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§ 64 

Förvaltningsinformation 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Förebyggande arbete i öppenvården 

Monica Kinnmalm och Pernilla Friberg informerar om översynen av det förebyggande 

arbetet vid förvaltningens öppenvårdsenheter. Förslag finns att renodla det 

förebyggande arbetet och förlägga det till familjecentralen, vilket medför förflyttning av 

viss personal. Föreliggande besparingskrav gör att en vakans vid familjecentralen inte 

kommer att återbesättas. Syftet med förändringarna är att modernisera arbetssättet och 

att få en mer kostnadseffektiv verksamhet samt få en förbättrad samverkan med övriga 

samhällsaktörer.  

Barn i dygnsvård 

Annemo Lyrén informerar om att i dagsläget är 8 barn placerade på HVB/institution och 

5 barn i konsulentstött familjehem. 36 barn är placerade i familjehem, varav 12 barn är 

ensamkommande. 19 barn har vårdnadsöverflyttats eller fått särskilt förordnad 

vårdnadshavare. Uppdragstagare finns i form av 33 familjehem, varav 17 finns i Vetlanda 

kommun. 40 kontaktfamiljer finns och 27 uppdrag som kontaktpersoner. 

120 personer (60 familjer) har utbildats enligt familjehemsutbildningen Foster-Pride 

sedan starten 2011. Uppföljning i kvalitets- och förbättringsarbetet sker kontinuerligt i 

form av enkätundersökningar till uppdragstagarna. Konstateras att det under senare tid 

blivit svårare att rekrytera nya familjehem.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 65 

Meddelanden 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna utan beslut i saken. 

Beslutsunderlag 

• Medarbetarundersökning 2018 

• Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-02-06 § 29 

• Rapport Lex Sarah, SO 2019/48 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 66 

Förändring gällande sommarpryo- och feriepraktikplatser 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att samtliga elever som avslutar årskurs nio erbjuds maximalt 

två veckors sommarpryo omfattande sex timmar per dag, fem dagar per vecka, med en 

ersättning om 225 kr per dag. 

Socialnämnden beslutar att elever som avslutar årskurs 1 och 2 på gymnasiet erbjuds 

maximalt två veckors feriepraktik omfattande åtta timmar per dag, fem vardagar per 

vecka, med en ersättning om 65 kr per timme. 

Ärendebeskrivning 

Pernilla Friberg informerar om förslag till förändring gällande sommarpryo- och 

feriepraktikplatser i Vetlanda kommun. 

Samtliga ungdomar i Vetlanda kommun som avslutar årskurs nio är garanterade en 

sommarpryoplats om de önskar. Dessa platser har under flera år utgjorts av 4 timmars 

arbete fem dagar under upp till tre veckor. Arvode för 2018 var 150 kr per dag. 

Önskemål har framförts från verksamheter och ungdomar om längre arbete per dag och 

kortare period. De ungdomar som reser långt för att komma till sitt sommarjobb lägger 

mycket tid på resan i förhållande till de få timmar som utgör pryodagen. Om eleven ska 

betala för sin resa blir den ersättning som kvarstår låg.  

Inom ramen för den budget som är satt för sommarpryo och feriepraktik i Vetlanda är 

möjligheten till platser för feriepraktik ytterst begränsad. Platserna formas utifrån 

budgetutrymmet som kvarstår efter att samtliga sommarpryo fördelats utifrån att de är 

garanterade samtliga sökande. De senaste två åren har det handlat om ca 8 platser på ca 

150-200 sökande.  

Förväntningarna att erhålla en feriepraktik ligger inte i linje med möjligheterna som 

föreligger att få en. Inte heller det administrativa arbetet står i proportion till det som 

kan erbjudas utifrån rådande budgetläge. Genom en minskning av antal veckor per elev 

öppnas möjligheten att förhoppningsvis tillskapa ytterligare några platser. 

