
Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2019-03-26 1 (15) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

 

Plats och tid Sammanträdesrum 1, biblioteket, kl 13.30-17.40 

Beslutande Mona-Lisa Hagström Svensson (S) ordförande 

Kenneth Hedin (S) för Carina Strömbäck (S) 

Louise Rönnqvist (M)  

Håkan Hjelm (C) 

Cathrine Löfstedt (VF) för Tommy Glans (VF) §§ 119-127 

Jonna Andreasen (SD)  

Ejlon Johansson (L)  

Övriga deltagare 
ersättare 

Tina Edman Pinol (C) 

 

 

 

Övriga deltagare 
tjänstemän 

Anders Saldner socialchef, Monica Kinnmalm sektionschef, Johanna Maxson 

sektionschef, John Johansson ekonom, Anders Dahlén verksamhetsutvecklare, 

Maritha Eriksson IT-utvecklare, Marie Willysdotter Wennerberg sekreterare 

Utses att justera Tommy Glans (VF) 

Justeringens plats 
och tid 

Socialförvaltningen 2019-04-05 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

§ 114-127 

Ordförande 

Marie Willysdotter Wennerberg 

 

Justerare 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S)                

 

 Tommy Glans (VF) 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget 2019-04-05 

Sista dag för att 
överklaga 
(laglighetsprövning) 

2019-04-26   

Förvaringsplats för 
protokollet 

Socialförvaltningen 

  

  



Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2019-03-26 2 (15) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 114 

Meddelanden 

Beslut 

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

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag KF 2019-02-20, § 8 

• Protokollsutdrag KF 2019-02-20, § 13 

• Protokollsutdrag KF 2019-02-20, § 21 

• Protokollsutdrag VO 2019-02-28, § 31 

• Beslut IVO 2019-02-26, SO 2019/70 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 115 

Förvaltningsinformation 

Ärendebeskrivning 

Maritha Erikson informerar om införandet av socialtjänstens nya verksamhetssystem 

Pulsen Combine. Gemensam upphandling med 12 av länets kommuner har gjorts på 

initiativ av Jönköpings kommun. Höglandskommunerna har en gemensam 

projektorganisation med Katarina Hjalmar som projektledare.  

Samordning av konfiguration och arbetssätt kommer att ske mellan kommunerna. 

Kommunikationen med Pulsen sköts av projektledaren. Inledningsvis införs modulen 

ekonomiskt bistånd, därefter följer införandet av familjerätten. Medborgarna ska kunna 

logga in via ”Mina sidor” och följa sitt ärende i systemet. Systemet ska vara infört i 

samtliga kommuner och verksamheter 2020-12-31.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 116 

Information om GDPR och informationssäkerhet 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 117 

Information om personliga ombud 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Agneta Forssell och Katarina Åström informerar om verksamheten personliga ombud. 
Ett personligt ombud ska hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning till ett mer 
självständigt liv genom att ge stöd i olika samhällskontakter. Det kan gälla ansökningar 
av olika slag, besök eller samtal.  

I Jönköpings län finns 11 personliga ombud fördelat på tre länsdelar. Personligt ombud 
är frivilligt och kostar inget. Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag och fristående 
från myndigheter och vårdgivare. Verksamheten samordnas inom Kommunal utveckling. 

Anders Saldner informerar om att verksamheten är statsfinansierad med hälften av 
kostnaden och kostnaden för Vetlanda kommun uppgår till 260 000 kr/år. Det 
gemensamma avtalet är uppsagt och frågan om fortsatt medverkan i verksamheten 
kommer att diskuteras.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 118 

Information om Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF) 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med IHF. 

Ärendebeskrivning 

Monica Kinnmalm informerar om IHF, Intensiv hemmabaserad familjebehandling. IHF är 

en manualiserad och effektutvärderad metod som vänder sig till familjer med komplexa 

problem, med målet att barnet eller ungdomen ska kunna bo kvar hemma. Målet med 

IHF är att bryta negativa mönster och exkludering och istället öka faktorer som närhet, 

delaktighet och ansvar i familjens liv. 

