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§ 85  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Ejlon Johansson (L) utses att jämte ordföranden att justera dagens protokoll. 
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§ 86 Ärendenr SO 2022/14 

Riktlinje hemutrustning 2022 

Beslut 
Riktlinje för hemutrustning 2022 antas. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 1 januari 2022 avskaffas möjligheten för nyanlända att låna pengar för att köpa 
möbler och annan hemutrustning via Centrala studiestödsnämnden. Nyanlända som inte kan 
lösa behovet av hemutrustning på annat sätt kommer därmed att hänvisas till kommunens 
socialtjänst.  

För att möjliggöra en så likvärdig bedömning som möjligt har här tagits fram riktlinjer för vilka 
summor som maximalt kan beviljas för enskilda och familjer i Vetlanda kommun. Riktlinjen ska 
användas för alla olika ärenden inom socialförvaltningen där en ansökan om hemutrustning 
blir aktuell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-11 

Beslutet skickas till 
Enhetschef försörjningsstöd 
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§ 87 Ärendenr SO 2022/16 

Riktlinje högsta godtagbara hyror 2022 

Beslut 
Riktlinje för högsta godtagbara hyror/boendekostnad 2022 antas. Retroaktiv utbetalning ska 
göras från och med 2022-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Kostnader för boende och vissa andra behov ligger utanför riksnormen då dessa kan variera 
beroende till exempel på var och hur du bor. Årets hyresförhandlingar inom Witalabostäder är 
nu klar och överenskommelsen slutade på en höjning på 2,1 %.  

Sex kommunala bostadsbolag i Jönköpings län har hittills lämnat besked om hyrorna för 2022, 
Aneby bostäder utmärker sig genom att höja hyrorna med 2,8 procent. Övriga 5 bolagen 
kommer höja med ca 1,9 procent (Publicerat onsdag 22 december 2021 kl 18.41, Sveriges Radio P4 Jönköping) 

Utifrån ovanstående föreslås att höja högsta godtagbara boendekostnad för 2022 med 2,1 %, 
avrundning har gjorts till närmaste hundratal. Högsta godtagbara hyra för 2022 gäller från och 
med 1 april.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 

Beslutet skickas till 
Enhetschef försörjningsstöd 
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§ 88 Ärendenr SO 2022/52 

Riktlinje Våld i nära relationer (VINR) 2022 

Beslut 
Riktlinje för arbetet med Våld i nära relationer (VINR) 2022 vid socialtjänsten i Vetlanda 
kommun antas. 

Ärendebeskrivning 
Den riktlinje som ligger till grund för socialtjänstens arbete med våld i nära relationer 
beslutades av nämnden 2015-03-06. Det är ett omfattande dokument som uppfattas förlegat 
och ohanterligt. Utifrån det har målet med arbete med att skapa en ny riktlinje varit att skapa 
ett tydligt, lätt hanterligt och uppdaterat dokument. Förutom verksamhetsutvecklare har 
handläggare vid mottagningsenheten samt operativa gruppen VINR deltagit i arbetet med att 
ta fram den nya riktlinjen.   

I riktlinjen tydliggörs socialtjänstens ansvar för att ge barn och ungdomars rätt till:  

• Information 
• Komma till tals och bli lyssnad på 
• Inflytande utifrån mognad och ålder  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 89 Ärendenr SO 2022/58 

Ekonomiuppföljning prognos 1, 2022 

Beslut 
Redovisningen av ekonomiuppföljning prognos 1, 2022 godkänns och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden aviserar om stora underskott för budgetåret 2022. Prognos 1 mars 2022 visar 
på ett sammanlagt underskott gentemot budget på 19,4 m kr.  

Personal och verksamhetskostnader ligger i stort sett i nivå med budget. Som vanligt är det 
svårförutsägbara kostnadskrävande vård och försörjningsstöd som står för avvikelserna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-15 
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§ 90 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Äskande om tillägg till budgetram för 2022 

Beslut 
Socialnämnden äskar om ett tillägg till budgetram för 2022 med 18 100 t kr.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden aviserar om stora underskott för budgetåret 2022. Prognos 1, mars 2022 visar 
på ett sammanlagt underskott gentemot budget på 19,4 m kr.  

Bokslutet 2021 visade på en sammanlagd kostnad för HVB-vården barn och unga på 13,8 m kr. 
Prognosen 1 för 2022 visar på kostnad för denna vård på ca 18 m kr, 4 200 t kr högre än 2021 
och med ett underskott gentemot budget på 4 200 t kr.   
Anledningen till denna kraftiga ökning är främst att nämnden tvingats fatta vårdbeslut för 
ovanligt många ungdomar med normbrytande beteende, flera placeringar har skett med stöd 
av lagen om vård av unga LVU. Dessutom har flera kostnadskrävande placeringar skett i början 
av året vilket skapar en ovanligt kraftig helårseffekt.  