Ersättningen per elev gällande sommarpryoplatser blir samma som tidigare. Cirka 100 

elever av 300 har senare år valt att ansöka om sommarpryo. Väljer fler elever att ansöka 

föreligger behov att utvidga budget. Om söktrycket på feriepraktikplatser ligger i linje 

med senaste årens sökande kommer några extra platser att kunna erbjudas inom 

befintlig budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-05 
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Beslutet skickas till 

Diariet 

 
 

  



Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-26 6 (12) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 67 

Kommunal utveckling - verksamhetsplan 2019  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Anders Saldner informerar om ett av Region Jönköpings läns verksamhetsområden; 
Kommunal utveckling. Kommunal utveckling arbetar på uppdrag av kommunerna men 
är organiserad inom Region Jönköpings län och styrs av ett politiskt samverkansorgan 
PKS. 

Kommunerna i Jönköpings län har enats om samarbete i ett antal primärkommunala 
områden, såsom social välfärd och omsorg, utbildning inom förskola och skola, 
miljötillsyn, fritid samt personal- och kompetensutveckling. En stor del av samarbetet 
omfattar forskning och utveckling och kopplingen mellan praktik och vetenskap.  

Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer, 
aktiva ägare och även tillsätter egna personalresurser för kortare eller längre uppdrag 
och projekt. FoUrum är samlingsnamnet på de verksamheter som bedriver forskning och 
utveckling. Kommunal utveckling ansvarar också för drift och ledning när det gäller 
personliga ombud, barnahus och familjehemsresursen i länet. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Verksamhetsplan 2019 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 68 

Reviderad rutin för avvikelser, klagomål, synpunkter samt begäran 
om yttrande vid tillsyn 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta reviderad rutin för att ta emot och utreda avvikelser, 

klagomål, synpunkter samt begäran om yttrande vid tillsyn. 

Ärendebeskrivning 

Enligt föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska socialnämnden ha 

rutiner som säkrar god kvalitet. I samma föreskrift finns krav på att socialnämnden ska 

ha rutiner för att hantera avvikelser, klagomål och synpunkter som en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Anders Dahlén redovisar reviderad rutin för avvikelser, klagomål, synpunkter samt 

begäran om yttrande vid tillsyn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-20 

Rutin  

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 69 

Redovisning av månadsstatistik 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av månadsstatistik för januari månad 2019 och 

lägger den till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Familjesektionen och mottagning- och vuxensektionen 

• Antal inkomna anmälningar, period 2015-01-01 – 2019-01-31 

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

att utredning har inletts, period 2018-05-01 – 2018-10-30 

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

2015-01-01 – 2019-01-31 

Mottagning- och vuxensektionen 

• Utvecklingen av försörjningsstödet (ej flykting), period 2018-01-01 – 2019-12-31 

• Utvecklingen av försörjningsstödet (flykting), period 2018-01-01 – 2019-12-31 

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

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

period 2016-01-01 – 2019-01-31 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-19 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 70 

Studiebesök i verksamheterna 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att genomföra studiebesök vid Barnahus i Jönköping den 28 

maj. Studiebesök vid förvaltningens öppenvårdsenheter beslutas om vid senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Diariet  
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§ 71 

Detaljplan för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av Holm 1:5, Korsberga 

Beslut 

Socialnämnden har inga invändningar mot detaljplan för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av 

Holm 1:5, Korsberga. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger detaljplan och samrådsbeskrivning för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av Holm 

1:5, Korsberga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-19 

Detaljplan 2019-02-13 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 

Diariet 
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§ 72 

Detaljplan för del av Norrby 3:1 intill Hagmarksvägen, Vetlanda 

Beslut 

Socialnämnden har inga invändningar mot detaljplan för del av Norrby 3:1 intill 

Hagmarksvägen, Vetlanda.  

Ärendebeskrivning 

Föreligger detaljplan och samrådsbeskrivning för del av Norrby 3:1 intill Hagmarksvägen, 

Vetlanda.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-19 

Detaljplan 2019-02-13 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 

Diariet 
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§ 73 

Detaljplan för Tomasängen 3 och del av Tomasängen 2 samt del av 
Tomashöjden 1, Vetlanda 

Beslut 

Socialnämnden har inga invändningar mot detaljplan för Tomasängen 3 och del av 

Tomasängen 2 samt del av Tomashöjden 1, Vetlanda. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger detaljplan och samrådsbeskrivning för Tomasängen 3 och del av Tomasängen 

2 samt del av Tomashöjden 1, Vetlanda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-19 

Detaljplan 2019-02-13 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 

Diariet 

 


