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Socialnämnden 

Plats och tid Hörsalen, Stadshuset, kl. 14.45 till sluttid 

Beslutande Louise Rönnqvist (M) ordförande, Carina Strömbäck (S), Håkan Hjelm (C), 
Jonna Andreasen-Fälth (SD) Ejlon Johansson (L) 

Tjänstgörande ersättare:  -  

Övriga deltagare Anders Saldner, socialchef, Anders Dahlén, verksamhetsutvecklare, via länk § 
451, John Johansson, ekonom § 454, Marie Willysdotter Wennerberg, 
sekreterare 

Utses att justera Carina Strömbäck (S) 

Justeringens plats och 
tid 

Socialförvaltningen 2020-12-17 

Sekreterare 

 

Paragrafer 451-456 

Ordförande 

Marie Willysdotter Wennerberg 

 

Justeringsperson 

Louise  Rönnqvist (M) 

 

Underskrifter 

 Carina Strömbäck (S) 
 

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

Anslaget: 2020-12-17 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-01-08 

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
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Föredragningslista 
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ekonomistyrning" 
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§ 456 Socialnämndens analysdag 2021 2020/172  
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§ 451 Ärendenr SO 2020/169 

Socialförvaltningens kvalitetsberättelser 2020 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Anders Dahlén ger en kort repetition av Trygge – socialförvaltningens ledningssystem för 
kvalitet, mål och ekonomi. 

Redovisning av förvaltningens kvalitets- och verksamhetsberättelser 2020 föreligger i bilaga: 

 Öppenvårdsenheten, familjesektionen 
 Utredningsenheten 
 Placeringsenheten 
 Mottagningsenheten 
 Arbetsmarknadsenheten, AME 
 Vuxenenheten 
 Öppenvård, missbruk 



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-08

§ 452 Ärendenr SO 2020/19 

Redovisning av månadsstatistik 2020 

Beslut 
Redovisningen av månadsstatistik för november månad 2020 godkänns och läggs till 
handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Familjesektionen och Mottagnings- och vuxensektionen  
  

 Antal inkomna anmälningar 2016-01-01 – 2020-11-30 
 Antal anmälningar som skett tre ggr/person inom en sexmånadersperiod utan att 

utredning har inletts 2020-01-01 – 2020-06-30 
 Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader,  

2017-01-01 – 2020-11-30 
 
Mottagnings- och Vuxensektionen  

 Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2020-11-30 
 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik 2020-12-03 



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-08

§ 453  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner informerar om att Hanna Axeland har tillträtt tjänsten som biträdande 
socialchef från och med 1 december. Rekrytering av enhetschef vid utredningsenheten har 
påbörjats.  
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§ 454 Ärendenr SO 2020/49 

Budget 2021 

Beslut 
Socialnämnden antar föreliggande budget för socialnämndens verksamhet 2021. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för verksamhetsåret 2021 erhållit en utökad ram med 8 miljoner kr 
jämfört med den ursprungliga ram som nämnden erhöll vid ingången av 2020. Under året 
2020 har kostnadsutvecklingen för nämndens verksamhet ökat kraftigt där en stor del av 
detta härrör från indirekta effekter av pågående pandemi. Av det skälet har nämnden 
tilldelats tilläggsanslag i huvudsak finansierade av tillfälliga statsbidrag, med sammanlagt 17,5 
miljoner kr.  

Förslaget till budget 2021 är alltså en utökning i förhållande till urspungsbeslutet, men i 
relation till innevarande års utfall innebär budgeten en stor utmaning.  

För att få ihop budget inför 2020 tvingades nämnden lägga ut ospecificerade sparbeting på ca 
3 miljoner kr. Föreliggande budgetförslag för år 2021 har kunnat formas även detta med stora 
sparbeting, men där de nu finns specificerade i strama tilldelade poster. Den ytterligare 
förstärkning som ramen innefattar har fördelats främst mellan kostnader för placeringar och 
försörjningsstöd som alla har fått en större tilldelning än den ram som låg till grund vid 
ingången 2020.  

I jämförelse med utfallet för 2020 är det dock ändå mycket stora skillnader som ger nämnden 
stora utmaningar att klara en ekonomi i balans. Externa placeringar och försörjningsstöd har 
fått en tilldelning som i storleksordningen täcker halva det underskott som prognosen för 
bokslutet indikerar. Ramtilldelningen för försörjningsstödet har i förslaget till exempel 
förstärkts med 3,3 miljoner kr jämfört med ingången 2020. I relation till prognosen för 2020 
års utfall för försörjningsstödet fattas det ändå cirka 7 miljoner.  

Den utökade ramen för 2021 har givit nämnden bättre förutsättningar att närma sig en 
ekonomi i balans. Sett i relation till år 2020 är det dock stora skillnader som återstår. 
Förhoppningsvis kommer det att visa sig att året 2020 i flera avseenden varit extrema. Det 
pågår också utvecklingsprojekt, särskilt inom försörjningsstödsområdet som förväntas kunna 
förstärka möjligheterna att hålla nere kostnaden.  

Sammanfattningsvis kan man ändå konstatera att verksamheten inför 2021, trots utökad ram 
står inför stora ekonomiska utmaningar och att arbetet med finna vägar för att hålla nere 
nämndens kostnader måsta upprätthållas och intensifieras för att närma sig en ekonomi i 
balans. 



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-08

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-03 
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§ 455 Ärendenr SO 2020/100 

Yttrande - rapport "Kommunens samlade ekonomistyrning" 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget på yttrande och skicka det vidare till 
kommunrevisionen. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommuns revisorer har av KPMG beställt en granskning av kommunens samlade 
ekonomistyrning, där socialnämnden har varit en del.  

Rapporten indikerar att kostnadsnivån för nämndens verksamhet de senaste åren ligger högre 
i förhållande till några jämförbara kommuner i landet. Man ser positivt på de effektiviseringar 
och besparingsåtgärder som nämnden vidtagit men bedömer att det finns utrymme och att 
ytterligare förbättra sin ekonomi och föreslår intensifiering av ekonomistyrningsarbetet. 

Socialnämnden ska ha inkommit med yttrande senast 2021-01-06.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, yttrande 2020-12-01 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen
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§ 454 Ärendenr SO 2020/172 

Socialnämndens analysdag 2021 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens analysdag 2021 kommer att förlägas till februari. Föreslaget datum var 25 
februari, vilket inte passade alla. Nytt förslag på datum kommer att ges efter överläggning 
med ordföranden. 
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