
 

 

 

         

          
           
  

     

          
      

        
    

      

   
 

  

 

 

  

 

   

 

 

    

 

 

    
 

   
           

 

  

      

    

 

 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

Socialnämnden 
Plats och tid Hörsalen, Stadshuset, kl. 14.00 till 15.25 

Beslutande Mona-Lisa Hagström Svensson (S) ordförande, Carina Strömbäck (S), Louise 
Rönnqvist (M) via telefon, Håkan Hjelm (C), Jonna Andreasen-Fälth (SD), Ejlon 
Johansson (L) 

Tjänstgörande ersättare: -

Övriga deltagare Anders Saldner, socialchef, Hanna Axeland, enhetschef, Anders Dahlén, 
verksamhetsutvecklare, Stina Andersson, enhetschef, Ingmarie Andersson, 
enhetschef, Pernilla Friberg, enhetschef, John Johansson, ekonom, Marie 
Willysdotter Wennerberg, sekreterare 

Utses att justera Jonna Andreasen-Fälth (SD) 

Justeringens plats och Socialförvaltningen 2020-12-01 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 408-419 
Marie Willysdotter Wennerberg 

Ordförande 
Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Justeringsperson 
Jonna Andreasen-Fälth (SD) 

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

Anslaget: 2020-12-01 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-12-23 

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

 

 

 
       

       

      
   

  

       

       

      

        

       
 

  

        

             

         

        

 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

Föredragningslista 
§ 408 Val av justeringsperson 

§ 409 Information Lex Sarah 2020/155 

§ 410 Höglandets samordningsförbund - Verksamhetsplan 2020/156 
2021 Budget 2021-2023 

§ 411 Information Fokus unga 

§ 412 Information från förvaltningen 

§ 413 Budget 2021 2020/49 

§ 414 Redovisning ekonomiprognos oktober 2020 2020/67 

§ 415 Vetlanda kommuns framtida medverkan i 2020/163 
familjehemsresursen 

§ 416 Ansökan från Kamratstödet, Vetlanda 2020/159 

§ 417 Mål Våld i nära relationer VON och SN 2020-2024 2020/148 

§ 418 Riktlinje, Våld i nära relationer 2020/161 

§ 419 Redovisning av månadsstatistik 2020 2020/19 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

   

   

 
          

 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

§ 408 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Socialnämnden utser Jonna Andreasen-Fälth (SD) att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

   

 
        

 
              

            
            

              
           
  

 
      

 
               

   

 
  

   
  

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

§ 409 Ärendenr SO 2020/155 

Information Lex Sarah 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
En rapport enligt lex Sarah rapporterades 2020-10-08 om brister i bemötande till en brukare. 
Utredning enligt 14 kap 6 § socialtjänstlagen inleddes samma dag. Utredningen avslutades 
2020-10-26. I utredningen framkom att det rapporterade var ett allvarligt missförhållande. En 
socialsekreterare har under fem månader haft en privat relation med en klient som man 
samtidigt var handläggare för. Händelsen har medfört allvarliga konsekvenser för den 
enskilde. 

Arbetsgivaren har vidtagit arbetsrättsliga åtgärder. 

En anmälan enligt 14 kap 7 § socialtjänstlagen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
kommer att göras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-16 

Beslutet skickas till 
Stina Andersson, enhetschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

     
  

 
        

 
        

    

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

§ 410 Ärendenr SO 2020/156 

Höglandets samordningsförbund - Verksamhetsplan 2021 
Budget 2021-2023 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av Höglandets samordningsförbund; Verksamhetsplan 2021 och Budget 2021-
2023 föreligger i bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

   

   

 
        

 
              

             
                 

             
               

            
             

           

             
              

            
               

          
              

               

           
          

         
       

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

§ 411 

Information Fokus unga 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Ingmarie Andersson och Pernilla Friberg ger en kort redovisning av deras arbete med Fokus 
unga. Från mars och framåt har mötesstrukturen setts över inom Fokus unga-gruppen. Detta 
med anledning av många möten gick in i varandra och att syftet med mötena var oklart. Vid 
uppföljning med Fältarna och Slussen framkom att de saknar ett mötesforum med Polisen. 
Detta ska ses över för att se om det kan lösas inom befintliga mötesformer. 

