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§ 177  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Tommy Glans (VF) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 178 Ärendenr SO 2021/120 

Ekonomiprognos 2, 2021 

Beslut 
Socialnämnden godkänner ekonomiuppföljning per april 2021. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens verksamhet är i flera avseenden satt under press och har inte lyckats vända 
utvecklingen efter föregående prognos. Prognos 2, 2021 pekar mot en nettokostnad om 118,4 
mnkr. I jämförelse med bokslutet 2020 innebär detta en ökning av verksamhetens samlade 
nettokostnader med ca 5,5 mnkr. Det handlar både om förväntade ökade kostnader och 
minskade statliga bidrag. Detta innebär ett prognostiserat underskott per april gentemot 
budget på 14,4 mnkr för helåret 2021. Denna prognos är betydligt sämre än föregående 
prognos i början av året då prognosen pekade på ett underskott på 11,5 mnkr, alltså ett 
underskott på ytterligare ca 2,9 mnkr. 

I likhet med föregående prognos är det fortsatt placerings-/vårdkostnader samt 
försörjningsstöd som står för de största avvikelserna jämfört med budget. Både 
placeringskostnader för barn och unga, kostnaden för våld i nära relationer, samt kostnaden 
för försörjningsstöd indikerar idag på ett större underskott än vad förvaltningen räknade med 
i föregående prognos. Förvaltningen räknar i prognosen med förbättrade resultat jämfört med 
föregående prognos för administrativa kostnader och även för familjehemsvården som har 
tilldelats ett extra statsbidrag för förbättrad kvalitet i familjehemsvården. 

En av anledningarna till det kraftiga underskottet inom försörjningsstödet är att en del tidigare 
täcktes av statsbidrag och har därför inte tilldelats någon utgiftsbudget. Dessa statsbidrag 
sjunker i takt med att kommunens mottagning av nya flyktingar minskat och som det verkar 
kommer inga statsbidrag att kunna utgå. Men även försörjningsstödet generellt ökar. Totalt 
sett pekar försörjningsstödet på ett underskott på ca 6 500 tkr jämfört med budget. En 
ytterligare försämring med ca 300 tkr jämfört med föregående prognos.  

Placeringskostnaderna för barn och unga är en stor utgiftspost för nämnden som enligt 
förvaltningens prognos ökar under 2021. HVB vården och familjehemsvården tillsammans 
pekar på ett underskott gentemot budget på ca 5 400 tkr, ett kraftigt budgetunderskott, men 
ändock en liten förbättring med ca 300 t kr jämfört med föregående prognos då 
familjehemsvården pekar på en förbättrad prognos. 

Nämndens samlade placeringskostnader för vuxna med missbruksproblematik har försämrats 
sedan föregående prognos.  Visserligen har HVB-vården förbättrats något, men kontot för 
vård i familjehem har ökat, så även kontaktfamiljer. Sammanlagt pekar dessa konton på ett 
underskott gentemot budget på 1,2 mkr, en försämring gentemot föregående prognos med ca 
890 t kr.  

Nämnden har idag inga HVB eller stödboenden kvar. De ungdomar som finns kvar i 
mottagningsverksamheten är till övervägande del i familjehem där kostnaden är lägre.    



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-25

Nämndens kostnader för ensamkommande barn och unga pekar i denna prognos på ett 
nettoöverskott på 2 000 tkr då statsbidragen förväntas överskrida nämndens kostnader. 

Nämnden budgeterade dock med ett ännu större överskott vilket gör att prognosen pekar 
mot ett budgetunderskott på ca 1 700 t kr för helåret 2021. Prognosen är osäker och en 
ordentlig översyn av statsbidragens effekter på helårsresultatet har inletts för att få en 
tydligare bild av hur statsbidragen kommer att påverka slutresultatet 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
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§ 179 Ärendenr SO 2021/123 

Förlängning IOP 2021 föreningen Kvar i Vetlanda 

Beslut 
Nuvarande IOP-överenskommelse förlängs från och med 2021-05-31 till och med 
2021-08-31 och att vid sammanträde 2021-06-22 efter redovisning av föreningen 
besluta om överenskommelsens upphörande. 

