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§ 330

Information om Projekt försörjningsstöd
Beslut
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken.

Ärendebeskrivning
Pernilla Friberg informerar om utvecklingsarbetet kring försörjningsstödet i Vetlanda
kommun. Förslag på arbetssätt ska arbetas fram kopplat till ekonomiskt bistånd i linje med
socialnämndens strategi utifrån perspektiven rätt till bistånd och stöd kring försörjning.
Inledningsvis sker omvärldsbevakning och förankring i form av:








Litteraturstudier
Studiebesök, konferenser och informationsmöten
Erfarenhetsutbyte
Framarbetande av intervjuguide
Intervjuer med medarbetare, tjänstemän, politiker, samarbetspartners
Workshops
Informationsträffar

Styrgruppen består av operativ arbetsgrupp och förvaltningschef. Operativa i det löpande
arbetet är utvecklingsledare för uppdraget, enhetschef vuxensektionens myndighetsenhet,
vikarierande enhetschef AME, superanvändare, verksamhetsutvecklare, administrativ chef
inklusive kontakt HIT, ekonom samt även medarbetare. Projektbeskrivning kommer att
upprättas och presenteras vid senare tillfälle.
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§ 331

Information om familjecentralens förebyggande arbete
Beslut
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken.

Ärendebeskrivning
Tord Sandell informerar om att 2019 gavs ett uppdrag att se över det förebyggande arbetet på
familjecentralen. En rutin har upprättats för samordnade insatser vid tidig oro för barn.
Samarbete sker med skola, socialtjänst och vården. Skolan gör ca 200 orosanmälningar per år.
Förhoppningen är att det förebyggande arbetet ska resultera i färre antal orosanmälningar.
Idag finns två tjänster som arbetar förebyggande och stödjande på familjecentralen. En etjänst har tagits fram för bokning av råd- och stödsamtal för föräldrar.
Exempel på aktiviteter och stöd som erbjuds är:







Föräldrainspirationsprogrammet COPE; för föräldrar som vill förbättra relationen till
sina barn, förebygga problembeteenden, gränssättning, uppmuntra och förstärka
positiva beteenden hos barnen.
Knyta kontakter med föräldrar och hjälpa dem till rätt instans.
Följa med barnhälsovården på riktade hembesök.
Stödja andra verksamheter på familjecentralen.
Samverkansgrupp psykiatrin/kvinnohälsovården.

Föräldrainspirationsprogrammet COPE har varit mycket uppskattat av föräldrarna. 2018
deltog 36 föräldrar i barncope och 15 i tonårscope. 2019 ökade antalet till 58 deltagare i
barncope och 18 i tonårscope.
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§ 332

Information från föreningen Kvar i Vetlanda
Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken.

Ärendebeskrivning
Daniel Berner och Jennie Ljungqvist informerar om föreningen Kvar i Vetlanda.
Föreningen startades 2019 och är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening med
syfte att stödja asylsökande ungdomar. Föreningen har tecknat Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med kommunen och driver i dagsläget ett stödboende i Vetlanda. När
gymnasielagen trädde i kraft 2018 ansökte 48 ensamkommande ungdomar om
uppehållstillstånd varav 28 erhöll uppehållstillstånd, 13 åkte till andra europeiska länder och 1
är avviken. Av de 28 ungdomarna är 25 kvar i Vetlanda. 6 har arbete, 6 söker arbete och måste
ha anställning innan oktober/november och 13 studerar. 4 ungdomar hyr bostad av
föreningen, några har egna kontrakt och några bor hos svenska familjer. Bedömningen är att
ca 9-10 ungdomar finns i glappet där kommunen har ansvaret till de fyller 21 år. Föreningen
hjälper ungdomarna med läxläsning, stöd att söka sommarjobb och att orientera sig i det
svenska samhället med mera. Avsikten är att ekonomin ska vara noll när överenskommelsen
är avslutad.
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§ 333

Ärendenr SO 2020/138

Avvikelser och klagomål SO halvår 1, 2020
Beslut
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken.

Ärendebeskrivning
I socialförvaltningens ledningssystem Tryggve ingår att rapportera och utreda avvikelser och
klagomål. Syftet är att förbättra verksamheten genom att åtgärda brister men även att
förebygga att liknande avvikelser händer igen. Inkomna avvikelser och klagomål ska även
följas upp systematiskt i syfte att identifiera eventuella mönster och tendenser som kan
föranleda åtgärder på övergripande nivå.
17 februari 2020 införde socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen IT-systemet
DF-respons för rapportering och utredning av avvikelser. Denna rapport är den första
delårsrapporten utifrån det nya systemet.
Totalt inkomna avvikelser 2020-01-01 – 2020-06-30




Vuxensektionen
Familjesektionen
Stab

9 st
7 st
0 st

Antal avvikelser som bedömts som lex Sarah:


Vuxensektionen

1 st

Beslutsunderlag
Rapport 2020-09-15
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§ 334

Ärendenr SO 2020/139

Mål och verksamhetsplan SN, uppföljning 1
Beslut
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken.

