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Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-05-24 

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 

Föredragningslista 
Upprop 

Val av justeringsperson 

 § 145 Information om Våld i nära relationer (VINR) 3 

 § 146 Information om GDPR och informationssäkerhet 4 

 § 147 Förvaltningsinformation 5 

 § 148 Meddelanden 6 

 § 149 Redovisning av internkontrollplan 2018 samt revidering  7 

av internkontrollplan 2019 

 § 150 Redovisning av årsstatistik 2018 8 

 § 151 Redovisning av månadsstatistik 9 

 § 152 Redovisning av ej verkställda beslut 10 

 § 153 Revisionsrapport institutionsplaceringar barn/unga 11 

 § 154 Gemensam finansiering av ett samlat system för  12 

kunskapsstyrning i socialtjänsten 

 § 155 Jämställd försörjningsstöd 13 

 § 156 Föreningsbidrag 2019 14 

 § 157 Äskande av medel 2020-2022 - Höglandets  15 

samordningsförbund 

 § 158 Studiebesök i verksamheterna 16 

Ev. övriga frågor 
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§ 145 Information om Våld i nära relationer (VINR) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen om Våld i nära relationer till handlingarna 

utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Stina Andersson och Annica Nordh informerar om Våld i nära relationer (VINR).  

Socialnämnden har ansvar för utredning och insatser för personer som utsatts för våld i nära 

relationer. Rent organisatoriskt ligger ansvaret för VINR kring vuxna sedan 1 januari 2019 i 

vuxensektionens mottagningsenhet. Om det finns barn i familjen blir utredningsenheten 

inblandade och inleder alltid utredning kring barnet.   

Insatser till utsatta erbjuds via öppenvården. Skyddat boende erbjuds vid skyddsbehov. 

Insatser till personer som utövar våld saknas i den egna verksamheten. Idag används 

regionens resurs i form av psykolog Dag Holm som arbetar utifrån metoden alternativ till våld.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 146 Information om GDPR och informationssäkerhet 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen om GDPR och informationssäkerhet till handlingarna 

utan beslut i saken.  

Ärendebeskrivning 
Maritha Eriksson informerar om den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde ikraft den  

25 maj 2018. Socialnämnden är ytterst ansvarig för att verksamheten följer bestämmelserna i 

GDPR. Gemensamt dataskyddsombud inom Höglandet är Erik Selander. Kristina Odelberg är 

personuppgiftssamordnare för Vetlanda kommun och Maritha Eriksson är 

personuppgiftsassistent för socialnämnden. 

Socialnämnden informeras om vad som gäller kring informationssäkerhet. Ledamöterna 

uppmanas att göra den digital utbildning DISA kring informationssäkerhet och skriva under 

intyget när man gjort utbildningen.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Beslutet skickas till 

- 

§ 147 Förvaltningsinformation 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner informerar om sjukfrånvaron på socialförvaltningen.  

Rekrytering av enhetschef vid vuxenenheten pågår. 

Camilla Waern Nyström informerar om rutiner, lagar och villkor kring handläggningen av 

ekonomiskt bistånd.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 148 Meddelanden 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag KS 2019-04-03 § 60 

• Protokoll Höglandets samordningsförbund 2019-03-01 

• Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO) SO 2018/145 

 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 149 Ärendenr SO2019/91 

Redovisning av internkontrollplan 2018 samt revidering av 

internkontrollplan 2019 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av utförd internkontroll för verksamhetsåret 2018 

enligt fastställt internkontrollplan, samt lämnar redovisningen till kommunstyrelsen. 

Socialnämnden godkänner reviderad internkontrollplan för verksamhetsåret 2019. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av internkontroll för år 2018 enligt fastställd internkontrollplan.  

Redovisning enligt de kontrollområden och kontrollmoment som är viktiga för verksamheten 

utifrån de kvalitetskrav som finns för socialnämndens verksamhetsansvar. 

Resultatet visar att stickprovskontrollen och redovisningen är till allra största delen 

tillfredsställande inom kontrollområdena. Där brister har upptäckts redovisas i 

kommentarsfälten i planen. Bristerna som har upptäckts åligger respektive chef att arbeta 

med och förbättra. 

