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§ 109  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Tommy Glans (VF) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 110 Ärendenr SO 2021/70 

Högsta godtagbara kostnad för el 2021 

Beslut 
Socialnämnden antar riktlinje för högsta godtagbara elkostnad 2021 vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. 

Ärendebeskrivning 
En skälig elkostnad beräknas som en godtagbar utgift utöver norm vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. För att få en likvärdig bedömning av vad en skälig kostnad för el är i 
Vetlanda kommun har denna riktlinje tagits fram för 2021.  

Elförbrukning och elkostnad för lägenhet (hushållsel) 

Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, en normal energiförbrukning för 
en mindre lägenhet är ca 2000 kWh/år och en större bostad använder ca 5000 kWh/år. 
Schablonvärdena gäller bostäder som inte använder el för uppvärmning. Totalkostnaden för el 
per kWh är 251 öre/kWh (2,5 kr/kWh) för en liten lägenhet, som en etta eller en mindre tvåa. 
Kostnaden är ca 2,15 kr/kWh i genomsnitt för en större lägenhet. Då inkluderas alla kostnader 
och är ett medelvärde av elnätsavgifter, energiskatter, medelvärde på elpris och moms. 

Den totala elkostnaden per år är med dessa förutsättningar är ca 5.000 kr för en mindre 
lägenhet och ca 11.000 kr för en större bostad. (Konsumenternas energirådgivningsbyrå, 
2020) 

Elförbrukning och elkostnad för fastighet/lägenhet med kallhyra 

Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, normal energiförbrukning för en 
villa är ca 20.000 kWh/år. Om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el är 
en normal elanvändning ca 5000 kWh/år.   

Totalkostnaden för el per kWh var i snitt ca 154 öre/kWh (1,5 kr/kWh) under 2019 för en 
vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år, enligt Statistiska 
centralbyrån. Då inkluderas alla kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms. 
Den totala elkostnaden per år är med dessa förutsättningar är ca 31.000 kr/år. 
(Konsumenternas energirådgivningsbyrå, 2020) 

Vattenförbrukning och kostnad för vatten 

En villa förbrukar i genomsnitt ca 130 – 170 kubikmeter/år. För 2021 är bruknings-avgiften för 
Njudung Energis tjänster, vattenproduktion och distribution samt ärendet bortföringen och 
omhändertagandet av avloppsvattnet 23,80 kronor inklusive moms/kubikmeter. Fasta avgifter 
tillkommer utöver brukningskostnad på ca 2 000 kr/år (mätarstorlek Qmax 5 kubikmeter). 
Total kostnad för vattenförbrukning/år i en villa blir mellan cirka 5 – 6 000 kr/år i Vetlanda.  
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Bakgrund, utredning och beredning 
Om en elkostnad är skälig eller inte har varit en återkommande fråga vid ärendediskussioner 
och olika bedömningar har gjorts genom åren. För att få en så likvärdig bedömning som 
möjligt samt för att underlätta för handläggarna är denna riktlinje viktig. Relevant underlag 
har inhämtats via webben samt att arbetsgruppen har varit delaktiga vid framtagandet.  

Högsta godtagbara boendekostnad fastighet/lägenhet med kallhyra  

Högsta godtagbara boendekostnad (inklusive vatten och renhållning) för egen 
fastighet/lägenhet med kallhyra blir densamma som högsta godtagbara hyra plus kostnad för 
hushållsel i förhållande till antal personer som bor i bostaden. Rådrum för byte till billigare 
boende ska beslutas om biståndsbehovet bedöms över 3 månader. Under tiden för rådrum 
beviljas den faktiska kostnaden om den inte bedöms oskälig eller om hushållet tidigare 
informerats om socialnämndens bedömning av skälig boendekostnad. Individuell bedömning 
utifrån sociala skäl kan göras. 

