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§ 285  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Jonna Andreasen Fälth (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 286 Ärendenr SO 2021/163 

Delårsbokslut 2021 och prognos per augusti 

Beslut 
Socialnämnden godkänner delårsbokslut 2021 med prognos för helåret per augusti. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens delårsbokslut pekar mot ett mycket kraftigt underskott gentemot budget. 
Prognosen per augusti visar på ett budgetunderskott som förväntas landa på minus 22,4 milj 
kr för helåret.  

Den stora försämringen är främst orsakad av höga kostnader för extern vård. Framförallt inom 
Barn -och Unga-området. Nämnden har tvingats ingripa med dygnsvård i ovanligt många fall 
för att kunna verkställa vårdplaneringar som kräver omfattande skydd. Sådan vård är 
kostnadskrävande och sammanlagt uppvisar extern vård ett underskott på 11,1 m kr, där Barn 
och unga-området står för -7 m kr, Våld i nära relationer -2,4 m kr och missbruksområdet -2 m 
kr. För samtliga områden är detta ett ökat underskott jämfört med föregående prognos.  

Försörjningsstödet ligger i stort sett kvar på den tidigare bedömda nivån och väntas uppvisa 
ett underskott på 4,9 m kr.  

Kostnaden för mottagandet av ensamkommande är finansierad via statsbidrag. Flera 
ungdomar än förväntat har i år gått ur den statliga ersättningsschablonen då man blivit 
svenska medborgare. Nämndens kostnad, oftast familjehemsvård, ligger dock kvar. Detta 
tillsammans med att det under föreliggande år ligger kvar kostnader för hyror på kontrakt som 
löper ut under 2022 gör att verksamheten räknar med ett negativt resultat på 900 t kr. I 
förvaltningens detaljbudget lades dock en alltför optimistisk förväntan på ett överskott på 
3.800 t kr. Detta gör att verksamheten pekar på ett prognosticerat underskott på 5,2 mkr 
gentemot budget. Förvaltningen har genomfört en grundläggande analys av finansieringen av 
verksamheten. Resultatet är en bättre helhetsbild över schabloner och de delar som återsöks 
av förvaltningen. 

I bilaga sammanfattas nämndens prognos samt de åtgärders om vidtas för att minska 
underskottet, tillsammans med verksamhetsmått för delåret. I separat ärende redogörs för 
måluppfyllnad och uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan per augusti. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-22 
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§ 287 Ärendenr SO 2021/161 

Uppföljning aktiviteter i verksamhetsplan 2021 

Beslut 
Rapport om socialnämndens måluppfyllnad och redogörelse för verksamhetsplan per augusti 
2021 godkänns och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
I separat bilaga redogör förvaltningen för i vilken grad man bedömer att nämndens mål 
uppfyllts för delåret 2021. Här återfinns även en bedömning av i vilken grad förvaltningen 
anser att fullmäktiges mål uppfyllts så här långt. 

Två av nämndens mål bedöms som i hög grad uppfyllda, två delvis uppfyllda samt ett mål ej 
uppfyllt. 

Ett omfattande utvecklingsarbete med aktiviteter knutna till målen har genomförts helt eller 
delvis. I bilagt dokument återfinns varje enhets bedömning av hur långt man har kommit för 
god måluppfyllnad, där varje aktivitet sammanfattas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-22 
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§ 288 Ärendenr SO 2021/152 

Socialnämndens sammanträdestider 2022 

Beslut 
Förslag till sammanträdestider för år 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till socialnämndens sammanträdestider för år 2022. Sammanträdena föreslås äga rum 
kl 13.00 i sammanträdesrum 1. 

Januari   11, 25 
Februari  8, 22  
Mars   8, 22 
April   12, 26 
Maj   10, 24 
Juni   14, 28 
Juli - 
Augusti  9, 23 
September  13, 27 
Oktober  11, 25 
November  8, 22 
December  13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-11 

Beslutet skickas till 
Socialnämndens ledamöter
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§ 289 Ärendenr SO 2021/160 

Rapport avvikelser halvår 1, 2021 

Beslut 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna utan beslut i saken.  

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen redovisar i en skriftlig rapport inkomna avvikelser, klagomål och 
synpunkter för första halvåret. Rapporten innehåller statistik och förvaltningens 
kommentarer. Under första halvåret 2021 har totalt 34 avvikelser, klagomål och synpunkter 
rapporterats. En avvikelse klassades som risk för missförhållande enligt lex Sarah.  

Förvaltningen konstaterar att det är en ökning jämfört med tidigare år. En förklaring till 
ökningen bedöms vara ökad rapporteringsbenägenhet utifrån ett arbete att avdramatisera 
avvikelserapporteringen som en del av ett levande kvalitetsarbete.  

Förvaltningen konstaterar att det under första halvåret varit flera avvikelser som handlar om 
kontaktcenter och deras hantering av post/handlingar från brukare till handläggare. 
Förvaltningen samarbetar med kontaktcenter för att förbättra det.  