Beslutsunderlag 
Redovisning internkontrollplan 2018 

Reviderad internkontrollplan 2019 

 

Beslutet skickas till 

Evolution 

§ 150 Ärendenr SO2019/93 

Redovisning av årsstatistik 2018 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av årsstatistik 2018 och lägger den till handlingarna 

utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Maritha Eriksson redovisar årsstatistik från verksamhetssystemet Procapita för år 2018. 
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Beslutsunderlag 
Årsstatistik 2019-04-21 

 

Beslutet skickas till 

Evolution  
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§ 151 Ärendenr SO2019/92 

Redovisning av månadsstatistik 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av månadsstatistik och lägger den till handlingarna 

utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Familjesektionen och mottagning- och vuxensektionen 

• Antal inkomna anmälningar, period 2015-01-01 – 2019-03-31 

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

utredning har inletts, period 2018-07-01 – 2018-12-31 

• Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader, period 2015-

01-01 – 2019-03-31 

Mottagning- och vuxensektionen 

• Utvecklingen av försörjningsstödet (ej flykting), period 2018-03-01 – 2019-03-31 

• Utvecklingen av försörjningsstödet (flykting), period 2018-03-01 – 2019-03-31 

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

yttrande och överklagan) samt totalt antal påbörjade utredningar, period 2016-01-01 

– 2019-03-31 

Beslutsunderlag 
Redovisning 2019-04-11 

 

Beslutet skickas till 

Evolution 

§ 152 Ärendenr Enhet Dnr 

Redovisning av ej verkställda beslut 

Beslut 
Socialnämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 



Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-04-23 

Just sign Utdragsbestyrkan 

10 

Beslutet skickas till 

-  



Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-04-23 

Just sign Utdragsbestyrkan 

11 

§ 153 Ärendenr SO2019/80 

Revisionsrapport institutionsplaceringar barn/unga 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att översända föreliggande yttrande till kommunrevisionen. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Vetlanda kommuns revisorer fått uppdrag att granska socialförvaltningens 

institutionsvård av barn och unga. Granskningen syftar till att beskriva och bedöma om 

nämnden har tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av vården. 

Revisionsrapporten är inlämnad till kommunrevisionen som begärt yttrande från 

socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-16 

Revisionsrapport 2019-04-02 

 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Evolution 

§ 154 Ärendenr SO2019/61 

Gemensam finansiering av ett samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationen från 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Ärendebeskrivning 
SKL:s förbundsstyrelse har beslutat att rekommendera landets kommuner att ansluta sig till 

förslaget om ny modell för gemensam finansiering av viktiga förutsättningar för att arbeta 

evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning inom socialtjänstens 

verksamhet. 

Under flera år har SKL genom särskilda överenskommelser med staten stöttat kommunerna i 

arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa 
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möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras 

klienter. Detta arbete har varit viktigt för landets kommuner, inte minst kommunerna i 

Jönköpings län som genom dessa överenskommelser bl.a. kunnat bygga upp regionala 

stödstrukturer för det lokala kvalitetsarbetet.  

Efter 2016 är dessa överenskommelser avslutade och mellan 2017-2018 har landets 

kommuner tillfälligt finansierat en särskild stödfunktion på SKL för att stötta detta arbete.  I 

december 2018 presenterade SKL ett förslag för hur det nationella stödet ska organiseras och 

finansieras.  

Socialförvaltningen anser att det är viktigt med en mer långsiktig modell för kunskapsstyrning i 

socialtjänsten. SKL:s förslag skapar en mer oberoende modell där kommunerna inte är 

beroende av kortsiktiga överenskommelser med staten utan kan mer självständigt 

tillsammans fortsätta bygga en struktur för hur kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik 

ska utvecklas.  

Kostnaden beräknas till 19,5 mnkr årligen att uppdelas på 1,95 kr/invånare för varje kommun. 

Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024). För Vetlanda kommun innebär det en kostnad på 

cirka 56 000 kr/år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-16 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Evolution 

§ 155 Ärendenr SO2018/152 

Jämställt försörjningsstöd 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att inte införa nya rutiner för utbetalning av försörjningsstödet där 

utbetalt försörjningsstöd delas lika mellan parterna i hushållet. 