Ärendebeskrivning
Föreligger uppföljning 1 av mål och aktiviteter i socialnämndens verksamhetsplan.
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§ 335

Information från förvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken och att
förvaltningschefen tar kontakt med Vetlanda-Posten för ett förtydligande.

Ärendebeskrivning
Med anledning av artikel i Vetlanda-Posten informerar Anders Saldner om att Kontaktcenter
endast övertagit arbetsuppgiften att fastställa faderskap vid samboförhållanden (S-protokoll)
från socialförvaltningen. Orosanmälningar för barn samt utbetalning av försörjningsstöd
handläggs av socialsekreterare vid socialförvaltningen.
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§ 336

Ärendenr SO 2020/135

Ny ledningsorganisation för socialförvaltningen
Beslut
Socialförvaltningens nuvarande organisering i två sektioner upphör senast 2021-01-01.
Socialförvaltningens två sektionschefstjänster övergår i en nyinrättad tjänst som biträdande
förvaltningschef.
En samordnartjänst inrättas för förvaltningsövergripande verksamhetsnära frågor.

Ärendebeskrivning
Sedan 2011 har socialförvaltningen organiserat sin verksamhet i två sektioner. En som
ansvarar verksamhetsfrågor riktat till barn och familjer och den andra med inriktning till
vuxna, såsom försörjningsstöd och missbruk/-beroendefrågor. Myndighetsutövningen i de
båda sektionerna skedde fram till februari 2018 i parallella organisationer både vad gäller att
ta emot och bedöma anmälningar, utreda och föreslå/fatta beslut om olika insatser i enlighet
med gällande lagstiftning och nämndens delegationsordning. En gemensam
mottagningsverksamhet skapades 2018 med ansvar för att ta emot och bedöma inkomna
ärenden från hela socialförvaltningens verksamhetsområde under ledning av en enhetschef
som även ansvarade för ensamkommandeverksamheten samt myndighetsverksamheten för
missbruksärenden. En särskild funktion för samordning av verksamhetsnära frågor inrättades
med ansvar för frågor som boende, våld i nära relationer, säkerhet med mera.
Föreligger förslag till ny organisation. Förslaget innebär att en ny tjänst inrättas. Denna tjänst
har chefsansvar över förvaltningens enhetschefer. Familjesektionen har idag tre enhetschefer
och vuxensektionen fyra. Under hösten kommer enheten för ensamkommande att upphöra.
Då kommer antalet enhetschefer att vara 6 st. Administrativ chef som ansvarar för
förvaltningens administratörer kommer i detta förslag att finnas kvar direkt under
förvaltningschefen. Biträdande förvaltningschef arbetar direkt under förvaltningschefen med
huvudansvar för operativa frågor, men även för strategiska lednings- och utvecklingsfrågor
tillsammans med övriga chefer i ledningsgruppen. I tjänsten ingår att man går in för
förvaltningschefen vid behov. Biträdande förvaltningschef utgör tillsammans med
förvaltningschefen, administrativa chefen och verksamhetutvecklare
förvaltningsledningsgruppen som bereder frågor för beslut i ledningsgruppen.
Inför en förändring två sektionschefstjänster övergår till en biträdande förvaltningschef är det
viktigt att övergripande verksamhetsnära frågor som är av övergripande karaktär knyts till en
samordnande funktion.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-24
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§ 337

