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§ 142  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Jonna Andreasen Fälth (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 143 Ärendenr SO 2021/44 

Föreningsbidrag 2021 

Beslut 
Socialnämnden beviljar föreningsbidrag 2021 enligt följande:  
 
Kvinnojouren Linnéorna: 75 000 kr 
Ankaret, Svenska kyrkan: 110 000 kr  
IOGT-NTO:s kamratstöd: 280 000 kr  

Ärendebeskrivning 
Föreningsbidrag generellt är inte socialnämndens ansvarsområde men bidrag har under flera 
år utbetalats till vissa föreningar. De föreningar som har beviljats bidrag av socialnämnden 
bedriver en verksamhet som tydligt vänder sig till människor med social problematik.  

Riktlinjer för beviljande av dessa bidrag finns antagna av socialnämnden. Enligt 
Socialnämndens riktlinjer, för erhållande av stöd till vissa föreningar, är grundkravet att man 
arbetar med stöd till människor med social problematik och att socialtjänsten själva skulle 
behöva organisera någon form av verksamhet, om den bidragsberättigade föreningen inte 
skulle bedriva denna verksamhet. Samtliga tre föreningar uppfyller nämndens riktlinjer och 
bedriver en verksamhet som ett viktigt komplement till nämndens uppdrag.  

Ankaret Svenska kyrkan: 

Föreningen bedriver en öppen caféverksamhet som betyder mycket för människor som lever i 
utsatthet på olika sätt. Verksamheten har under pandemiåret 2021 lagts om och den 
traditionella öppna verksamheten har inte kunnat bedrivas på samma sätt, de verksamheten 
vissa dagar kunde besökas av 50 personer. Istället har föreningen i dialog med kommunen 
utfört tjänster som att handla in varor för äldre personer och människor som lever i utsatthet. 
Som mest kunder 30-40 personer i veckan få denna hjälp. Föreningen har även ordnat 
promenadgrupper som uppskattats av många. 

Föreningen har trots förändrad verksamhet haft kvar en stor aktivitet och har haft kvar sina 
fasta kostnader varför föreningen föreslås beviljas de ansökta medlen på 110 000 kr  

Kvinnojouren Linneorna: 

Kvinnojouren har även under pandemiåret haft ett aktivt år. Däremot har antalet dygn som 
föreningen upplåter boende till utsatta kvinnor minskat kraftigt under pandemiåret 2021. 

Föreningen Kvinnojouren Linneorna bedriver en viktig kompletterande verksamhet i ett av 
nämnden prioriterat verksamhetsområde, våld i nära relationer.  

Föreningen är beroende av det kommunala anslaget för att kunna klara fasta kostnader för 
lägenhet och föreslås beviljas det belopp man sökt, 75 000 kr för verksamhetsåret 2021.  

IOGT NTO/Kamratstödet: 
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Föreningen har i sin ansökan beskrivit en förändrad verksamhet som medfört ökade 
kostnader. Antalet aktiva har trots pandemin ökat kraftigt och antalet volontärer som lägger 
ner frivilligtimmar i föreningen har också ökat.  

Kärnan i föreningens verksamhet är liksom tidigare gruppverksamhet (kvinnogrupp och 
blandgrupp) där antalet besökande per grupptillfälle har ökat från drygt 5 till drygt 10 varje 
gång. Även antalet tillfällen man träffas har utökats. 

I och med att antalet volontärer har ökat har föreningen sett det som viktigt att aktivt stödja 
dessa i sin roll. Föreningen har höjt anställningsgraden för personal från 25% av en heltid till 
50%. Tiden har bl a används till att handleda och stödja volontärerna.  

Föreningen har även i sin budget lagt in utbildning i MI (Motiverande intervju) för 
volontärerna. 

Föreningen bedriver en för nämnden viktig kompletterande verksamhet och fick höjt stöd från 
150 000 kr till 200 000 kr år 2020. Den stora höjningen till 500 000 kr är tänkt att finansiera 
lönekostnader och utbildningskostnader, samt ökade löpande kostnader i samband med ökat 
besökstal, samt att föreningen fått höjda hyreskostnader. 