Enligt Vetlanda kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd (2018-05-01) beskrivs att en egen 
fastighet eller bostadsrätt är en realiserbar tillgång och möjligheten att avyttra fastighet eller 
bostadsrätt kan i visa fall bli aktuellt. Bedömning av skälig bostadskostnad för egen fastighet 
eller bostadsrätt görs på samma grunder som för hyresrätt. Den individuella bedömningen är 
av stor vikt. Särskilt bör uppmärksammas förekomsten av starka sociala skäl för det aktuella 
boendet, hjälpbehovets längd, huruvida den normala ekonomin tål ett sådant boende samt 
hur dyrt, godtagbart eller möjligt ett alternativt boende är. I bostadskostnaden ingår även 
skälig bränslekostnad och övriga kostnader, till exempel kostnader för villaförsäkring, vatten 
och sophämtning. Amortering räknas normalt inte som en godtagbar utgift, då det inte är 
rimligt att genom ekonomiskt bistånd bidra till den enskildes kapitalbildning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Beslutet skickas till 
Enhetschef försörjningsstöd
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§ 111 Ärendenr SO 2021/37 

Revidering av internkontrollplan 2021 

Beslut 
Reviderad interkontrollplan för verksamhetsår 2021 antas.  

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningens internkontroll handlar om att säkerställa att arbetet följer de lagar, regler 
och mål som är uppsatta. Internkontrollen ska belysa de risker som finns i verksamheten och 
bidra till att säkra att olika saker blir gjorda, på det sätt som det är tänkt att det ska göras. Det 
är viktigt att det är tydligt vilka kontrollområden som internkontrollen innefattar, med en klar 
ansvarsfördelning. Den reviderade internkontrollplanen 2021 följer den struktur som tidigare 
internkontrollplaner följt, med mindre tillägg och förändringar utifrån den nya organisationen 
där den biträdande socialchefen har ersatt de tidigare sektionschefernas uppgifter i 
internkontrollen.  
 
Under 2021 kommer ett arbete kring Socialförvaltningens internkontroll och egenkontroll 
genomföras med syftet att ge de olika enheterna möjligheter att följa sin verksamhet och sina 
förbättringsområden på närmare håll, utan att för den saken skull minska insynen och 
säkerheten i verksamheten.  
 
Reviderad internkontrollplan 2021 finns i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-14 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef
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§ 112 Ärendenr SO 2021/24 

Informationshanteringsplan 

Beslut 
Socialnämnden antar föreliggande förslag till informationshanteringsplan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Vetlanda kommuns arkivreglemente skall informationshanteringsplan fastställas av 
socialnämnden. 
Informationshanteringsplanens syfte är att fastställa var och hur dokument skall förvaras och 
hur de får gallras. 
Förslaget har sin utgångspunkt i de gallringsråd som har tagits fram av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) för socialtjänsten. 

Planen ingår i kommunens verksamhetsbaserade informationsredovisning (VISA) och följer 
fastställd klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, KLASSA 



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-23

§ 113 Ärendenr SO 2021/64 

Arkivbeskrivning 

Beslut 
Socialnämnden antar föreliggande förslag till arkivbeskrivning. 

Ärendebeskrivning 
Enligt policy för hantering av arkiv i Vetlanda kommun och dess bolag, beslutad av KF 2017-09-
20 § 94, ska varje nämnd upprätta en arkivbeskrivning innehållande en redogörelse för 
arkivbildarens verksamhet och organisation samt de förändringar som skett där och som 
påverkat informationen i arkivet. 

Beslutsunderlag 
Arkivbeskrivning 
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§ 114 Ärendenr SO 2021/63 

Ekonomiprognos 1, 2021 

Beslut 
Socialnämnden godkänner ekonomiuppföljning per mars 2021 och utgår från föreslagna 
äskningar i den fortsatta budgetberedningen för budgetåret 2022  

Ärendebeskrivning 
Prognosen per mars 2021 pekar mot en nettokostnad om 115,5 m kr och ett underskott 
jämfört med budget på 13 mkr. I jämförelse med bokslutet 2020 pekar prognosen på en 
ökning av verksamhetens samlade kostnader på 2,57 mkr. Detta innebär ett prognosticerat 
underskott gentemot budget på 13 m kr för helåret 2021. 

