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§ 148  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Carina Strömbäck (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 149 Ärendenr SO 2022/58 

Ekonomiuppföljning prognos 2 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av ekonomiuppföljning april 2022. 

Ärendebeskrivning 
Som tidigare känt ser 2022 ut att innebära ett stort underskott för Socialnämnden. På grund 
av detta äskar nämnden om tillägg till budgetramen 2022.  

Baserat på nu kända förutsättningar ser läget lite ljusare ut. Omfattande utvecklingsarbete 
pågår inom flera områden i syfte att minska underskottet. Sammantaget prognostiseras 
nettokostnaden bli 132,7mnkr. Det är ett underskott om 16,9mnkr, men 2,5mnkr bättre än 
prognosen efter februari. 

Personal- och verksamhetskostnader ligger något lägre än budget, totalt en nettokostnad om 
64,4mnkr vilket är ett överskott på knappt 1,4mnkr. Lednings- och förvaltningsövergripande 
kostnader är 435tkr under budget (nettokostnad 14,8mnkr), myndighetsutövning 836tkr 
under budget (nettokostnad 30,6mnkr) och öppna insatser 82tkr under budget (nettokostnad 
19,0mnkr).  

Istället är det liksom tidigare år placerings-/vårdkostnader, försörjningsstöd och vikande 
intäkter kopplade till ensamkommande som står för de stora negativa avvikelserna.  

Framför allt är det HVB-vård av barn och unga som avviker från budget, med ett underskott på 
9,5mnkr (och nettokostnad 17,5mnkr). Detta är dock 500tkr bättre än föregående prognos, 
bland annat tack vare statlig subventionering av SiS-placeringar (Statens Institutionsstyrelse). 
Ett utvecklingsarbete pågår för att effektivisera och förbättra processerna med långsiktigt mål 
att minska antalet placerade och förkorta placeringstiden. Redan nu, och sedan lång tid 
tillbaka, följer förvaltningen regelbundet upp varje placerad individ för att så fort som möjligt 
omvandla till annan vårdform. Familjehemsvård av barn och unga pekar å andra sidan på ett 
överskott med 2,1mnkr (nettokostnad 14,8mnkr), en förbättring från föregående prognos 
med lika mycket. Totalt prognostiseras alltså ett underskott på 7,3mnkr för barn- och 
ungdomsvård (nettokostnad 34.7mnkr). En förbättring med 2,58 m kr jämfört med 
föregående prognos. 

Kostnaden för missbruksvård för vuxna pekar mot ett underskott på 410tkr (att jämföra med 
en nettokostnad på 5,1mnkr) vilket är en förbättring med 800tkr. Även här finns statlig 
subventionering av SiS-placeringar med i bilden.  

För placeringar kopplade till våld i nära relationer är prognosen oförändrad med en 
nettokostnad om 4,2mnkr och ett underskott på 2,5mnkr. 

Kostnaden för försörjningsstödet fortsätter att minska. Kostnaden för ekonomiskt bistånd 
bedöms nu bli 21,7mnkr för helåret, en förbättring med 1,0mnkr jämfört med föregående 
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prognos och 1,8 mkr lägre kostnad bokslut 2021. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår, i 
syfte att minska kostnaderna och effektivisera processerna.  

Prognos för mottagande av ensamkommande är 1,4mnkr sämre än i februari, och indikerar nu 
ett underskott på 6,5mnkr. Hela försämringen går dock att hänföra till ett avslag från 
Migrationsverket på kommunens ansökan om ersättning för kostnader i ett enskilt fall. 
Förvaltningens ståndpunkt är att kommunen har rätt till denna ersättning och 
Migrationsverkets beslut har därför överklagats, men det är mycket svårt att bedöma vad 
utslaget blir. Överlag är den stora anledningen till underskottet avseende ensamkommande 
starkt vikande intäkter, företrädesvis genom att fler barn och ungdomar blivit svenska 
medborgare eller på annat sätt fallit ur ersättningssystemet än budgeterat. Än så länge har 
kriget i Ukraina renderat två ensamkommande för Vetlandas räkning. Utvecklingen i detta 
område är också en osäkerhetsfaktor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-16 
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§ 150 Ärendenr SO 2022/74 

Ansökan Samstiftelsen för social hjälpverksamhet i Vetlanda 
kommun 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar om utdelning ur Samstiftelsen för social hjälpverksamhet i Vetlanda 
kommun enligt föreliggande förslag, med ändring XXXXX

Ärendebeskrivning 
Samstiftelsen för social hjälpverksamhet har en behållning på ca 870 000 kr. Av dessa pengar 
är ca 120 000 kr utdelningsbart i år enligt de regler som gäller. Dessa 120 000 kr är 
ackumulerade utdelningsbara medel som har blivit under flera år. Det utdelningsbara 
beloppet ökar årligen med ca 25 000 kr, beroende på vad räntan är. I enlighet med uppgifter 
från ekonomikontoret, som förvaltar stiftelsen medel, är det möjligt att fördela medel 
kontinuerligt varje år om nämnden väljer att betala ut ca 40 000 kr i år. 

