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Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-25

Socialnämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 till 15.40 
Mötet ajournerades 14.28-14.43 

Beslutande Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 
Ejlon Johansson (L) 
Tommy Glans (VF) 
Jonna Andreasen-Fälth (SD) 
Håkan Hjelm (C) 
Annelie Andersson (M) 
Carina Strömbäck (S) 

Tjänstgörande ersättare - 

Övriga deltagare 
ersättare 

Tina Edman Pinol (C), Kenneth Hedin (S) 

Övriga deltagare 
tjänstepersoner 

Hanna Axeland, Annemo Lyrén, Zoran Djorem § 286, Camilla Waern Nyström 
§ 286, Maud Svensson § 286, Nathalie Lilja § 286, Anders Dahlén § 287, 
Ingmari Andersson § 284, Marie Willysdotter Wennerberg. 

Utses att justera Håkan Hjelm (C) 

Justeringens plats och 
tid 

Socialförvaltningen 2022-11-01 

Sekreterare 

 

Paragrafer 283-289 

Ordförande 

Marie Willysdotter Wennerberg 

 

Justeringsperson 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

 

Underskrifter 

 Håkan Hjelm (C)  

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Datum när protokollet publiceras: 2022-11-01 

Datum när anslaget tas bort: 2022-11-23 

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
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Föredragningslista 
§ 283 Val av justeringsperson   

§ 284 Förändrad organisation och fullt huvudmannaskap för 
ungdomsmottagningarna på Höglandet 

2022/160  

§ 285 IOP med föreningen Maskrosbarn 2022/168  

§ 286 Information från förvaltningen 2022/169  

§ 287 Revidering av Tryggve, socialförvaltningens 
ledningssystem för kvalitet, mål och ekonomi 

2022/167  

§ 288 Redovisning av månadsstatistik 2022 2022/6  

§ 289 Rapportering av ej verkställda beslut 2022 2022/130  
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§ 283  

Val av justeringsperson 

Beslut 
 Håkan Hjelm (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 284 Ärendenr SO 2022/160 

Förändrad organisation och fullt huvudmannaskap för 
ungdomsmottagningarna på Höglandet 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ingmari Andersson informerar om att beslut fattats om en övergång från delat 
huvudmannaskap mellan region/kommun till att Region Jönköpings län står som ensam 
huvudman för samtliga ungdomsmottagningar på höglandet. Detta uppnås genom tjänsteköp 
av psykosocial personal, anställd i kommunerna. En kompletterande länsdelsmottagning 
inrättas på Nässjö vårdcentrum och beräknas komma i gång 1 februari 2023. 

Region Jönköping läns ambition är att det ska finnas en ungdomsmottagning i varje kommun.  
I Vetlanda kommun finns fortsatt 40 % kurator på ungdomsmottagningen. Fördelen med 
gemensam huvudman är bland annat förbättrad rättssäkerhet, gemensamt 
verksamhetssystem för dokumentation och tillgång till kuratorskollegor. 

 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-25

§ 285 Ärendenr SO 2022/168 

IOP med föreningen Maskrosbarn 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Annemo Lyrén informerar om att överenskommelse har tecknats med föreningen 
Maskrosbarn gällande projekt Extravuxen. Överenskommelsen är ett Idéburet Offentligt 
Partnerskap mellan Vetlanda kommun och föreningen Maskrosbarn. 

Extravuxen är en biståndsbedömd insats som i omfattning ligger mellan öppenvårdsinsatser 
och placering, framtagen av Maskrosbarn tillsammans med ungdomar och socialtjänsten. 
Projektet syftar till att implementera Extravuxen som en del av socialtjänstens nuvarande 
insatser, framför allt gällande flexibilitet, ungdomars medbestämmande och 
utbildning/handledning av de Extravuxna. Implementeringsprocessen kommer att bidra till 
nya förbättrade system och former av samverkan inom socialtjänsten. Socialförvaltningen ser 
att Extravuxen kan bli ett gott tillskott till socialtjänstens insatser för barn och unga i Vetlanda 
kommun. 

Socialtjänsten får ta del av ett omfattande material framtaget inom projektet; 

• Verktyg för utredning 
• Utbildningsmaterial för de Extravuxna 
• Stödmaterial för de Extravuxna att använda i mötet med ungdom. 