Inventering av arbetsmetoder för målgruppen ungdomar 13-29 år har genomförts. En rutin 
ska arbetas fram med utredarna och mottagningsenheten för att snabbt komma in med 
öppenvården och jobba med ungdomar i riskmiljö, riskbruk och missbruk. 

Ett regionalt arbete i Jönköpings län har startat utifrån chefsnätverket missbruk och nätverket 
barn och unga, där en arbetsgrupp har bildats som ska se över den nationella 
handlingsplanen. Arbetsgruppen har fått uppdrag från socialcheferna att se över det material 
som tidigare har arbetats fram och göra en prioriteringsordning över hur detta ska gripas an. 
Redovisning till socialcheferna kommer att göras i december/januari. Nätverket för 
ekonomiskt bistånd har också kopplats på och en kartläggning av länets 13 kommuner har 
gjorts om hur arbetet ser ut med ungdomarna när de ansöker om ekonomiskt bistånd. 

En ny överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende är under framarbetande. 
En lokal arbetsgrupp bestående av socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, barn-
och utbildningsförvaltningen tillsammans med psykiatrin och alla vårdcentraler diskuterar 
olika samarbetsformer utifrån den enskildes perspektiv. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

   

 
        

 
              

      

            
     

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

§ 412 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner informerar om att polisanmälan har gjorts på en klient som uppträtt hotfullt 
och aggressivt mot personal vid socialförvaltningen. 

Införandet av Combine fas 2 fortlöper och arbetet med migrering av familjesektionens 
ärenden pågår enligt planering. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

     

  

 
        

 
           

           
  

              
         

             
  

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

§ 413 Ärendenr SO 2020/49 

Budget 2021 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
John Johansson informerar om det pågående budgetarbetet. Datum för budgetinlämning till 
Kommunfullmäktige är framflyttat till januari 2021 med anledning av den fördröjda 
lönerevisionen. 

Budgetram 2021 är 100,1 mnkr vilket innebär en förstärkning jämfört med ram 2020. Förslag 
till budgetökning för bland annat försörjningstöd, hvb-placeringar vuxna, hvb-placeringar 
barn/unga och placeringar Våld i nära relationer. Förslag till beslut kommer till sammanträdet 
8 december. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

    

 
          

       

 
            

               
           

             
           

           
          

   

            
             

              
               

            
             

              
            
       

             
      

            
        
             

        
             

           
      

             
        

               
             

           

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

§ 414 Ärendenr SO 2020/67 

Redovisning ekonomiprognos oktober 2020 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av ekonomiuppföljning per oktober 2020 och lägger 
den till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Prognosen per oktober summerar till en nettokostnad om 105,7mnkr och ett underskott 
jämfört med budget på 3,2 mkr. Detta inkluderar 7,4mnkr tillskott från centrala medel, i 
tillägg till tidigare erhållen tillfällig budgetförstärkning om 10mnkr. Exklusive tillskottet från 
centrala medel är nettokostnaden 113,2mnkr, 8,8mnkr högre än 2019 och ett underskott på 
10,7mnkr. Det är fortsatt placerings-/vårdkostnader samt försörjningsstöd som står för de 
största avvikelserna jämfört med budget. Riktade insatser och utvecklingsarbete pågår inom 
försörjningsstödsområdet, och regelbundna planeringsmöten hålls för att i möjligaste mån 
förkorta placeringar. 

Baserat på utfall till och med 31/10 och nu kända förutsättningar prognostiserar 
socialförvaltningen en nettokostnad om 105,7mnkr och därmed ett underskott på 3,2 mkr jmf 
med budget. Kommunen avsatte i budget 2020 centrala medel som inte fördelades ut till 
nämnderna. Medel som avsågs användas för kostnader för bl a köp av externvård som inte 
kunde lösas inom fördelade ramar. Denna prognos inkluderar det av nämnden redogjorda 
underskottet på 7,4 mkr för sådan vård. (Nämnden har dessutom erhållit en tillfällig 
budgetförstärkning för 2020 på 10mnkr). En mer jämförbar siffra är därför en nettokostnad på 
113,2mnkr, knappt 600tkr bättre än föregående prognos men 10,7mnkr mer än tilldelad 
rambudget och 8,8mnkr mer än 2019. 