Det är fortsatt placerings-/vårdkostnader samt försörjningsstöd som står för de största 
avvikelserna jämfört med budget. Försörjningsstödet visar på ett samlat underskott jämfört 
med budget på 6,2 mkr. Liksom i bokslutet 2020 är en av orsakerna uteblivna budgeterade 
statsbidrag från den centrala flyktingfonden. Men utöver det består den kostnadsökning av 
försörjningsstödet som konstaterades i bokslut 2020, om än på en lägre nivå. Kostnaden för 
försörjningsstödet har i denna prognos minskat med drygt 800 t kr jämfört med bokslut 2020. 

Kostnaderna för externa placeringar har i denna prognos skrivits upp betydligt jämfört med 
budget och även utfallet 2020. Detta beror på några mycket kostsamma enskilda 
placeringsbeslut. Barn -och ungdomsvårdens samlade kostnad för externa placeringar (HVB-
vård och familjehem) pekar på ett underskott på 5,75 m kr, en ökning på 4,25 m kr jämfört 
med bokslut 2020. Den största väntade ökningen återfinns inom HVB-vården.  

Nämndens kostnader för våld i nära relationer uppvisar ett underskott på 900 t kr relaterat till 
budget, en ökning jämfört med bokslut 2020 på 350 t kr. 

Missbruksvården ligger i prognosen på ett underskott i relation till budget på 300 t kr, men i 
nivå med bokslut 2020. 

I övrigt ligger nämndens prognos utan alltför stora avvikelser i nivå med budget. 

Åtgärder för att minska underskottet 

Försörjningsstödet följs noggrant av både nämnd och förvaltning. Under initiativet ”Rätt 
försörjning” arbetar försörjningsstödshandläggare och arbetsmarknadsenheten tillsammans 
för att identifiera individer och hushåll med långvarigt försörjningsstöd samt hjälpa dessa att 
bli självförsörjande. Ett omfattande utvecklingsarbete där man ser över arbetsprocesser och 
förbättra arbetsmetoder i försörjningsstödet pågår. Genom finansiering centralt budgeterade 
omställningsmedlen pågår en översyn över samverkansrutinerna med gymnasiesärskolans 
nationella program samt elever ur målgruppen i år 3 på Introduktionsprogrammen. Detta i 
syfte att uppnå förbättrade rutiner i övergången mellan skola och arbetsliv. 
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Nämnd och förvaltning intensifierar sitt arbete med nämndens långsiktiga strategi. Genom att 
organisera arbetet på ett lite annorlunda sätt har verksamhetens kraftiga volymökningar fram 
till nu kunnat lösas utan personalförstärkningar. Förändrad ledningsorganisation och 
administration har på olikas sätt lett till besparingar utan att verksamhetsnära personal 
minskats. 

Den förväntade ökningen av kostnaderna av externa placeringar är oroväckande. Den beror 
inte på en kraftig ökning av antalet individer som omfattas av placeringsbeslut, något som 
illustreras av att antalet placerade ungdomar på HVB uppgår till mars 2020 till XX st. De flesta 
behov kan nämndens egna resurser lösa till ett avsevärt mycket läge kostnad. Den viktigaste 
orsaken till den stora kostnadsökningen i föreliggande prognoser är att nämnden tvingats 
fatta mycket kostsamma beslut där problematiken varit komplicerad. Vården av både vuxna 
och unga övervägs och följs upp noggrant för att i möjligaste mån undvika eller förkorta 
placeringar, och att när möjligt välja placeringsformer med lägre kostnad. 

Nämndens äskningar inför budgetarbete 2022 

För att komma till rätta med de strukturellt betingade underskotten och uppnå en ekonomi i 
balans bör nämnden i budgetprocessen 2022 äska på en budgetförstärkning för 
försörjningsstöd och externa placeringar inkl nära relationer. Förvaltningen arbetar med 
effektiviseringar efter nämndens långsiktiga strategiska utgångspunkter. Det 
utvecklingsarbete som pågår inom försörjningsstödet bör kunna leda till en förbättring men 
utan en justering kommer nämnden inte att nå fram till en ekonomi i balans utan en 
ramjustering. 