Ärendebeskrivning 
Hösten 2020 tecknades en IOP-överenskommelse mellan Socialnämnden och Föreningen Kvar 
i Vetlanda, som samlar ideellt engagerade krafter som önskar bidra till en god integration för 
nyanlända i Vetlanda kommun. Överenskommelsen innebar att föreningen tog på sig ansvaret 
att ombesörja boende och integrationsinsatser för de ensamkommande ungdomar som 
lämnat kommunens mottagningsverksamhet, men som genom den s k gymnasielagen erbjöds 
möjlighet att fullfölja sina gymnasiestudier.  

Antalet ungdomar som omfattas av överenskommelsen minskar i takt med att ungdomarna 
blir äldre och lämnar gymnasiestudierna, flyttar eller på andra sätt inte längre är aktuella. 
Överenskommelsen som tecknades 2020-09-01 sträckte sig därför till 2021-05-31 med 
möjlighet till förlängning. Överenskommelsens intentioner och utgångspunkter bedöms ha 
uppfyllts på ett mycket bra sätt och vid en av de avstämningar som hela tiden sker mellan 
föreningen och förvaltningen var alla överens om att under våren intensifiera arbetet med att 
tömma lokalerna vid Stensötan och hjälpa de kvarvarande ungdomarna till andra 
boendealternativ. 

Då konstaterades också att kvarvarande ungdomar med hjälp av föreningen eventuellt skulle 
kunna komma att behöva tiden under sommaren på sig för att lösa boendesituationen för alla. 

De flesta ungdomar har idag lämnat Stensötan enl plan. I mitten av maj bor det fyra ungdomar 
kvar på Stensötans studentboende. Två av dem är nu på väg till andra boendealternativ och 
två av dem har sökt studier på annan ort till hösten. 

Nuvarande överenskommelse skulle därför behöva förlängas t o m augusti månads utgång. 

I enlighet med överenskommelsen ska föreningen i samband med upphörande redovisa hur 
föreningen lyckats uppfylla överenskommelsens intentioner och även presentera en 
ekonomisk redovisning.  

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att nämnden förlänger befintlig överenskommelse från 2021-05-31 t o 
m 2021-08-31 och att bjuda in föreningens företrädare till Socialnämndens sammanträde 22 
juni 2021 för en slutredovisning.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05 

Beslutet skickas till 
Föreningen Kvar i Vetlanda
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§ 180 Ärendenr SO 2021/4 

Redovisning av månadsstatistik 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för april månad 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2016-01-01 – 2021-04-30. 
 Antal anmälningar som skett tre gånger per person inom en sexmånadersperiod utan 

att utredning har inletts 2020-06-01 – 2020-11-30. 
 Antal inledda, pågående och avslutade utredningar Barn och unga 0-20 år  

för perioden 2020-01-01 – 2021-04-30. 
 Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2021-04-30. 
 Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2021-04-30. 
 Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård familj för perioden 

2021-01-01 – 2021-04-30. 
 Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2021-04-30. 
 Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2021-04-30. 
 Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2021-04-30.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
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§ 181  

Uppföljning handlingsplan Våld i nära relationer - VINR 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Mari Granath informerar nämnden om arbetet med Våld i nära relationer och visar 
Powerpoint-presentation, se bilaga. 
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§ 182  

Dialog mål och budget 2022 

Ärendebeskrivning 
Nämnden diskuterar nämndens mål och långsiktiga strategi för bland annat integration med 
föräldrar i fokus, utveckla samarbetet med idéburen sektor kring integration, stärka 
samverkan med Kultur- och fritidsnämnden för att nå föreningslivet, missbruksområdet, barn 
och ungas medverkan i utredningar. Nämnden vill göra studiebesök vid Broarps HVB. Löpande 
information om organisations- och personalförändringar ska ges samt tydliga uppföljningar vid 
bland annat orosanmälningar. 
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§ 183  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Knivdådet 3 mars 

Hanna Axeland informerar om händelseutvecklingen för knivdådet i Vetlanda den 3 mars.  
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§ 184  

Meddelanden 

Beslut 
Meddelanden läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Beslutsunderlag 
 Beslut KS 2021-05-05 § 91 
 Beslut BUN 2021-05-04 § 41 
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