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Sammanträdesdatum Sida 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

 

Plats och tid Ädelfors folkhögskola, kl 14.30-16.50 

Beslutande Hans Toll (S) ordförande 

Elisabeth Arvidsson (S) 

Nicklas Hugosson (VF)  

Tommy Glans (VF) 

Berndt Isaksson (M) 

Veronica Brandt (S) för Håkan Hjelm (C) 

Ejlon Johansson (L)  

 

Övriga deltagare 
ersättare 

- 

 

Övriga deltagare 
tjänstemän 

Anders Saldner socialchef, Stina Andersson enhetschef § 476-480, Anna 

Gustavsson soc sekr § 480, Hanna Axeland enhetschef § 481-505, Antje Mundt 

soc sekr, Anders Dahlén verksamhetsutvecklare § 508, Ann-Britt Hughes soc 

sekr § 488, Sabina Preschel soc sekr § 488 Mona-Lisa Hagström Svensson 

tillträdande ordförande, Marie Willysdotter Wennerberg sekreterare 

Utses att justera Ejlon Johansson (L) 

Justeringens plats 
och tid 

Socialförvaltningen 2018-12-19 

Underskrifter 

Sekreterare 

 
§ 476-504 sekretess 
§ 505-511 offentlig 

Ordförande 

Marie Willysdotter Wennerberg 

 

Justerare 

Hans Toll (S)                

 

 Ejlon Johansson (L) 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget 2018-12-19 

Sista dag för att 
överklaga 
(laglighetsprövning) 

2019-01-09   

Förvaringsplats för 
protokollet 

Socialförvaltningen 
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§ 505 

Redovisning av månadsstatistik 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av månadsstatistik för november månad 2018 

och lägger den till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Familjesektionen och mottagning- och vuxensektionen 

 Antal inkomna anmälningar, period 2014-01-01 – 2018-11-30 

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

att utredning har inletts, period 2018-03-01 – 2018-08-30 

 Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader, period 

2014-01-01 – 2018-11-30 

Mottagning- och vuxensektionen 

 Utvecklingen av försörjningsstödet (ej flykting), period 2017-11-01 – 2018-11-30 

 Utvecklingen av försörjningsstödet (flykting), period 2017-11-01 – 2018-11-30 

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

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

period 2015-01-01 – 2018-11-30 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-12-03 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 506 

Besparingsåtgärd Plusset, enheten för ensamkommande unga 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom att minska antalet årsarbetare inom Plusset från två 

årsarbetare till en årsarbetare. 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens krav till nämnderna på aktiva åtgärder för att minska 

kommunens budgetunderskott föreslås en minskning av personalresurs till Plusset med 

en årsarbetare.  

Plusset är en del av arbetet i enheten för ensamkommande unga och målgruppen är 

unga vuxna i utslusslägenheter. Minskningen av resurs innebär minskade öppettider på 

Plusset. MBL-förhandling har hållits. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-12-03 

Beslutet skickas till 

Diariet 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-11 4 (8) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 507 

Förlängning av överenskommelse om Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) mellan Vetlanda kommuns socialnämnd och 
pingstförsamlingen i Vetlanda 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att överenskommelsen enligt IOP mellan Vetlanda socialnämnd 

och pingstförsamlingen förlängs till och med 2019-06-30. 

Ärendebeskrivning 

2018-07-25 tecknades en IOP-överenskommelse mellan pingstförsamlingen i Vetlanda 

och socialnämnden. Överenskommelsen avser boende och stöd till ensamkommande 

ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen och den 

upphör 2019-03-01. 

Överenskommelsens syfte bedöms ha uppfyllts. Avtalet upphör dock mitt i terminen, 

vilket gör det svårare att hitta en bra fortsättning för de ungdomar som bor i 

studentboendet om boendet avvecklas när överenskommelsen upphör. I dialog med 

pingstförsamlingen, socialförvaltningen och fastighetsägaren föreslås därför en 

förlängning av överenskommelsen till och med 2019-06-30. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-12-04 

Beslutet skickas till 

Pingstförsamlingen 

Diariet 
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§ 508 

Socialförvaltningens brukarundersökning 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av brukarundersökning 2018 och lägger den 

till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Anders Dahlén redovisar socialförvaltningens brukarundersökning 2018. 

Beslutsunderlag 

Brukarundersökning 2018-12-03 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 509 

Delgivningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger delgivningarna till handlingarna utan beslut i saken. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-11-21 § 109, dnr 2018ifo0086 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 510 

Förvaltningsinformation 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Stina Andersson, enhetschef mottagningsenheten, informerar om att ärendemängden i 

mottagningsenheten har på grund av underbemanning vuxit, men att man nu jobbat 

undan med dokumentationen av dessa ärenden. LVM-utredningar och externa 

placeringar har prioriterats. Nya ärenden gällande våld i nära relationer (VINR) 

handläggs numera av mottagningsenheten.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 511 

Avtackning av avgående ledamöter i socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Hans Toll (S) summerar tiden i socialnämnden för den gångna mandatperioden och 

tackar för gott samarbete. Avgående ledamöter tackas med en blomma.  

Ejlon Johansson (L) tackar ordföranden, med instämmande av övriga ledamöter, för ett 

mycket gott och trevligt samarbetsklimat i socialnämnden genom åren.  

-------------------------------- 

 

 