De kraftiga volymökningar som pågått under flera år har fram till nu inte lett fram till några 
förändringar i personalstyrkan. Det har varit möjligt genom ett mycket flexibelt arbetssätt och 
förändrade arbetssätt. Detta arbete fortsätter, men den samlade socialsekreterarresursen för 
är dock mycket belastad och jobbar med mycket små marginaler vilket för att resursen måste 
utökas med 1,0 tjänst. Det största behovet återfinns inom utredningsenheten, barn och unga-
området. Det är även i detta område som krav finns på att stärka barns trygg - och 
rättssäkerhet genom att barnkonventionen blir lag.  

I nedanstående matris återfinns förslaget till beslut för de justeringar som nämnden anser 
behövs för att nå ekonomi i balans 2022: 

Spec Kostnad 
2020 t kr  

Budget 
2021 t kr 

Prognos 1 
2021 t kr  

Äskning 
2022 t kr  

Äskad 
förstärkning 
jmf budget 
2021 

HVB vux 5 705 4 600 4 900 5.000    400 

HVB BOU 7 793 6 400 9 950 8 000 1 600 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-21 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ekonom

Fam hem 11 289 11 200 12 200 12 000    800 

Vårdn över fl 3 759 3 600 4 800 4 800 1 200 

Placering VINR 1 796 1 200 1 900 1 900    700 

Försörjningsstöd 20 847 16 085 20 030 18 000 1 900 

Försörjningsstöd 
flykt/etableringsstöd 

2 945 0 2 194 2 000 2 000 

1,0 
Socialsekreterare 

       800 

SUMMA     9 400 
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§ 115 Ärendenr SO 2021/65 

Äskningar budget 2022 

Beslut 
Socialnämnden äskar om budgetförstärkning med sammanlagt 9 400 tkr. 

Ärendebeskrivning 
För att komma till rätta med de strukturellt betingade underskotten och uppnå en ekonomi i 
balans bör nämnden i budgetprocessen 2022 äska på en budgetförstärkning för 
försörjningsstöd och externa placeringar inklusive nära relationer. Förvaltningen arbetar med 
effektiviseringar efter nämndens långsiktiga strategiska utgångspunkter. Det 
utvecklingsarbete som pågår inom försörjningsstödet bör kunna leda till en förbättring men 
utan en justering kommer nämnden inte att nå fram till en ekonomi i balans utan en 
ramjustering. 

De kraftiga volymökningar som pågått under flera år har fram till nu inte lett fram till några 
förändringar i personalstyrkan. Det har varit möjligt genom ett mycket flexibelt arbetssätt och 
förändrade arbetssätt. Detta arbete fortsätter, men den samlade socialsekreterarresursen för 
är dock mycket belastad och jobbar med mycket små marginaler vilket för att resursen måste 
utökas med 1,0 tjänst. Det största behovet återfinns inom utredningsenheten, barn och unga-
området. Det är även i detta område som krav finns på att stärka barns trygg - och 
rättssäkerhet genom att barnkonventionen blir lag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-21 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Ekonom
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§ 116 Ärendenr SO 2021/69 

Redovisning av avvikelser 2020 

Beslut 
Redovisning av avvikelser 2020 godkänns och läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
I förvaltningens ledningssystem Tryggve ingår att rapportera och utreda avvikelser och 
klagomål. Syftet är att förbättra verksamheten genom att åtgärda brister men även att 
förebygga att liknande avvikelser händer igen. Inkomna avvikelser och klagomål ska även 
följas upp systematiskt i syfte att identifiera eventuella mönster och tendenser som kan 
föranleda åtgärder på övergripande nivå. 

Under 2020 har totalt 37 avvikelser och klagomål rapporteras till socialförvaltningen. 3 
avvikelser har klassats som lex Sarah. 1 anmälan om missförhållande enligt lex Sarah har 
anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Förvaltningen konstaterar en ökning av antal avvikelser jämfört med året innan. Brister i 
handläggning är den vanligaste avvikelseorsaken.  