Ärendebeskrivning 
Dan Ljungström (C) lämnade 2018-07-03 in en motion om  jämställt försörjningsstöd med 

förslaget att Vetlanda kommun inför rutiner där försörjningsstödet delas lika och betalas ut till 

båda parter i ett gemensamt hushåll. Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande. 

Av yttrandet framgår att socialnämnden vill invänta Socialstyrelsens redovisning av 

regeringsuppdraget ”Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett 

jämställdhetsperspektiv”. 
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Socialstyrelsen har nu lämnat redovisningen och socialförvaltningen bedömer utifrån 

slutsatserna i rapporten att det inte finns skäl att införa nya rutiner för utbetalning av 

försörjningsstödet där utbetalt försörjningsstöd delas lika mellan parterna i hushållet. 

Socialförvaltningen kommer att arbeta vidare med ekonomiskt bistånd ur ett bredare 

jämställdhetsperspektiv där både mannen och kvinnan är delaktiga, där flera olika alternativ 

erbjuds för utbetalning och låta paret välja själv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-21 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Dan Ljungström (C) 

Evolution 

§ 156 Ärendenr SO2019/53 

Föreningsbidrag 2019 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag 2019 enligt följande: 

Kvinnojouren Linnéorna 75 000 kr 

Ankaret, Svenska kyrkan 110 000 kr 

IOGT-NTO:s kamratstöd 150 000 kr 

IOGT-NTO:s kamratstöd, föreläsning 3 000 kr 

Summa: 338 000 kr 

Ärendebeskrivning 
Ansökningar om föreningsbidrag 2019 har inkommit från: 

• Kvinnojouren Linnéorna om 75 000 kr. 

• Ankaret, Svenska kyrkan om 90 000 kr + ytterligare ospecificerat bidrag för utökning 

av verksamheten. 

• IOGT-NTO:s kamratstöd om 170 000 kr. 

• IOGT-NTO gällande bidrag till alkoholpolitisk föreläsning. 

Enligt socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag bör bidrag utges till verksamheter som 

riktar sig till personer med sådana behov som annars socialförvaltningen skulle erbjudit 
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aktiviteter. Bedömningen är att de lokala föreningar som ansöker om bidrag bedriver en sådan 

verksamhet som avses i riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 

 

Beslutet skickas till 

Kvinnojouren Linnéorna 

Ankaren, svenska kyrkan 

IOGT-NTO:s kamratstöd 

IOGT-NTO 

John Johansson, ekonom 

Evolution 

§ 157 Ärendenr SO2019/61 

Äskande av medel 2020-2022 - Höglandets 

samordningsförbund 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom en utökning av budgeten i enlighet med 

samordningsförbundets äskande. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets samordningsförbund har i skrivelse äskat om en utökning av det årliga anslaget till 

förbundet. Vetlanda kommun bidrar idag med en årlig kostnad på 384 600 kronor. Efter ett 

beslut om utökning av budget skulle kostnaden hamna på 479 520 kronor, en höjning på 94 

920 kronor.  

Som verksamheten är organiserad idag är denna kostnad motiverad då ett bifall till ansökan 

bedöms ge ett större utfall i Vetlanda kommuns redan befintliga arbete med att stödja 

människor till arbete, än om nuvarande nivå skulle upprätthållas med egenfinansierad 

personal. Utökningen ligger i linje med förvaltningens strategi att sprida finansiering av viktiga 

verksamheter och därmed minska trycket på den egna organisationen. 

Förbundets förslag till förstärkt budget kan bara gå igenom om samtliga finansiärer stöder 

förslaget. Det är ovisst om de andra höglandskommunerna kommer att besluta i enlighet med 

förslaget.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-15 

 

Beslutet skickas till 

Höglandets samordningsförbund 

Evolution 

§ 158 Ärendenr SO2019/73 

Studiebesök i verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att studiebesök kommer att genomföras i Vita Huset den 11 juni kl 

10.00 och i Gröna Huset den 25 juni kl 10.00.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ledamöter kommer att genomföra de årligt återkommande studiebesöken i 

verksamheterna enligt beslut. Efter besöken hålls nämndens sammanträden i ordinarie 

sammanträdesrum.  

Beslutsunderlag 
 Muntlig information 

 

Beslutet skickas till 

Evolution 