Beslutet skickas till 
Kvinnojouren Linnéorna 
Ankaret, Svenska kyrkan 
IOGT NTO:s kamratstöd 
Förvaltningschef 
Ekonom
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§ 144 Ärendenr SO 2021/3 

Revidering av delegationsordningen 

Beslut 
Socialnämnden antar föreslagen revidering av förvaltningens delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 
En omfattande översyn har gjort av nuvarande delegationsordning. Revideringen berör: 

- Förändringar i lagstiftning 
- Behov av förändringar utifrån organisationsförändring från och med 210101 
- Avsnittet gällande kompletterande beslutanderätt har tagits bort från 

delegationsordning och finns nu istället som en bilaga. Detta är i enlighet med 
lagstiftning 

- Behov av förändringar gällande delegat i vissa beslut 
- Tillägg av beslut utifrån behov som identifierats på förvaltningen 

De förändringar som föreslås är markerade med gult eller rött i delegationsordningen för att 
enkelt kunna utläsas. Revideringen har gjort av undertecknad, med stöd av berörda 
enhetschefer 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 

Beslutet skickas till 
Biträdande socialchef
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§ 145 Ärendenr SO 2021/76 

Delegationsordning - Höglandets socialjour 

Beslut 
Socialnämnden antar föreslagen delegationsordning avseende Höglandets socialjour. 

Ärendebeskrivning 
Höglandets socialjour hanterar akuta ärenden utanför kontorstid gällande ett antal 
kommuner. Inom ramen för detta uppdrag hanterar de myndighetsutövning gällande 
personer folkbokförda i Vetlanda Kommun och fattar därför en del beslut som nämnden 
måste delegera till verksamheten. Denna delegationsordning är avsedd för denna 
gemensamma socialjour. Den är uppdaterad utifrån gällande lagstiftning. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 

Beslutet skickas till 
Biträdande socialchef
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§ 146 Ärendenr SO 2021/87 

Hedersvåld, riktlinje för samverkan mellan SO och BU 

Beslut 
Det styrande dokumentet ”Hedersrelaterat våld, riktlinje för samverkan mellan SO och BU” 
ska upphöra att gälla då den inte längre fyller någon funktion.  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har sedan 2015 haft en gemensam 
riktlinje för hur förvaltningarna ska säkerställa att personal har kompetens kring 
hedersrelaterat våld, hur ansvarsfördelning och samverkan kring barn/elever som utsätts 
hedersrelaterat våld ska ske. Det fanns då ett behov att gemensamt öka kunskapen kring 
detta område.  

Under 2020 har riktlinjen setts över och gjorts om till en mer operativ rutin mellan 
förvaltningarna. Styrgruppen för samverkan mellan förvaltningarna har kommit fram till att 
det inte längre finns ett behov av en politisk antagen riktlinje kring hedersrelaterat våld. All 
strategisk samverkan mellan förvaltningarnas innefattas i riktlinjen ”Överenskommelse om 
samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 2020-2024”.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
Hedersrelaterat våld och förtryck, rutin för samverkan mellan BU och SO i Vetlanda 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare 
Barn- och utbildningsförvaltningen
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§ 147 Ärendenr SO 2021/4 

Redovisning av månadsstatistik 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för mars månad 2021 godkänns och läggs till handlingarna 
utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
 Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2016-01-01 – 2021-03-31. 
 Antal anmälningar som skett tre gånger per person inom en sexmånadersperiod utan 

att utredning har inletts 2020-06-01 – 2020-11-30. 
 Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård familj 2021-01-01 – 

2021-03-31. 
 Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2021-03-31. 
 Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2021-03-31. 
 Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser 2021-01-01 – 2021-03-31.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-19 
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§ 148 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner informerar om 2021 års ekonomiska vårproposition och dess förslag som 
direkt/indirekt påverkar socialtjänsten; 

- Arbetsmarknadsinsatser 
- Ekonomiskt bistånd 
- Aktiviteter för barn och unga 
- Utbildningsinsatser för barn och unga 
- Barn och unga i utsatta situationer – ökat stöd till civilsamhället 
- Människor i utsatta situationer – ökat stöd till civilsamhället 
- Satsningar inom jämställdhetsområdet 



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

§ 149  

Meddelanden 

Beslut 
Meddelanden läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll Höglandets samordningsförbund 2021-03-04 
 Beslut KF 2021-03-17 § 73 
 Beslut KF 2021-03-17 § 71 
 Beslut KF 2021-03-17 § 72 
 Detaljplan Rättvisan 11, Vetlanda, Vetlanda kommun 
 Detaljplan del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 1:43, Holsbybrunn, Vetlanda 

kommun 
 Beslut KS 2021-04-14 § 63 
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