Beslutsunderlag 
Redovisning avvikelser 2020 
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§ 117 Ärendenr SO 2021/4 

Redovisning av månadsstatistik 2021 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för februari månad 2021 godkänns och läggs till handlingarna 
utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
 Antal anmälningar som skett tre gånger per person inom en sexmånadersperiod utan 

att utredning har inletts 2020-05-01 – 2020-10-31. 
 Antal öppenvårdsinsatser öppenvård familj 2021-01-01 – 2021-02-28. 
 Antalet öppenvårdsinsatser öppenvård vuxen samt inskrivna på AME 2021-01-01 – 

2021-02-28. 
 Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2021-02.28 

Det saknas i dagsläget rapporter som visar antalet inkomna anmälningar samt 
utredningstid. Arbetet för att utveckla rapporter och följa verksamheten pågår. 
Redovisningen finns kvar i månadsstatistiken, även om det saknas uppgifter från 
verksamhetssystemet sedan inträdet av fas 2 i Combine, detta då vår målsättning är att 
åter kunna presentera statistikunderlag för: 

 Antal inkomna anmälningar mottagningsenheten 2016-01-01 – 2021-02-28. 
 Antal pågående utredningar, antalet öppnade och avslutade utredningar samt 

utredningar längre än fyra månader, 2017-01-01 – 2021-02-28. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 
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§ 118  

Uppdatering projekt försörjningsstöd 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Pernilla Friberg och Camilla Waern Nyström ger en uppdaterad information om projekt 
försörjningsstöd. Grunden i projektet är att effektivisera och öka kvaliteten i processen 
gällande försörjningsstöd för den enskilde med hjälp av tekniska hjälpmedel men även 
genomlysning av arbetsprocesser. Intervjuer och analyser har gjorts av forskare Irene 
Josefsson i form av fokuslivsintervjuer med arbetsmarknadsenheten och myndighetsenheten 
samt på ledningsnivå. Pernilla har även deltagit i en forskningsstudie på nationell nivå kring 
dessa frågor. Planeringen är att nya intervjuer ska göras på liknande sätt under våren 2022 för 
att jämföra skillnaden i utvecklingen.  

Enskilda samtal med medarbetarna ska genomföras under april/maj och kommer att knytas 
till medarbetarsamtalen med handlingsplaner och utvecklingsplaner för varje medarbetare. 
Man går igenom den sociala dimensionen med identifiering av arbetsuppgifter och analyserar 
arbetssätt för att hitta effektiviseringar. Kompetensutveckling och handledning kommer att 
genomföras för medarbetarna. Samverkan över hela förvaltningen ska ske fram för att hitta 
samarbetsformer för utredningar m.m. Ett regionalt nätverk med länets 13 kommuner har 
initierats om digitalisering av försörjningsstödet, där Pernilla medverkar som representant för 
Vetlanda kommun. Även samverkansformer med Arbetsförmedlingen kommer att tas fram. 
Målgruppsanalyser kommer att göras för att få till en differentierad handläggning. 

Utbetalt ekonomiskt bistånd under perioden 2018-2020 har ökat med 17 % i Vetlanda 
kommun. Trelleborg kommun, som ses som en framgångskommun, har ökat 18 % samma 
period. Jämförelsevis kommuner som har ökat utbetalt ekonomiskt bistånd under perioden är; 
Borås -2 %, Skövde 8 %, Timrå 1 %, Aneby 14 %, Eksjö 31 %, Nässjö 17 %, Sävsjö 34 %, Tranås 
46 % och Värnamo 23 %.  
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§ 119  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner informerar om att det är fortsatt högt tryck på myndighetssidan och 
utredningsenheten med stora volymökningar.  

Organisationen är stabil och har hittills under corona-pandemin fungerat väldigt bra.  
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§ 120  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Inga meddelanden finns att rapportera till dagens sammanträde.  
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Socialnämnden
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§ 121  

Extra sammanträde 

Beslut 
Extra sammanträde äger rum fredag 26 mars kl 10.00 i Hörsalen, med anledning av LVM-
ansökan till Förvaltningsrätten. 
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