redovisning av månadsstatistik januari 2021 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för januari månad 2021 godkänns och läggs till handlingarna 
utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Familjeområdet samt mottagning- och vuxenområdet 

 Antal inkomna anmälningar 2016-01-01 – 2021-01-31 
 Antal anmälningar som skett tre gånger per person inom en sexmånadersperiod utan 

att utredning har inletts 2020-01-01 – 2021-01-31 
 Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader, 2017-01-01 – 

2021-01-31 

Mottagning- och vuxenområdet 

 Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2021-01-31 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 
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