Behandlingen sker oftast i familjens hem. Arbetet drivs av att team och behandlingen är 
indelad i tre faser som kallas engagemangs/undersökningsfasen, 
beteendeförändringsfasen och generaliseringsfasen. Behandlingstiden är 6-12 månader. 
Humana ger en utbildning i IHF som är tre dagar och i utbildningskostnaden ingår 
handledning.  

Det krävs certifiering för att använda IHF och certifieringen måste förnyas vartannat år. 
Extra tjänster kommer att behövas och en behovsinventering kommer att göras för ev 
fortsättning av IHF. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 119 

Information om jämställt försörjningsstöd 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 120 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 121 

Studiebesök i verksamheterna 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 122 

Dokumentation av intern utredning vid avvikelse/klagomål, SO 
2019-10 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Anders Dahlén informerar om intern utredning gällande avvikelse/klagomål gällande 

mottagningsenheten och utredningsenheten.  

Återkoppling av utredning och en gemensam lärandedialog med enheterna kommer att 

genomföras 2019-03-26. 

Beslutsunderlag 

Dokumentation 2019-03-19 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 123 

Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och 
vård- och omsorgsförvaltningen 2019-2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta överenskommelsen om samverkan mellan vård- och 

omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen 2019-2022. 

Socialnämnden beslutar att godkänna handlingsplan för samverkan mellan 

socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen 2019. 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har ett gemensamt uppdrag och 

ansvar enligt socialtjänstlagen. Alla insatser till enskilda inom socialförvaltningen och 

vård- och omsorgsförvaltningen ska vara av god kvalitet, vilket i detta fall innebär att 

personer i Vetlanda får den omsorg och det stöd de har behov av och rätt till enligt 

gällande lagstiftning. 

Föreligger överenskommelse om samverkan 2019-2022, samt handlingsplan för 

samverkan 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-18 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Diariet 
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§ 124 

Ekonomirapport februari 2019 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna ekonomirapport februari 2019 och lägga den till 

handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för socialnämndens verksamheter efter februari visar på ett underskott på 

8,4 mnkr, att jämföra med ett underskott i bokslut 2018 på 11,0 mnkr. I absoluta termer 

prognostiseras nettokostnaden till 99,3 mnkr, jämfört med 103,4 mnkr år 2018. 

De största kostnadsposterna finns inom placeringar av barn och unga. Både för dessa 

och för placeringar av vuxna grundar sig prognosen på nu pågående placeringar. 

Ytterligare placeringar eller förändrade vårdbeslut senare under året är inte osannolika 

men mycket svåra att bedöma exakt. Prognoser för HVB-vård är i dagsläget osäkra.  

Prognosen för försörjningsstöd, med en uppskattad nettokostnad på 15,5 mnkr och ett 

överskridande om 3,1 mnkr är osäker. 

Osäkerhet finns i intäkter kopplade till verksamheten för ensamkommande, dels på 

grund av rörligheten i verksamheten generellt och dels på grund av otydligheter 

relaterade till den så kallade gymnasielagen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-18 

Beslutet skickas till 

Diariet  
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§ 125 

Redovisning av månadsstatistik februari 2019 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av månadsstatistik för februari månad 

2019 och lägger den till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Familjesektionen och mottagnings- och vuxensektionen 

• Antal inkomna anmälningar, period 2015-01-01 – 2019-02-28 

• Antal anmälningar som skett tre gånger per person inom en sexmånadersperiod 

utan att utredning har inletts, period 2018-06-01 – 2018-11-30 

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

2015-01-01 – 2019-02-28 

Mottagnings- och vuxensektionen 

• Utvecklingen av försörjningsstödet (ej flykting), period 2018-02-01 – 2019-02-28 

• Utvecklingen av försörjningsstöd (flykting), period 2018-02-01 – 2019-02-28 

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

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

period 2016-01-01 – 2019-02-28 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-19 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 126 

Kurs och konferens 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att medge nämndens ledamöter att delta i samverkansdag 

mellan skola och socialtjänst den 23 april.  

Beslutsunderlag 

Inbjudan 2019-03-04 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 127 

Ändring av sammanträdestid 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att sammanträdet den 23 april börjar kl 14.00 

Beslutet skickas till 

Diariet 

 

 

 


