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Sammanträdesdatum 
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Föredragningslista 

§ 187 Ekonomirapport per april 2020 

§ 188 Föreningsbidrag 2020 

§ 189 Revidering av socialnämndens reglemente 

§ 190 Redovisning av ej verkställda beslut 2020 

§ 191 Redovisning av årsstatistik för verksamhetssystemet 

Procapita år 2019 

§ 192 Redovisning av månadsstatistik 

§ 193 Kartläggning av narkotikaanvändandet bland barn och 

unga (13-29 år) i Jönköpings län 

§ 194 Tillsyn Stensötans stöd boende 

§ 195 Information från förvaltningen 

§ 196 Meddelanden 
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~ Vetlanda 

§ 187 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 

Ärendenr SO 2020/67 

Ekonomirapport per april 2020 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av ekonomiuppföljning per april 2020. 

Ärendebeskrivning 

Med stor osäkerhet prognostiserar socialnämnden ett underskott på 7,6mnkr. I detta ingår en 
förmodad tilläggsbudget på 10,0mnkr. Största avvikelser är försörjningsstöd (7,6mnkr) och 
placeringar (5,lmnkr). Försörjningsstödet ökar kraftigt, och bedöms bli 4,0mnkr högre än 

2019. Placeringskostnaderna har minskat med l,8mnkr jämfört med 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av ekonomiuppföljning per april 2020. 
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~ Vetlanda 

§ 188 

Föreningsbidrag 2020 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 

Ärendenr SO 2020/60 

Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag för 2020 enligt följande: 

Kvinnojouren Linneorna 

Ankaret, Svenska kyrkan 

IOGT-NTO:s kamratstöd 

Summa 

Ärendebeskrivning 

75 000 

110 000 
200 000 

385 000 

Ansökningar om föreningsbidrag 2020 har inkommit från : 

• Kvinnojouren Linneorna om 75 000 kr. 

• Ankaret, Svenska kyrkan om 110 000 kr. 

• IOGT-NTO:s kamratstöd om 200 000 kr. 

Enligt socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag bör bidrag utges till verksamheter som 

riktar sig till personer med sådana behov som annars socialförvaltningen skulle erbjudit 

aktiviteter. Bedömningen är att de lokala föreningar som ansöker om bidrag bedriver en sådan 

verksamhet som avses i riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-15 

-------------------------------------------

Beslutet skickas till 

Kvinnojouren Linneorna 

Ankaret, Svenska kyrkan 

IOGT-NTO:s kamratstöd 
John Johansson, ekonom 

Utdragsbestyrkan 
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§ 189 

Samma nträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 

Ärendenr SO 2020/90 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för 

socialnämnden att gälla från 2020-05-27. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2020-04-22 § 31 beslutat att deltagande i 

sammanträde på distans får ske vid sammanträde i kommunfullmäktige, samtliga nämnder 

och kommunstyrelsen om särskilda skäl föreligger. Föreskrift om detta ska finnas i reglemente 
för respektive nämnd. 

I samband med ovanstående komplettering har även en övergripande granskning gjorts av 

reglementet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-08 
Förslag till Reglemente för socialnämnden, att gälla från 2020-05-27 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 190 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 

Ärendenr SO 2020/53 

Redovisning av ej verkställda beslut 2020 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1, 2020 och överlämnar 
den till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen ska nämnden rapportera ej verkställda beslut till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Socialnämnden har två beslut att rapportera för kvartal 1, period 2020-01-01--2020-03-31. 

• Gynnande beslut 2019-12-20 avser att bevilja kontaktperson enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen. Beslutet är inte verkställt 

• Gynnande beslut 2019-12-13, avser att bevilja kontaktperson enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen. Beslutet är verkställt 2020-04-20 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Individrapporter 2020-04-29 

Beslutet skickas till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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rs Vetlanda 

§ 191 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 

Ärendenr SO 2020/91 

Redovisning av årsstatistik för verksamhetssystemet Procapita 
år 2019 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av årsstatistik för verksamhetssystemet Procapita år 
2019 och lägger den till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Ett litet urval av variabler från Procapita är framtagen för redovisning till socialnämnd och 
verksamheten . 
samt redovisad statistik till socialstyrelsen enligt: 

Mängdstatistik: barn och unga och vuxna missbrukare 

Individstatistik: barn och unga och ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. 

Förteckning över barn under 18 år som vistas i familjehem eller annat enskilt hem. 

