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§ 250  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Tommy Glans (VF) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 251 Ärendenr SO 2022/153 

Delårsbokslut 2022 inkl verksamhetsplan 2022 

Beslut 
Socialnämnden godkänner halvårsbokslut 2022. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens delårsbokslut föreligger i separat underlag.  

Socialnämnden har fattat en rad viktiga beslut i syfte att förverkliga sin strategi och sina mål 
där förebyggande tidiga insatser och samordning med andra huvudmän prioriteras. Bland 
annat har förvaltningen förstärkts med en fältassistenttjänst med särskilt samordningsansvar 
och tillsammans med bland andra barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och 
fritidsförvaltningen har ett intensifierat arbete för att minska psykisk ohälsa hos ungdomar 
inletts.  Personalsituationen i förvaltningen är god och stabil.  

Socialnämnden har i 6 mål angett riktningen för förvaltningens prioriteringar under året. I 
bilagd rapport redovisas i vilken grad förvaltningen bedömer att målen har uppnåtts. 
Förvaltningen har i sin verksamhetplanför 2022 utarbetat ett 20-tal aktiviteter som ska bidra 
till högre måluppfyllnad av nämndens mål. Sorterat under respektive mål kommenteras dessa 
aktiviteter och i vilken grad ansvarig chef bedömer att aktiviteten hittills har slutförts 
Därigenom får nämndenen en bra bild av i vilken grad nämndmålet är uppfyllt. 
Sammanfattningsvis kan sägas att förvaltningen kommit relativt långt i måluppfyllnad. 

Den viktigaste utmaningen är den ekonomiska utvecklingen med kostnadsökningar och 
budgetunderskott. En osäker och oroande samhällsutveckling med inflation kostnadsökningar, 
krig i vår närhet har stor påverkan på nämndens ansvarsområden och förvårar prognoser och 
analyser.  

En rad aktiviteter pågår för att effektivisera och minska nämndens kostnader och i bokslutet 
konstateras att för varje prognos under året har förvaltningen kunnat presentera en 
förbättrad prognos för helåret. Prognosen per augusti pekar mot ett underskott på 13,7 m kr, 
vilket ändå är 5,7 m kr bättre än den bedömning som gjordes utifrån förutsättningarna i 
början av året. Det är framför allt placeringar för barn och unga som står för den största 
förbättringen, men också det största underskottet. I bokslutet konstaterar att om nuvarande 
prognos håller kommer nettokostnaden för 2022 bli 2,3 mkr högre än förra året, men ändå 
kräva ytterligare besparingar för att kunna nå ner till nästa års utökade budgetram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-19 
Delårsbokslut 2022 

--------------------------------------- 
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§ 252 Ärendenr SO 2022/58 

Ekonomiuppföljning, prognos 3 

Beslut 
Socialnämnden godkänner ekonomiuppföljning t o m augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har som känt tidigare aviserat om ett stort underskott jämfört med budget för 
helåret 2022. Nämnden har därefter äskat om och beviljats tilläggsbudget för innevarande år 
2022. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja nämnden en utökad budget beräknat på 
nämndens bedömning av utfallet 2022, en summa som skulle kunna justeras nedåt om 
nämnden uppvisar ett bättre resultat. 

Utan hänsyn till beslutet om tilläggsbudget uppvisar nämnden ett prognosticerat resultat som 
ser ljusare ut än tidigare prognoser under året. Sammantaget förväntas  nettokostnaden bli 
130,4 mnkr. Det är ett underskott jämfört med budget på 13,6 mnkr, 3,3 mkr bättre än 
föregående prognos, en indikation om att nämndens arbete med att minska sitt underskott 
går åt rätt håll. Sedan årets första prognos har nämndens bedömning av helåret 2022 därmed 
förbättrats med 5,8 m kr.   Årets utfall pekar på att nämndens nettokostnader 2022 ökar med 
3,3 m kr jämfört med föregående år.  

Liksom tidigare prognoser är det placerings-/vårdkostnader, försörjningsstöd och lägre 
intäkter kopplade till ensamkommande som står för de stora negativa avvikelserna jämfört 
med budget.  

Framförallt är det HVB-vård av barn och unga som avviker från budget, med ett förväntat 
budgetunderskott på 7,2 mnkr och en nettokostnad på 15,2 mnkr, en förbättring med 2,3 m kr 
jämfört med föregående prognos. Den bedömda minskningen av underskottet beror på att 
nämnden har lyckats förkorta vårdtiden i vissa placeringsärenden. Ett utvecklingsarbete pågår 
för att effektivisera och långsiktigt minska antalet placeringsbeslut på HVB, samt att förkorta 
placeringstiden ytterligare. 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 på 3,0 mnkr 
nettokostnad 14,0 mnkr, en förbättring från föregående prognos med 0,8 mkr.  
Totalt prognostiseras alltså ett underskott på 4,2 mnkr jämfört med budget för dessa båda 
placeringskategorier(Familjehem och HVB barn och unga), en förbättring med 2,9 m kr jämfört 
med föregående prognos.  
Kostnaden för missbruksvård för vuxna pekar mot ett underskott på 400 t kr jämfört med 
budget, vilket ligger i linje med föregående den bedömning som gjordes förra sommaren.  