Ärendenr SO 2020/136

Delårsbokslut 2020
Beslut
Socialnämnden godkänner föreliggande kommentarer till halvårsbokslut 2020.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens nettokostnad pekar på 113,7mnkr, 11,3mnkr mer än budgetramen på 102,5
mnkr som ändå förstärkt med 10 mnkr kr under året. Det största prognosticerade
underskottet jämfört med budget uppvisar försörjningsstödet, -9,1mnkr. Kostnaden för extern
vård (HVB-vård) pekar på ett underskott på -6,5mnkr, varav 2,0mnkr avser missbruk/vuxna,
3,8mnkr barn och unga, och 0,7mnkr våld i nära relationer.
Nämndens negativa prognos är i hög grad relaterad till effekter av Covid 19. Nämnden saknar
möjlighet att söka ersättning hos staten för dessa kostnadsökningar då de är öronmärkta för
verksamheter organiserade i Vård -och omsorgsnämnden.
Det finns risk för att effekterna av försämrad konjunktur och ökad arbetslöshet kopplad till
Covid 19 inte har nått botten ännu.
Under första halvåret har förvaltningens ledningsorganisation varit föremål för en
genomlysning. Utredningen är klar för beslut i nämnden 21 september. Förändringen innebär
att förvaltningen tar bort ett chefsled och skapar förutsättningar för att ytterligare samla
förvaltningen. Två sektionschefstjänster ersätts av en biträdande förvaltningschef och skapar
också bättre förutsättningar för samordning av boendefrågor och andra verksamhetsnära
frågor.
Förvaltningen inleder nu i september ett omfattande utvecklingsarbete inom
försörjningsstödet i syfte att se över arbetsprocesser och förbättra arbetsmetoder. Projektet
kommer även att se över möjligheterna att använda digitalisering och teknik för att nå
resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-21

Beslutet skickas till
Andreas Eliasson, ekonomichef

Just sign

Utdragsbestyrkan

10

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-22

§ 338

Ärendenr SO 2020/67

Ekonomirapport augusti 2020
Beslut
Socialnämnden godkänner ekonomiuppföljning per augusti 2020 med en hemställan till
kommunstyrelsens arbetsutskott om täckning av ökade placeringskostnader på 6,5 mnkr från
särskilt avsatta medel.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens prognos för 2020 pekar på ett underskott på 11,3mnkr. I detta ingår en
tilläggsbudget på 10,0mnkr. Prognosen visar på ett kraftigt ökat underskott jämfört med
föregående prognos, vilket bedöms vara effekter av Covid 19. Största avvikelserna är
försörjningsstöd och placeringar, för båda dessa har läget försämrats över sommaren
framförallt försörjningsstödet som ökar snabbt och bedöms bli 5,5mnkr högre än föregående
år.
Förvaltningen planerar ett omfattande utvecklingsarbete i verksamheten för försörjning stöd,
där också teknik och digitalisering ska användas för att uppnå resultat. En översyn av
ledningsorganisationen leder till effektivisering och kostnadsminskningar.
Nämnden anser att en del av de medel som kommunen lagt undan i budgeten 2020, för
kostnadsavvikelser för placeringar m m, bör användas till att täcka det förväntade
underskottet på 6,5 milj kr för placeringar.
Förvaltningens nettokostnad pekar på 113,7mnkr, 11,3mnkr mer än budgetramen på 102,5
mnkr som ändå förstärkt med 10 mnkr kr under året. Det största prognosticerade
underskottet jämfört med budget uppvisar försörjningsstödet, -9,1mnkr. Kostnaden för extern
vård (HVB-vård) pekar på ett underskott på -6,5mnkr, varav 2,0mnkr avser missbruk/vuxna,
3,8mnkr barn och unga, och 0,7mnkr våld i nära relationer. Förvaltningen tvingades köpa
extern konsulthjälp under sommaren för att klara ett stort antal svåra barnavårdsutredningar
som ledde till budgeterade kostnadsökningar på 900 t kr. Kostnader inom administrationen
har ökat med 1,1mnkr jämfört med förra året, främst beroende på obudgeterade
personalkostnadsbehov knutna till införandet av verksamhetssystemet Pulsen Combine. Dessa
kostnader kompenseras av minskade kostnader med 1,4mnkr för vakanta
sektionschefstjänster i samband med omorganisation.
En besvärlig omständighet är att socialnämndens kostnadsökningar 2020 sker inom områden
som på kort sikt är svårt att påverka och dessutom på flera områden samtidigt.
Avvikelser från senaste prognos
Den kraftigt försämrade prognosen i jämförelse med förra prognosen är oroväckande, då
kostnaden för socialnämndens mest svårpåverkade åtaganden ökar snabbt. Största
försämringarna sedan föregående prognos, som gjordes efter april, är vård/placeringar
kopplade till missbruk (2,0mnkr sämre), försörjningsstöd (1,5mnkr sämre), placering HVB barn
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och unga (1,1mnkr sämre), och myndighetsutövning utredning (0,9mnkr sämre, p.g.a.
konsultkostnader). Anledningen till de stora avvikelserna i förhållande till föregående prognos,
är att de stora förändringarna skett under sommaren, främst vad gäller placeringar på HVB.
Förvaltningen har länge oroat sig för att försörjningsstödet ska öka p g a förändringar i
konjunkturen. Även om detta är en anledning till ökningen, finns det mycket som talar för att
konjunkturens påverkan när det gäller nya grupper ännu inte nått sin kulmen. Däremot
påverkas integrationsutmaning, där utlandsfödda och andra som befinner sig långt från
arbetsmarknaden gör det svårare att komma in på arbetsmarknaden påverkas negativt av
konjunkturläget, vilket är en huvudorsak.
Prognos i relation till bokslut 2019
Jämfört med förra året prognostiseras försörjningsstödet bli 5,5mnkr högre. Placering
vuxna/missbruk är 1,6mnkr högre kostnad än förra året, och placering HVB barn och unga är
1,4mnkr högre kostnad än förra året. Samtidigt minskar kostnaderna för familjehem (1,6mnkr)
och kontaktperson/-familj för barn och unga (0,5mnkr), vilket kan tolkas som fler allvarliga
ärenden (dvs placering på HVB istället får familjehems- eller annan lösning).