Nämnden har under ett par år sett en kraftig ökning av dessa kostnader liksom många andra 
kommuner. Sådan vård är kostnadskrävande och detta är den största anledningen till att 
nämnden äskar om förstärkt budgetram för innevarande budgetår 2022. Nämnden har inlett 
ett utvecklingsarbete för att djupare kunna analysera dessa placeringar och se över våra 
processer och vårt arbetssätt, både innan under och efter placeringsbeslut i syfte att förkorta 
vårdtiderna, men också finna tillräckligt bra alternativ till placering i flera situationer än vi 
klarar idag. Detta arbete tror nämnden kommer att ge effekt först under 2023 där nämnden 
räknar med en minskning av dessa kostnader.  
 
Antalet placeringar på HVB-hem för enskildas vård relaterad till pågående missbruk har ökat 
under året. Den avsatta budgeten ligger för 2022 på 4 700 t kr medan prognosen för 2022 
visar på ett utfall på 5 600 t kr. Nämnden äskar om tillägg till denna ökning som inte gått att 
förutse.  
 
Även kostnaderna för att ingripa till skydd för personer som utsatts för våld i nära relationer 
har ökat och första prognosen för 2022 pekar på ett underskott på 2 500 t kr.  
Det är svårt att peka på en tydlig orsak till denna kostnadsökning. Det rör sig om relativt få 
personer som har behov av skyddsåtgärder med denna typ av utökat skydd och stöd, varför 
kostnaden varierar mellan åren. Under 2022 har nämnden sett en ökning som pekar på att de 
avsatta 1 700 t kr inte räcker. Prognos 1 pekar på behov av att utöka budgeten för 2022 med 
2 500 t kr till 4 200 t kr. 
 
Främst på grund av uteblivna intäkter i form av stadsbidrag har kostnaden för försörjningsstöd 
ökat från år 2020. Mellan 2019 och 2020 minskade stadsbidragen som fördelades från den 
centrala flyktingfonden med 5 750 t kr. De senaste åren har försörjningsstödet minskat 
långsamt men inte tillräckligt snabbt för att hämta hem denna förändring och nå den 
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budgeterade ramen. Storleken på försörjningsstödet är svårt att förutse, särskilt i orostider. 
Den första prognosen 2022 pekar på en minskning jämfört bokslutet 2021 med ca 800 t kr.  
Nämnden äskar på ett tillägg till budgeten för försörjningsstöd från dagens ram på  
20 m kr till prognosen för 2022 på 22 700 t kr. En utökning av budgetramen med  
2 700 t kr. Ett omfattande kvalitetsarbete pågår som vi tror kommer att fortsätta att hålla nere 
kostnaden för försörjningsstödet.   

Antalet ensamkommande barn och unga som Vetlanda tagit emot de senaste åren har varit 
nästan obefintligt. Flera av de ungdomar som Vetlanda tog emot under den stora 
flyktingvågen 2015 var yngre barn vilket gör att nämnden ändå har ett kvardröjande ansvar 
för denna grupp. Nämndens placeringskostnader m m finns fortfarande kvar, ibland flera år.  
Prognos 1 för 2022 pekar på minskade intäkter, då många ungdomar står utan statsbidrag när 
man erhåller svenskt medborgarskap men har kvar kostnaden.  
Nämnden la en budget på ett överskott på 4 000 kr på detta konto, vilket delvis har sin 
förklaring i nämndens stora svårigheter att skapa en detaljbudget för sin hela verksamhet 
inom erhållen budgetram. Nämnden äskar på en förstärkning av ramen på 4 000 t kr för att nå 
ett 0-resultat där intäkter och utgifter tar ut varandra.  
 
Socialnämnden äskar om en förstärkning av innevarande års budgetram med sammanlagt 
18 100 t kr.  

 
Budget  
2022 (t kr) 

Prognos 1 
2022 (t kr) 

Äskning tillägg 
2022 (t kr) 

Placering HVB vuxna 4 700 5 600   900 
Placering HVB barn 
och unga 8 000 18 000 8 000 
Placering Våld i nära 
relationer (VINR) 1 700 

 
4 200 2 500 

Försörjningsstöd 20 000 22 700 2 700 
Ensamkommande 
barn +4040 1000 4 000 
Summa   18 100 
        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-04 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
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§ 91 Ärendenr SO 2022/63 

Gemensam systemförvaltning Combine 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Vetlanda kommun tillsammans med 
Höglandsförbundet, Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö kommuner bildar en gemensam 
systemförvaltning för Combine från och med 2023-02-01,  

att den gemensamma systemförvaltningen för Combine föreslås bli en ny verksamhet inom 
Höglandsförbundet, 

att den årliga kostnaden för Socialnämnden blir 849 700 kr (40% av Vetlandas totala årliga 
kostnad). 