Bilaga i årsstatistik: Summering av ekonomiska uppgifter, ändamål och försörjningshinder för 

sökande och medsökande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-20 
Årsstatistik 

-----------------------------------
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 

§ 192 Ärendenr SO 2020/19 

Redovisning av månadsstatistik 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av månadsstatistik för april månad 2020 och lägger 

den till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Familjesektionen och Mottagnings- och vuxensektionen 

• Antal inkomna anmälningar 
Period 2016-01-01-2020-04-30 

• Antal anmälningar som skett tre ggr/person inom en sexmånaders-period utan att 

utredning har inletts 

Period 2019-08-01-2020-01-31 

• Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader 

Period 2017-01-01-2020-04-30 

Mottagnings- och Vuxensektionen 

• Utvecklingen av försörjningsstödet (ej flykting) 
Period 2019-04-01-2020-04-30 

• Utvecklingen av försörjningsstödet (flykting) 
Period 2019-04-01-2020-04-30 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-25 
Månadsstatistik 
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~ Vetlanda 

§ 193 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 

Ärende nr SO 2020/96 

Kartläggning av narkotikaanvändandet bland barn och unga 
(13-29 år) i Jönköpings län 

Beslut 

Socialnämnden uppdrar till ordföranden att kontakta kultur- och fritidsnämndens presidie för 
förfrågan om samverkan i arbetet med barn och ungas narkotikaanvändande. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens kartläggning om narkotikaanvändningen bland barn och unga i Jönköpings län 
är ännu inte helt färdigställd . I avvaktan på slutrapporten i sin helhet tas kontakt med kultur
och fritidsnämnden med förfrågan om samverkan i arbetet med barn och ungas 
narkotikaanvändande. 

-----------------------------

Just sign f Utdragsbestyrkan 



tS Vetlanda 

§ 194 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 

Ärende nr SO 2020/85 

Tillsyn Stensötans stödboende 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en oanmäld inspektion vid Stensötans 

stöd boende den 12 februari 2020. Tillsynens fokus har varit att granska trygghet och säkerhet 

för de placerade barnen och unga. 

IVO har inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. IVO 

avslutar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Beslut från IVO 2020-04-23 

--------------------------
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§ 196 

Meddelanden 

Beslut 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträd esd atu m 

2020-05-26 

Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna utan beslut i saken. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag KF 2020-04-22 § 49 

• Protokollsutdrag KF 2020-04-22 § 47 

• Protokollsutdrag KS 2020-05-06 § 52 

• Protokollsutdrag KF 2020-04-22 § 39 

• Protokollsutdrag KF 2020-04-22 § 31 
• Protokollsutdrag KF 2020-04-22 § 34 

~l}j~ ,c 
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~ Vetlanda 

§ 195 

Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Stina Andersson informerar om arbetet med våld i nära relationer -VINR. Intern samverkan 

sker mellan vuxensektionen och familjesektionen där rutin framarbetats för samordning av 

utredningar. Extern samverkan sker med vård- och omsorgsförvaltningen och kvinnojouren. 

Styrgruppen består av enhetschefer, sektionschef och verksamhetsutvecklare från SO samt 

funktionschef och myndighetschef från VO. Operativa gruppen består av 

socialsekreterare/behandlare från SO:s samtliga enheter och biståndshandläggare samt 
områdeschef från VO. Den operativa arbetsgruppen träffas regelbundet och stämmer av 

insatser. Presentation av arbetet inom operativa gruppen kommer till socialnämnden i 

september. 

Camilla Waern-Nyström informerar om ekonomiskt bistånd. Antalet aktualiseringar av 
nybesök per dag per vecka år 2020 har varierat. Ingen ökning har kopplats till corona

pandemin. Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas hade Vetlanda kommun 251 aktuella hushåll 

i mars 2018 medan mars 2020 låg på 289 hushåll, en ökning med 21%. Under perioden uppgår 

ökningen av utbetalt ekonomiskt bistånd med 4%. Kostnad i kronor per invånare är 77 kr. 

Enligt SKR:s rapport "Nuläge för ekonomiskt bistånd" uppger 65% av kommunernas hushåll att 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat under 2019. Ökningen bedöms bero på ökat 

antal nyanlända som lämnar etableringen, lägre andel i arbetsmarknadsprogram via 

Arbetsförmedlingen och lägre andel som beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan att förbättra stödet för unga som ansökt om 

aktivitetsersättning men fått avslag. I uppdraget ingår att vidareutveckla samverkansformer 
med Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting kring målgruppen. 

Pernilla Friberg informerar om sitt uppdrag att utveckla försörjningsstödet. Inledningsvis 

kommer en omvärldsbevakning att göras under hösten och en projektbeskrivning samt en 

tidsplan ska upprättas. Samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och vuxenenheten 

kommer att utökas. Målet är rätt stöd till rätt försörjning i rätt tid. Medel från 
investeringsbudgeten är avsatta till detta projekt. Enhetschefstjänsten kommer att fördelas på 
tre medarbetare vid AME. 

Anders Sa Id ner informerar om att rekryteringen av sektionschef vid vuxensektionen har 

pausats. En organisationsutredning har inletts med förslaget att förvaltningens nuvarande 
organisering i två sektioner upphör. Förvaltningens två sektionschefschefstjänster föreslås 
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Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 

övergå i en nyinrättad tjänst som biträdande förvaltningschef och att en samordnartjänst för 

förvaltningsövergripande verksamhetsnära frågor inrättas. Risk- och konsekvensanalys ska 

göras. 
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