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Beslutande Hans Toll (S) ordförande 

Elisabeth Arvidsson (S) 

Nicklas Hugosson (VF)  

Tommy Glans (VF) 

Berndt Isaksson (M) 

Håkan Hjelm (C) 

Ejlon Johansson (L)  

 

Övriga deltagare 
ersättare 

Veronica Brandt (S) 

 

Övriga deltagare 
tjänstemän 

Anders Saldner socialchef, Monica Kinnmalm sektionschef § 462-469, Johanna 

Maxson sektionschef § 462-469, Cecilia Clausson verksamhetsutvecklare § 468, 

Ann-Britt Hughes enhetschef § 470-473, Hanna Axeland sektionschef § 470-473, 

Martina Holgersson soc sekr § 470-471, John Johansson ekonom § 462-463,  

Marie Willysdotter Wennerberg sekreterare 

Utses att justera Elisabeth Arvidsson (S) 

Justeringens plats 
och tid 

Socialförvaltningen 2018-11-29 

Underskrifter 

Sekreterare 

 
§ 462-469 offentlig 
§ 470-473 sekretess 

Ordförande 

Marie Willysdotter Wennerberg 

 

Justerare 

Hans Toll (S)                

 

 Elisabeth Arvidsson (S) 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget 2018-11-29 

Sista dag för att 
överklaga 
(laglighetsprövning) 

2018-12-20   

Förvaringsplats för 
protokollet 

Socialförvaltningen 
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§ 462 

Ekonomirapport oktober 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner ekonomirapport för oktober 2018 och lägger den till 

handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för socialförvaltningen är för de flesta verksamheter relativt oförändrad 

jämfört med föregående prognos. Ett antal smärre förändringar med marginell 

meningsfullhet kompletteras av en nettominskning av det prognostiserade underskottet 

för placeringar av barn och unga, specifikt familjehemsplaceringar samtidigt som HVB-

placeringar ökar, dock inte lika mycket. Prognosen är därmed knappt 300 tkr bättre  

föregående och förutsäger för helåret ett underskott på 8,2 mnkr. 

Tidigare redovisade åtgärder för att minska underskottet fortlöper med obesatta 

vakanser, finansiering via statliga myndigheter, samarbete med civilsamhället, 

kontinuerliga placeringsmöten etc. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-15 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 463 

Detaljbudget 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar föreslagen detaljbudget 2019 och redovisar den till 

kommunfullmäktige. 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att successivt redovisa förslag att eliminera 

kvarvarande sparbehov om 2 mnkr. 

Ärendebeskrivning 

Anders Saldner redovisar förslag till detaljbudget för socialnämndens verksamhet 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-19 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Diariet 
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§ 464 

Motion om jämställt försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda frågan om jämlikt försörjningsstöd 

under våren 2019, när socialstyrelsens slutrapport om jämställt försörjningsstöd 

presenterats, med inriktning på att då fatta beslut om införande av sådana rutiner. 

Socialnämnden föreslår att motionen med detta anses besvarad.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motion från centerpartiet om jämställt 

försörjningsstöd till socialnämnden för yttrande.  

I Vetlanda liksom på de flesta andra arbetsplatser betalas försörjningsstöd ut till 

registerledare eller det konto som paret uppgivit att pengarna ska utbetalas till. 

Eftersom detta oftast är mannen har flera kommuner i landet infört administrativa 

rutiner där beviljat stöd istället utbetalas till båda parter i ett hushåll. Sådana rutiner 

skapar större jämställdhet och minskar risken för att upprätthålla patriarkala strukturer. 

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att ”kartlägga socialtjänstens arbete med 

ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera kommunernas behov 

av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett 

jämställdhetsperspektiv”. Uppdraget ska slutredovisas den 1 december 2018. 