I enlighet med den riktlinje för samstiftelsen som beslutades i socialnämnden 2022-02-22 ska 
ansökan från personer som på grund av svårigheter i sin livssituation och är i kontakt med 
kommunens vård-och omsorgsförvaltning, socialtjänsten eller kommuninnevånare som av 
andra anledningar har begränsade ekonomiska förutsättningar att prioriteras. Ansökan får 
inte avse ändamål och behov som kan tillgodoses med skattemedel, t. ex i form av 
ekonomiskt bistånd.  

Målet är att stödet skall stödja individens möjlighet till: 

• jämlikhet i levnadsvillkor,
• aktivt deltaga i samhällslivet.

Ansökning 2022 
Annons om möjlighet att ansöka var införd i Vetlanda Posten lördag 9 april. Samtidigt 
publicerades information om möjligheten att ansöka medel på Kommunens sajt: ”Kom In”. 
Sista ansökningsdagdag var 2022-04-30.  Sammantaget kom det in 17 ansökningar. Här nedan 
följer information om de sökande, summor, uppgett behov samt förslag till fördelning. Genom 
denna föreslagna fördelning beviljas merparten av de som sökt medel. Undantaget är:  

• Föreningen Maskrosbarn som i sin ansökan inte uppfyller kriterierna om att vara 
boende i Vetlanda.

• En ansökan som inkom efter sista ansökningsdag.
• En enskild ansökan från en av boende på XXX. Personen i fråga ansöker om stöd för 

inköp av möbler och husgeråd i samband med att hen flyttar från XXX. Vid ett samtal 
med den personal XXX och med den kontaktperson sökande själv uppgett visar det sig 
att någon flytt inte är aktuell inom överskådlig tid.
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-16 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare 
Christina Carlson, ekonom/biträdande ekonomichef 
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§ 151 Ärendenr SO 2022/92 

Tillsammans möter vi framtidens behov inom området 
främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021-2030 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta samverkansdokumentet ”Tillsammans 
möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård  
2021-2030”. 

Ärendebeskrivning 
Länets 13 kommuner har enats om en gemensam viljeinriktning hur vi tillsammans och i stärkt 
samverkan med regionen möter framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, 
omsorg och vård. Denna viljeinriktning är sammanfattad i dokumentet ”Tillsammans möter vi 
framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021 – 2030”.  

Detta dokument förankras politiskt under våren 2022 i samtliga länets 13 kommuner och 
förvaltningen föreslår att socialnämnden ställer sig bakom denna viljeinriktning och föreslår 
kommunfullmäktige att anta samverkansdokumentet.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan, PKS, daterat 2021-12-16, § 67. 
Samverkansdokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, 
hälsa, stöd, omsorg och vård – 2021 – 2030”. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialchef 
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§ 152 Ärendenr SO 2022/102 

Mål och budget 2023 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner visar PowerPoint-presentation på nämndens sex mål och redovisar tidsplan för 
målarbetet 2023, PP-presentation biläggs protokollet. 
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§ 153 Ärendenr SO 2022/6 

Redovisning av månadsstatistik 2022 

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

Ärendebeskrivning 
• Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2019-01-01 – 2022-04-30. 
• 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 - 2022-04-

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 – 2022-04-30. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2022-04-30. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2022-04-30. 
• Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård familj för perioden 

2021-01-01 – 2022-04-30. 
• Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2022-04-30. 
• Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2022-04-30. 
• Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2022-04-30. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Redovisning april 2022 
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§ 154  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner informerar om det aktuella personalläget och rekryteringar till lediga tjänster 
vid förvaltningen. 
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§ 155  

Meddelanden 

Beslut 
Meddelanden läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Beslut KF 2022-04-20 § 51 
• Beslut KF 2022-04-20 § 45 

 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-24

§ 156  

Information från presidiet 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Presidiet informerar att möte hållits med kommunfullmäktiges presidie där olika frågor lyftes 
och möjlighet till informationsutbyte gavs.  
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