Åtgärder för att minska underskottet
Försörjningsstödet följs noggrant av både nämnd och förvaltning. Under initiativet ”Rätt
försörjning” arbetar försörjningsstödshandläggare och arbetsmarknadsenheten tillsammans
för att identifiera individer och hushåll med långvarigt försörjningsstöd samt hjälpa dessa att
bli självförsörjande. Förvaltningen inleder nu i september ett omfattande utvecklingsarbete
inom försörjningsstödet i syfte att se över arbetsprocesser och förbättra arbetsmetoder i
försörjningsstödet. Projektet kommer även att se över möjligheterna att använda
digitalisering och teknik för att nå resultat.

Under första halvåret har förvaltningens ledningsorganisation varit föremål för en
genomlysning. Utredningen är klar för beslut i nämnden 21 september. Förändringen innebär
att förvaltningen tar bort ett chefsled och skapar förutsättningar för att ytterligare samla
förvaltningen. Två sektionschefstjänster ersätts av en biträdande förvaltningschef och skapar
också bättre förutsättningar för samordning av boendefrågor och andra verksamhetsnära
frågor. Förvaltningen har under denna tid lagt ner det sista stödboendet för ensamkommande
och har nu bara en deltid handläggarresurs kvar i en verksamhet som för några år sedan var
förvaltningens mest omfattande verksamhet.
Placeringar av både vuxna och unga övervägs och följs upp noggrant för att i möjligaste mån
undvika eller förkorta placeringar, och att när möjligt välja placeringsformer med lägre
kostnad.
Nämndens negativa prognos är i hög grad relaterad till effekter av Covid 19. Nämnden saknar
möjlighet att söka ersättning hos staten för dessa kostnadsökningar då de är öronmärkta för
verksamheter organiserade i Vård -och omsorgsnämnden.
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Särskilt avsatta medel
Inför verksamhetsåret 2020 har kommunen reserverat medel för att kunna möta ökade
kostnader för bl a placeringar. I det rådande konjunkturläget där negativa effekter av varsel
och ökad arbetslöshet riskerar att ytterligare öka försörjningsstödet, anser nämnden att det är
rimligt att använda en del av dessa medel för att täcka kostnadsökningar för placeringar för
att på det sättet reducera ett negativt resultat 2020. Nämndens underskott för HVBplaceringar väntas bli -6,5 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-21

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 339

Ärendenr SO 2020/132

Socialnämndens sammanträdesdagar 2021
Beslut
Socialnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för år 2021.

Ärendebeskrivning
Januari

12, 26

Februari

9, 23

Mars

9, 23

April

13, 27

Maj

11, 25

Juni

8, 22

Juli

-

Augusti

10, 24

September

14, 28

Oktober

12, 26

November

9, 23

December

14

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-31

Beslutet skickas till
Socialnämndens ledamöter
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§ 340

Ärendenr SO 2020/133

Detaljplan för Vesslan 2 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda
kommun
Beslut
Socialnämnden har inget att erinra mot detaljplan för Vesslan 2 m.fl. fastigheter Vetlanda,
Vetlanda kommun.

Ärendebeskrivning
Föreligger detaljplan för Vesslan 2 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret
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§ 341

Ärendenr SO 2020/19

Redovisning av månadsstatistik 2020
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av månadsstatistik och lägger den till handlingarna
utan beslut i saken.

Ärendebeskrivning
Familjesektionen och Mottagnings- och vuxensektionen


Antal inkomna anmälningar
Period 2016-01-01 – 2020-08-31



Antal anmälningar som skett tre ggr/person inom en sexmånaders period utan att
utredning har inletts
Period 2019-11-01 – 2020-04-30



Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader
Period 2017-01-01 – 2020-08-31

Mottagnings- och Vuxensektionen


Just sign

Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd för perioden 2019-01-01 – 2020-08-31
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