Projektperioden är ett år och uppstartsmöte kommer att äga rum 9 november. 
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§ 286 Ärendenr SO 2022/169 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Projekt HVB 
Zoran Djorem informerar om projekt HVB. Projektet syftar till att utveckla arbetet med 
institutionsplacerade barn och unga genom hela ärendekedjan. Kommunstyrelsen har beviljat 
medel för motsvarande en heltidstjänst i 12 månader, ur den så kallade omställningsfonden. 
Zoran är projektledare på 80 % under projekttiden augusti 2022 till december 2023. Projektet 
leds av styrgruppen som består av biträdande socialchef och enhetschefer för 
utredningsenheten, placeringsenheten samt öppenvården. Två referensgrupper finns; en 
enhetsövergripande och en med barnhandläggarna.  

Projekt Försörjningsstöd 
Camilla Waern Nyström, Maud Svensson och Nathalie Lilja informerar om projekt 
Försörjningsstöd. Målgruppen för projektet är personer som uppburit långvarigt 
försörjningsstöd med anledning av sjukdom/ohälsa och projektet syftar till att hjälpa dem till 
rätt försörjning. Den enskilde får hjälp med bedömning av sin arbetsförmåga och hjälp i andra 
myndighetskontakter. Samverkan sker med andra aktörer, såsom arbetsförmedlingen, vården, 
psykiatrin och Försäkringskassan. Sedan 2020 har 40 ärenden handlagts, 21 är pågående i 
dagsläget och 19 har avslutats. 3 personer har gått till anställning, 4 har fått 
aktivitetsersättning och 1 har beviljats sjukersättning.  
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§ 287 Ärendenr SO 2022/167 

Revidering av Tryggve, socialförvaltningens ledningssystem för 
kvalitet, mål och ekonomi 

Beslut 
Revidering av förvaltningens styrdokument Tryggve godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningens styrdokument Tryggve är ett levande dokument som under många år utgjort 
förvaltningens samlade dokument för ledning/styrning, lärande, och kvalitet.  

Tryggve var från början namnet på socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).  

Tryggve har reviderats flera gånger. I mars 2015 reviderades Tryggve första gången. Då 
infördes bland annat arbetssättet Hållplatser för lärande med en guide för chefer. Hållplatser 
för lärande blev vårt sätt att systematiskt skapa lärande utifrån olika teman.  

2017 gjordes den senaste större revidering av Tryggve. Då blev Tryggve inte bara ett 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utan hela förvaltningens styrmodell där även 
ekonomistyrning och målstyrning inkluderades. I den versionen infogades även förvaltningens 
ledarskapspolicy i Tryggve samt förvaltningens tankar om vi vill vara en lärande organisation i 
praktiken.  

Sedan dess har det ganska många viktiga förändringar genomförts som i denna revidering nu 
också kommit på plats: 

2019 antog socialnämnden ett program för långsiktig strategisk utveckling.  

2020 byttes kvalitetsperspektiven ut för att bättre stödja kvalitetsarbetet.  

2021 införs en ny ledningsorganisation som bland annat innebar att sektionscheferna togs 
bort till förmån för en biträdande socialchef.  

Inför 2022 beslutades att förändra systematiken i Tryggves hållplatser för lärande och skapa 
ett nytt årshjul. Utifrån alla dessa förändringar var det alltså angeläget att revidera och 
uppdatera Tryggve. 

För att leverera en socialtjänst med hög kvalitet till våra medborgare är det viktigt att 
medarbetare, chefer och politiker har en gemensam tydlig bild av vårt uppdrag, vart vi är på 
väg, sin egen roll och hur den egna arbetsinsatsen hänger samman med helheten. Tryggve 
bidrar till att skapa en sådan samlad bild. 

I Tryggve har vi samlat centrala framgångsfaktorer som vi har identifierat under åren. Här 
finns bl a systematiken beskriven hur vi i det vardagliga arbetet löpande skapar 
förutsättningar för reflektion, lärande och förbättringar, hur vi ser på ledning/styrning, vad vi 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
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menar med kvalitet och hur vi konkretiserar och följer upp hur vi lyckas nå våra strategiska 
utvecklingsmål.  