Beslutsunderlag 
Avvikelser och klagomål inkomna första halvåret 2021, rapport daterad 2021-09-13. 
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§ 290 Ärendenr SO 2021/4 

Redovisning av månadsstatistik 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för juni, juli och augusti 2021 godkänns och läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2016-01-01 – 2021-08-31. 
 Antal utredningar 0-20 år med utredningstid över 4 månader 2017-01-01 - 2021-08-

31. 
 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 – 2021-08-31. 
 Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2021-08-31. 
 Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. 
 Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård familj för perioden 

2021-01-01 – 2021-08-31. 
 Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2021-08-31. 
 Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2021-08-31. 
 Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2021-08-31.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-06 
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§ 291 Ärendenr SO 2021/52 

Öppna jämförelser i socialtjänsten och kommunal hälso- och 
sjukvård 2021 (1) 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Dahlén, verksamhetsutvecklare, ger en redovisning av Öppna jämförelser i 
socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård 2021.  
PowerPoint-presentation föreligger i bilaga.  
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§ 292  

Information Fokus unga och ungdomsmottagningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Pernilla Friberg och Ingmari Andersson informerar om hur arbetet med Fokus unga och 
ungdomsmottagningen fortskrider. Arbetet har förändrats över tid på så vis att nya 
medarbetare har kommit in, vilket har gjort att omstart har tagits och med nya infallsvinklar. 
Den interna uppdelningen är att Pernilla arbetar på regional nivå och Ingmari arbetar i 
arbetsgruppen lokalt. I det regionala arbetet, Fokus unga 13-29 år, har en styrgrupp bildats 
och en kartläggning har gjorts i samtliga kommuner med fokus på kompetens/ 
kompetensutveckling och det förebyggande arbetet. Den 3 september presenterades 
resultatet av enkäter och djupintervjuer och det konstaterades att Vetlanda ligger i framkant 
med detta arbete.  

I december 2017 fattade strategigrupp Barn och unga ett inriktningsbeslut om ökad kvalitet på 
ungdomsmottagningar. Förslaget innebär ett nytt sätt att organisera ungdomsmottagningarna 
i Jönköpings län för att säkerställa kvalitet och kontinuitet. Arbetet stannade av olika skäl upp 
på höglandet och hösten 2020 tog Regionen initiativ att få igång processen igen och ett förslag 
formulerades om hur en länsdelsmottagning kunde utformas. Förslaget utgick från en 
länsdelsmottagning med placering i Nässjö med mobila team som skulle ombesörja lokal 
närvaro och gemensamt huvudmannaskap. En arbetsgrupp har tillsatts, där Ingmari 
representerar Vetlanda, med uppdrag att utarbeta ett förslag på hur man ska arbeta på den 
gemensamma ungdomsmottagningen. Förslaget ska utgå från de tjänster för kuratorer och 
barnmorskor som finns idag på de fem mottagningarna. Arbetsgruppens utredning ska 
presenteras för socialcheferna den 11 november.  
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§ 293  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner informerar om att personalsituationen är bra och att rekryteringsunderlagen 
till utannonserade tjänster har förbättrats markant. Flera personer som tidigare varit anställda 
i de olika enheterna har sökt sig tillbaka, vilket är mycket glädjande. Sjukstatistiken ligger kvar 
på samma nivå som tidigare. Policy för förvaltningens framtida distansarbete är under 
framtagande. Den kommer att ha sin utgångspunkt i HR:s kommunövergripande policy.  
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§ 294  

Ev. övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor har anmälts. 


	Protokoll förstasida
	Val av justeringsperson
	Beslut SN 2021-09-28
Val av justeringsperson

	Delårsbokslut 2021 och prognos per augusti
	Beslut SN 2021-09-28
Delårsbokslut 2021 och prognos per augusti

	Uppföljning aktiviteter i verksamhetsplan 2021
	Beslut SN 2021-09-28
Uppföljning aktiviteter i verksamhetsplan 2021

	Socialnämndens sammanträdestider 2022
	Beslut SN 2021-09-28
Socialnämndens sammanträdestider 2022

	Rapport avvikelser halvår 1, 2021
	Beslut SN 2021-09-28
Rapport avvikelser halvår 1, 2021

	Redovisning av månadsstatistik
	Beslut SN 2021-09-28
Redovisning av månadsstatistik 2021

	Öppna jämförelser i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård 2021 (1)
	Beslut SN 2021-09-28
Öppna jämförelser i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård 2021 (1)

	Information Fokus unga och ungdomsmottagningen
	Beslut SN 2021-09-28
Information Fokus unga och ungdomsmottagningen

	Information från förvaltningen
	Beslut SN 2021-09-28
Information från förvaltningen

	Ev. övriga frågor
	Beslut SN 2021-09-28
Ev. övriga frågor