För att inte störa jämförelsen i de operativa verksamheterna har de sammanlagda tillfälliga 
förstärkningarna, 17,4mnkr, beaktats under central administration. 

Liksom tidigare under året är de största avvikelserna försörjningsstöd till enskilda (8,7mnkr 
avvikelse) och placeringskostnader/extern vård (7,5mnkr avvikelse). Mindre negativa 
avvikelser finns också inom öppenvård, barn och unga (där förvaltningen köper hemtjänst som 
innebär merkostnader på 1,1mnkr), myndighetsutövning utredning (där konsultkostnader 
belastar resultatet med ca. 750tkr), och central administration (extra personal har tagits in 
främst för att hantera införande av nytt verksamhetssystem, med merkostnader uppgående 
till knappt 700tkr som följd). 

De största ekonomiska förändringarna jämfört med prognosen per augusti finns inom våld i 
nära relationer (580tkr högre), ensamkommande (588tkr lägre), och missbrukarvård/-
placeringar (433tkr högre). Det är inga nya ärenden i våld i nära relationer, men existerande 
insatser har inte kunnat avslutas så snabbt som inledningsvis planerades. Vad gäller 
ensamkommande har bedömningarna både av intäkter och kostnader förändrats till det 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

           
  

   
          

       

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

bättre. Underskottet på missbrukssidan är delvis förorsakad av nya placeringar sedan 
föregående prognos. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av ekonomiuppföljning per oktober 2020 och lägger 
den till handlingarna utan beslut i saken. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

      

 
           

        

 
                

            
            

              
   

           
            

                 
       

             
              

           
     

             
       

 
  

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

§ 415 Ärendenr SO 2020/163 

Vetlanda kommuns framtida medverkan i familjehemsresursen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att inte gå med i Familjehemsresursen inför 2021. 

Nytt ställningstagande i frågan görs i november 2021. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun är den enda kommunen i region Jönköpings län som inte är med i den 
länsgemensamma familjehemsresursen som finns sedan maj 2016. Beslutet att inte gå med 
vid starten fattades av dåvarande socialnämnd utifrån bedömningen att Vetlanda på egen 
hand kunde tillgodo kommunens behov av familjehem till en lägre kostnad med samma eller 
högre kvalitet. 

Socialnämnden gav 2019-08-27 förvaltningen i uppdrag att ta fram ett fördjupat 
beslutsunderlag för att socialnämnden ska kunna göra ett nytt ställningstagande och nämnden 
fattade i november 2019 beslut om att inte gå med i resursen då heller. Man beslutade även 
att ett nytt ställningstagande skall tas årligen. 

Slutsatserna i utredningen från 2019 är alltjämt aktuella. Förra höstens bedömningar kvarstår i 
allt väsentligt. I dagsläget finns inte några tydliga och konkreta fördelar som motsvarar den 
kostnadshöjningen för familjehemsvården som det skulle innebära för Vetlanda kommun att 
gå med i familjehemsresursen. 

Behov av familjehem och svårigheter att rekrytera skiftar över tid. Nya ställningstaganden ska 
göras årligen i samband med budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-11-16 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

    

 
         

 
           

          
             

               
     

           
       

   
 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

§ 416 Ärendenr SO 2020/159 

Ansökan från Kamratstödet, Vetlanda 

Beslut 
Socialnämnden avslår ansökan om tilläggsanslag från Kamratstödet i Vetlanda. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om föreningsbidrag sker årligen vid socialnämndens sammanträden i april. 
IOGT-NTO:s kamratstöd i Vetlanda beviljades 2020-05-26 föreningsbidrag till sin verksamhet 
med 200 000 kr. Kamratstödet har 2020-11-09 inkommit med ansökan om tilläggsanslag på 
75 000 kr för 2020. Någon särskild redovisning vad det sökta tilläggsanslaget ska användas till 
finns inte bilagd ansökan. 

Bedömningen är att Kamratstödets ansökan avslås och de hänvisas till ordinarie 
ansökningstillfälle av föreningsbidrag i april 2021. 