Socialnämnden ställer sig positiv till att göra försörjningsstödet mer jämställt och även 

till att skapa nya rutiner för utbetalning i enlighet med motionärens förslag. Att nu fatta 

beslut om att förändra dessa rutiner så  nära en slutredovisning av regeringsuppdraget, 

när frågan är under utredning, stöd inte av nämnden. Socialnämnden vill invänta det 

arbete som pågår så ett förändringsarbete kan grunda sig i resultatet av rapporten.  

Nämnden uppdrar därför förvaltningen att under våren 2019 när innehållet i 

Socialstyrelsens utredning delgivits, undersöka möjligheterna för att dela utbetalning av 

beviljat försörjningsstöd lika mellan parter i ett hushåll. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-19 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Diariet 
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§ 465 

Svar på skrivelse från IOGT-NTO om drogmissbruket i Vetlanda 
kommun 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att besvara skrivelsen från IOGT-NTO. 

Ärendebeskrivning 

Lokalföreningen Fridsam av IOGT-NTO har ställt frågan till socialnämnden i Vetlanda 

kommun om hur många ärenden socialnämnden har att hantera årligen där alkohol och 

narkotika är anledning samt vad kostnaden för detta är.  

Föreligger tjänsteskrivelse med statistikuppgifter för antal pågående insatser januari till 

mars perioden 2014-2018, för personer med missbruk från 18 år, samt redovisning av 

kostnader jämfört med riket och andra jämförbara kommuner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-19 

Beslutet skickas till 

Fridsam av IOGT-NTO 

Diariet 
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§ 466 

Socialförvaltningens kvalitets- och verksamhetsberättelser 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger förvaltningens kvalitets- och verksamhetsberättelser 2018 till 

handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger kvalitets- och verksamhetsberättelser 2018 avseende familjesektionen och 

mottagning- och vuxensektionen. 

Beslutsunderlag 

Kvalitets- och verksamhetsberättelser 2018 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 467 

Redovisning av månadsstatistik oktober månad 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner månadsstatistik för oktober månad 2018 och lägger den till 

handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Familjesektionen och mottagning- och vuxensektionen 

 Antal inkomna anmälningar, period 2014-01-01 – 2018-10-31 

 Antal anmälningar som skett tre ggr/person inom en sexmånaders period utan 

att utredning har inletts, period 2018-02-01 – 2018-07-31 

 Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader, period 

2014-01-01 – 2018-10-31 

Mottagning- och vuxensektionen 

 Utvecklingen av försörjningsstödet (ej flykting), period 2017-10-01 – 2018-10-31 

 Utvecklingen av försörjningsstödet (flykting), period 2017-10-01 – 2018-10-31 

 Antal inkomna aktualiseringar (anmälan, ansökan, anvisning, förfrågan, 

rådgivning, yttrande och överklagan) samt totalt antal påbörjade utredningar, 

period 2015-01-01 – 2018-10-31 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-19 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 468 

Förvaltningsinformation 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Clausson informerar om att VINR (Våld i nära relationer) kommer organisatoriskt 

att ingå i mottagningsenheten från och med början av 2019. Arbete pågår med att ta 

fram nya riktlinjer i syfte att ge stöd i arbetet samt öka användarvänligheten och 

delaktigheten. Sex placeringar är i dagsläget aktuella och tre kortare, nu avslutade 

placeringar, har varit aktuella under 2018.  

Elisabeth Björklund informerar om att en person gjort försök till socialbidragsbedrägeri. 

Händelsen kommer att polisanmälas. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

- 

  



Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-27 9 (9) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 469 

Delgivningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger delgivningarna till handlingarna utan beslut i saken. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-07 § 107 

 Beslut Länsstyrelsen 2018-11-09, dnr 2018ifo0178 

 Dokumentation av intern utredning vid avvikelse/klagomål, dnr 2018ifo0168 

 Dokumentation av intern utredning vid avvikelse/klagomål, dnr 2018ifo0158 

Beslutet skickas till 

- 

 