Men Tryggve är kanske först och främst ett konkret verksamhetsstöd, inte minst för 
verksamhetsnära chefer för att i en intensiv vardag få hjälp att leda en verksamhet med hög 
kvalité, där det överordnade målet alltid är att skapa värde och förbättrade förutsättningar för 
våra medborgare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-18 
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§ 288 Ärendenr SO 2022/6 

Redovisning av månadsstatistik 2022 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för september 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2019-01-01 – 2022-09-30. 
• Antal anmälningar rörande barn 0-20 år som överskridit 21 dagar utan åtgärd för 

2022. 
• Antal anmälningar rörande vuxna som överskridit 21 dagar utan åtgärd för 2022. 
• Antal utredningar 0-20 år med utredningstid över 4 månader 2017-01-01 - 2022-09-

30. 
• Antal anmälningar som skett tre gånger per person inom en sexmånadersperiod utan 

att utredning har inletts 2020-06-01 – 2020-12-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar Barn och unga 0-20 år  

för perioden 2020-01-01 – 2022-09-30. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2022-09-30. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2022-09-30. 
• Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos familjeresursenheten för perioden 

2021-01-01 – 2022-09-30. 
• Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2022-09-30. 
• Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2022-09-30. 
• Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2022-09-30. 
• Redovisning av antalet inkomna meddelanden om elskulder och hyresskulder samt 

registrerat antal utlämnande handlingar 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17 
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§ 289 Ärendenr SO 2022/130 

Rapportering av ej verkställda beslut 2022 

Beslut 
Rapporten godkänns och överlämnas till inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen ska nämnden rapportera ej verkställda beslut till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Socialnämnden har 12 beslut att rapportera för kvartal 3,  
period 2022-07-01-2022-09-30. 

 

- Avbrott i verkställighet av kontaktperson och där biståndet inte åter verkställts inom 3 
månader. Avbrott 2022-01-12. 
Beslutet är inte verkställt  
 

- Gynnande beslut 2022-02-09 att bevilja kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. 
Beslutet är inte verkställt 
 

- Gynnande beslut 2022-02-09 att bevilja kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. 
Beslutet är inte verkställt 
 
 

- Avbrott i verkställighet av kontaktfamilj och där biståndet inte åter verkställts inom 3 
månader. Avbrott 2022-04-27. 
Beslutet är inte verkställt  
 

- Avbrott i verkställighet av kontaktfamilj och där biståndet inte åter verkställts inom 3 
månader. Avbrott 2022-04-27. 
Beslutet är inte verkställt  
 

- Gynnande beslut 2022-05-30 att bevilja kontaktperson enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. 
Beslutet är inte verkställt 
 

- Gynnande beslut 2022-06-09 att bevilja kontaktperson enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. 
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Beslutet är inte verkställt 
 

- Avbrott i verkställighet av kontaktfamilj och där biståndet inte åter verkställts inom 3 
månader. Avbrott 2022-06-20. 
Beslutet är inte verkställt  
 

- Avbrott i verkställighet av kontaktfamilj och där biståndet inte åter verkställts inom 3 
månader. Avbrott 2022-06-20. 
Beslutet är inte verkställt  
 

- Gynnande beslut 2022-06-21 att bevilja kontaktperson enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. 
Beslutet är inte verkställt 
 

- Gynnande beslut 2022-06-27 att bevilja kontaktperson enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. 
Beslutet är inte verkställt 
 

- Gynnande beslut 2022-06-28 att bevilja kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. 
Beslutet är inte verkställt 
 
Bilaga: 12 individrapporter 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17 

Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 


	Protokoll förstasida
	Val av justeringsperson
	Beslut SN 2022-10-25
Val av justeringsperson

	Förändrad organisation och fullt huvudmannaskap för ungdomsmottagningarna på Höglandet
	Beslut SN 2022-10-25
Förändrad organisation och fullt huvudmannaskap för ungdomsmottagningarna på Höglandet

	IOP med föreningen Maskrosbarn
	Beslut SN 2022-10-25
IOP med föreningen Maskrosbarn

	Information från förvaltningen
	Beslut SN 2022-10-25
Information från förvaltningen

	Revidering av Tryggve, socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet, mål och ekonomi
	Beslut SN 2022-10-25
Revidering av Tryggve, socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet, mål och ekonomi
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av månadsstatistik 2022
	Beslut SN 2022-10-25
Redovisning av månadsstatistik 2022

	Rapportering av ej verkställda beslut 2022
	Beslut SN 2022-10-25
Rapportering av ej verkställda beslut 2022
	Sida 1
	Sida 2