Beslutet skickas till 
Kamratstödet, Vetlanda 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

         

 
              

    
 

           
           

               
         

 
           
          

              
  

             
             

    
  

        
            

                 
    

              
         

 
            

       

 
            

      

   
              

    
           

           
               

        

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

§ 417 Ärendenr SO 2020/148 

Mål Våld i nära relationer VON och SN 2020-2024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta följande mål för arbetet mot våld i nära relationer under 
perioden 2020-2024: 

1. Medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen ska öka sin 
kunskap om VINR för att kunna identifiera utsatta personer. 
2. Ta fram tydlig och bra information riktad mot brukare och medborgare om våld i nära 
relationer, dess konsekvenser och var man får hjälp. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden och vård och omsorgsnämnden har under 2020 arbetat fram gemensamma 
mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld enligt Socialstyrelsens förskrift 
och allmänna råd om våld i nära relationer (3 kap 1 § SOSFS 2014:4).  

Målen har arbetats fram i samarbete mellan politiker och ansvariga tjänstemän. Målen tar sin 
utgångspunkt i ”Strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – 
Jönköpings län 2020-2026”. 

Målen ska hjälpa förvaltningarnas verksamheter att 
 fokusera på vissa områden i sitt utvecklingsarbete avseende ansvaret att identifiera 
och ge stöd till personer utsatta för våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld i 
nära relationer. 
 vara ett stöd i förvaltningarnas övergripande strategiska arbete för att leva upp till 
förvaltningarnas ansvar kring våld i nära relationer. 

Målen hindrar inte att verksamheterna genomför andra aktiviteter kopplade till ansvaret för 
våld i nära relationer enligt SOSFS 2014:4. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Socialnämndens och vård- omsorgsnämndens mål för arbetet mot våld i nära 
relationer under perioden 2020-2024” daterad 2020-10-08. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta följande mål för arbetet mot våld i nära relationer under 
perioden 2020-2024: 

2. Medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen ska öka sin 
kunskap om VINR för att kunna identifiera utsatta personer. 
3. Ta fram tydlig och bra information riktad mot brukare och medborgare om våld i nära 
relationer, dess konsekvenser och var man får hjälp. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

     

 
            

           
 

              
    

 
           

            
 

                
              

         
         
              

      
 

             
                 
   

 
          

    

 
  

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

§ 418 Ärendenr SO 2020/161 

Riktlinje, Våld i nära relationer 

Beslut 
Nuvarande riktlinje för socialförvaltningens arbete med våld i närarelationer ska upphöra att 
gälla eftersom den inte stämmer med nuvarande organisation och arbetsformer. 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny riktlinje kring arbetet med 
våld i nära relationer. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har sedan 2015-03-18 en riktlinje för hur förvaltningens ansvarsfördelning ska 
arbete med våld i nära relationer. Nuvarande riktlinje har följande syften: 

1. Riktlinjen syftar till att säkerställa att alla personer som varit utsatta för våld i nära 
relationer, eller själv utövat våld, får det bemötande, stöd och de insatser de behöver 
oavsett vilken enhet som får kännedom om problematiken. 

2. Riktlinjen tydliggör ansvar mellan de olika sektionerna. 
3. Riktlinjen är styrande för förhållningssätt och handläggning av ärenden med våld i nära 

relationer och gäller hela socialförvaltningen. 

Socialförvaltningen har idag en annan organisering än den som fanns 2015. Riktlinjen stämmer 
därför inte. Det har även hänt en del kring metoder och arbetssätt för att utreda och stödja 
utsatta personer. 

Förvaltningens chefsgrupp har haft vid chefsträff 2020-11-12 diskuterat frågan. Chefsgruppen 
står bakom förvaltningsledningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Nuvarande riktlinjer 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

    

 
            

    

 
     

    
    

 
             

   
    

 
          

    

   

           

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

§ 419 Ärendenr SO 2020/19 

Redovisning av månadsstatistik 2020 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för oktober 2020 godkänns och läggs till handlingarna utan 
beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Familjesektionen och Mottagnings- och vuxensektionen 

 Antal inkomna anmälningar 
Period 2016-01-01 – 2020-10-31 

 Antal anmälningar som skett tre ggr/person inom en sexmånaders period utan att 
utredning har inletts 
Period 2020-01-01 – 2020-06-30 

 Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader 
Period 2017-01-01 – 2020-10-31 

Mottagnings- och Vuxensektionen 

 Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd för perioden 2019-01-01 – 2020-10-31 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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