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§ 26 

Information om socialnämndens reglemente 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Anders Saldner redovisar innehållet i socialnämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens reglemente 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 27 

Information om socialnämndens verksamhetsplan 2019 

Beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen av verksamhetsplan 2019 till handlingarna utan 

beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Anders Saldner redovisar socialnämndens verksamhetsplan 2019. 

I enlighet med Vetlanda kommuns övergripande styrmodell ska alla nämnder ha en 

verksamhetsplan kopplad till nämndmålen. Socialnämndens verksamhetsplan 2019 

består av ett urval av enheternas utvecklings- och förbättringsaktiviteter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-14 

Verksamhetsplan 2019 

Beslutet skickas till 

Diariet  
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§ 28 

Information om riksnormen för försörjningsstöd 2019 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Björklund informerar om riksnormen för försörjningsstöd 2019.  

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 

försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och 

gäller som mininivå för de behov som riksnormen ska täcka. 

Beslutsunderlag 

Socialstyrelsens information  

Beslutet skickas till 

Diariet 

  



Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2019-01-22 5 (10) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 29 

Information om socialjouren 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Björklund informerar om den höglandsgemensamma socialjouren.  

Socialjouren arbetar med handläggning av akuta ärenden inom socialtjänstens IFO-

verksamhet som uppstår då förvaltningskontoren är stängda. Arbetet omfattar 

myndighetsutövning enigt LVU, LVM och SoL samt allmän rådgivning och stöd.  

Socialjouren tillhör organisatoriskt socialtjänsten i  Eksjö och är lokaliserad på 

polisstationen i Eksjö. Socialtjänsten i Eksjö ansvarar för att tjänsterna är tillsatta med 

behörig och lämplig personal. Eksjö kommun ansvarar för driften av verksamheten och 

ser till att en verksamhetsberättelse och årsredovisning upprättas och redovisas varje år.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 30 

Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Beslut 

Socialnämnden antar reviderad delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger reviderad delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning 2019-01-01 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 31 

Förvaltningsinformation 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och ställer sig bakom avvecklingen 

av Stolmakaregatans stödboende.  

Ärendebeskrivning 

Ensamkommandenheten 

Johanna Maxson informerar om att minskningen av boendeverksamheten för 

ensamkommande unga fortsätter. I dagsläget finns tio anställda fördelade på två 

boenden och utslussningsverksamheten ”Plusset”. Stolmakaregatans stödboende 

kommer att avvecklas och fem personer kommer att varslas om uppsägning. 

Anledningen till nedskärningen är att färre ensamkommande barn/unga kommer till 

Sverige.  

Fältverksamheten 

Anders Saldner informerar om att förvaltningen på grund av det ansträngda ekonomiska 

läget har fått uppdrag att se över möjligheten till effektiviseringar av verksamheten. Det 

förebyggande arbetet som riktas till ungdomar är uppdelade i två delar. Två anställda 

arbetar med inriktning mot yngre ungdomar i familjesektionens öppenvård, s.k. fältare, 

och två anställda arbetar med inriktning mot äldre ungdomar i vuxensektionens 

öppenvård. Ett förslag är att dessa fyra tjänster dras ner till tre och att de arbetar 

tillsammans med förebyggande arbete utan åldersmässig uppdelning. Ett förslag väntas 

komma till socialnämnden i februari. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 32 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård samt ersättningar till 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner för år 2019 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att följa Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

rekommendationer gällande ersättningar till familjehem, kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner för år 2019. 

Ärendebeskrivning 

I december varje år ger SKL ut nya riktlinjer för kommande år gällande ersättningar och 

villkor för familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. samt 

för ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner för barn och unga samt vuxna.  

Beslutsunderlag 

Cirkulär 18:60 

Cirkulär 18:61 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 33 

Redovisning av synpunkter, klagomål och avvikelser inkomna 2018 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och lägger den 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 synpunkter, klagomål och avvikelser sammanställs och följs upp systematiskt 

en gång om året. Syftet är att identifiera eventuella mönster och tendenser som kan 

föranleda åtgärder på övergripande nivå i organisationen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-10 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 34 

Redovisning av månadsstatistik 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av månadsstatistik för december månad 2018 

och lägger den till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Familjesektionen och mottagning- och vuxensektionen 

• Antal inkomna anmälningar, period 2014-01-01 – 2018-12-31 

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

att utredning har inletts, period 2018-04-01 – 2018-09-30 

• Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader, period 

2014-01-01 – 2018-12-31 

Mottagning- och vuxensektionen 

• Utvecklingen av försörjningsstödet (ej flykting), period 2017-12-01 – 2018-12-31 

• Utvecklingen av försörjningsstödet (flykting), period 2017-12-01 – 2018-12-31 

• Antal inkomna aktualiseringar (anmälan, ansökan, anvisning, förfrågan, 

rådgivning, yttrande och överklagan) samt totalt antal påbörjade utredningar, 

period 2015-01-01 – 2018-12-31 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-14 

Beslutet skickas till 

Diariet 

 

 

 

 

 