Ärendebeskrivning 
Samtliga Höglandskommuner (exklusive Tranås) har genomfört byte av verksamhetssystem 
för socialförvaltning och omsorgsförvaltning till Combine, vilket har skapat möjligheter att öka 
samverkan gällande systemförvaltning mellan kommunerna. Antal användare av systemet 
uppgår idag till ca 5 000. 

Fördelen med att skapa en gemensam förvaltning av verksamhetssystemet är att 
förvaltningen kräver spetskompetens som är svår att upprätthålla över tid i de enskilda 
kommunerna. Även utvecklingen av det nya systemet och dialogen med systemägaren Pulsen 
blir effektivare och bättre i en gemensam organisation. 

Höglandsförbundet har fått socialchefernas uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
gemensam förvaltningsorganisation. Efter en process som inkluderat alla berörda kommuners 
olika kompetenser utarbetades ett förslag på bemanning och finansiering. Förslaget har 
accepterats av berörda socialchefer samt kommundirektörerna i berörda kommuner.   

Den nya organisationen planeras vara igång 2023-02-01. Socialnämndens del är 849 710 kr  
per år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-14 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialchef 
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§ 92 Ärendenr SO 2022/6 

Redovisning av månadsstatistik 2022 

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

Ärendebeskrivning 
• Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2016-01-01 – 2022-02-28. 
• Antal utredningar 0-20 år med utredningstid över 4 månader 2017-01-01 - 2022-02-

28. 
• 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 – 2022-02-28. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2022-02-28. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2022-02-28. 
• Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård familj för perioden 

2021-01-01 – 2022-02-28. 
• Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2022-02-28. 
• Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2022-02-28. 
• Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2022-02-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-14 
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§ 93 Ärendenr SO 2022/24 

Internkontrollplan 2022 

Beslut 
Föreslagen plan för socialnämndens interna kontroll för 2022 antas.  

Ärendebeskrivning 
Enligt 6 kap 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725) är det varje nämnds ansvar att verksamheten 
inom sitt område bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  En plan för den interna kontrollen ska därför antas varje år. 
Redovisning av den interna kontrollen ska ske till kommunstyrelsen och till kommunens 
revisorer.  

I socialnämndens plan för den interna kontrollen ingår kontrollmoment som redovisas vid 
olika tillfällen under året. Löpande varje månad, en gång per kvartal, en gång i halvåret samt 
helår. 

I planen för 2022 har flera kontrollmoment som funnits med i tidigare års internkontrollplaner 
flyttats över till verksamheternas egenkontrollplaner. Verksamheterna kommer att redovisa 
utfallet av egenkontrollen i samband med sin årliga kvalitets- och verksamhetsrapport.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-14 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 94  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsarbete försörjningsstöd  
Pernilla Friberg och Camilla Waern Nyström informerar om utvecklingsarbetet kring 
försörjningsstöd i Vetlanda kommun. Uppdraget är att arbeta fram förslag om arbetssätt 
kopplat till ekonomiskt bistånd och skapa en ändamålsenlig och effektiv organisation. 
Brukarna ska få rätt stöd till rätt försörjning. I dagsläget har fem personer beviljats 
aktivitetsersättning, en person har erhållit anställning på den reguljära arbetsmarknaden och 
en person har beviljats sjukersättning. Samtliga har tidigare uppburit långvarigt ekonomiskt 
bistånd. Arbete pågår med att ta fram en e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd.  
 

Sociala kontrakt 
Mari Granath informerar om att i dagsläget uppgår antalet sociala kontrakt till 27 st. En 
jourlägenhet finns tillgänglig och fyra lägenheter har nyligen sagts upp då bostadsinnehavet 
upplevdes för stort. En arbetsgrupp bestående av verksamhetsutvecklare, administratör, 
enhetschef, biträdande socialchef och handläggare från vård- och omsorgsförvaltningen 
träffas regelbundet för att driva utvecklingsarbetet framåt och uppdatera framarbetade 
rutiner.  
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§ 95  

Frågor till förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden önskar information om följande: 

• Samverkan med Witalabostäder 
• Utbetalning av försörjningsstöd – till vem i hushållet utbetalas pengarna? 
• Motprestation för att få försörjningsstöd 
• Samarbetet med Human Brigde 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
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