För placeringar kopplade till våld i nära relationer är prognosen oförändrad med en bedömd 
nettokostnad om 4,5 mnkr och ett underskott på 2,8mnkr, en knapp kostnadsökning jämfört 
med förra prognosen. 
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Efter att under lång tid uppvisat lägre kostnader pekar föreliggande prognos för 
försörjningsstödet på en ökning jämfört med föregående prognos. Kostnaden för ekonomiskt 
bistånd bedöms nu bli 23,1 mnkr för helåret, en ökning med 1,4 m kr jämfört med föregående 
prognos.  Den vanliga minskningen under mitten av året verkar detta år ha uteblivit, vilket kan 
förklaras av högre levnadsomkostnader generellt. Prognosen pekar dock alltjämt på en lägre 
nettokostnad för helåret 2022 jämfört med föregående år, trots skenande kostnadsökningar 
på el, mat m m, en skillnad på ca 400 t kr. Detta förklaras främst av förvaltningens pågående 
utvecklingsarbete, i syfte att minska kostnaderna för försörjningsstödet. Prognosen är dock 
väldigt vansklig att göra p g a mycket svårbedömd samhällsutveckling. 

Prognos för mottagande av ensamkommande är visar på ett underskott på ca 5,8 m kr, en 
förbättring på 0,7 m kr.  Det stora underskottet är dels kopplad till ett avslag på nämndens 
begäran om återsökning på ett stort vårdbelopp 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. Till största delen är dock 
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 tre 
ensamkommande för Vetlandas räkning. Utvecklingen i detta område utför också en 
osäkerhetsfaktor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-16 
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§ 253 Ärendenr SO 2022/131 

Tillägg till begravningskostnad 

Beslut 
Högsta godtagbara ekonomiska bistånd till begravningskostnad och gravsten höjs från 50 % till 
53 % av prisbasbeloppet (24 150 kr 2022) utifrån de ökade transportkostnaderna efter 
nedläggningen av bårhuset i Vetlanda.  

Ärendebeskrivning 
Begravningskostnaderna i Vetlanda kommun har efter nedläggningen av bårhuset ökat som 
följd av ökade transportkostnader.  En person som har avlidit behöver transporteras flera 
gånger. Vissa transporter är kostnadsfria, det vill säga ingår i begravningsavgiften som betalas 
via skatten. Andra transporter betalas av kommun, region eller dödsboet.  

Efter att bårhuset i Vetlanda lagts ner har Socialförvaltningen uppmärksammat att en större 
del av begravningskostnaden avser transportkostnader än vad det gjorde tidigare. En 
hämtning runt Vetlanda-Eksjö ligger på ca 4 500 - 5 500 kr beroende på var och när på dygnet, 
förut låg det på ca 1 500 kr mindre. 

Enligt Vetlanda kommuns riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd kan bistånd 
beviljas till mellanskillnaden upp till vad en begravning kostar om inte dödsboets tillgångar 
räcker. Högsta godtagbara kostnad för en begravning och gravsten är 50 % av prisbasbeloppet 
(24 150 kr för 2022).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-17 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att höja högsta godtagbara ekonomiska bistånd till 
begravningskostnad och gravsten från 50 % till 53 % av prisbasbeloppet (24 150 kr 2022) 
utifrån de ökade transportkostnaderna efter nedläggningen av bårhuset i Vetlanda.  

Beslutet skickas till 
Enhetschef försörjningsstöd 
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§ 254 Ärendenr SO 2022/140 

Redovisning av avvikelser, klagomål och synpunkter första 
halvåret 2022 

Beslut 
Socialnämnden godkänner halvårsrapport om avvikelser och klagomål i förvaltningens 
verksamhet första halvåret 2022. 

Ärendebeskrivning 
I förvaltningens ledningssystem Tryggve ingår att rapportera och utreda avvikelser och 
klagomål. Detta är en del av förvaltningens systematiska förbättringsarbete och lärande.   

Varje halvår får nämnden del av en sammanfattning av de avvikelser och klagomål som har 
hanterats i förvaltningen, där dessa analyseras och kommenteras för att nämnden på så sätt 
ska få en inblick i den delen av det systematiska förbättringsarbetet. 

Sammanställningen fungerar även som underlag för lärande och analys i verksamheterna vid 
givna analystillfällen där all personal medverkar. 

I separat bilaga presenteras och analyseras antal, vad avvikelserna handlat om, var de inträffat 
och vilka åtgärder som vidtagits m.m. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-19 
Halvårsrapport 2022-09-13 
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§ 255 Ärendenr SO 2022/6 

Redovisning av månadsstatistik 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för juni, juli och augusti 2022 godkänns och läggs till 
handlingarna utan beslut i saken. 

Redovisning av antal anmälningar som skett tre ggr/person inom en sexmånadersperiod utan 
att utredning har inletts (mottagningsenheten) behöver inte fortsättningsvis redovisas. 

Kvartalsredovisning av Råd och stöd godkänns och läggs till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 
• Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2019-01-01 – 2022-08-31. 
• 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 - 2022-08-

31. 
• 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 – 2022-08-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2022-08-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2022-08-31. 
• Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård familj för perioden 

2021-01-01 – 2022-08-31. 
• Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2022-08-31. 
• Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2022-08-31. 
• Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2022-08-31. 
• Kvartalsredovisning av internkontroll ”Råd och stöd”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-20 
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§ 256 Ärendenr SO 2022/130 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Beslut 
Rapporten godkänns och överlämnas till inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen ska nämnden rapportera ej verkställda beslut till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Socialnämnden har 3 beslut att rapportera för kvartal 2,  
period 2022-04-01-2022-06-30. 

- Gynnande beslut 2022-02-09 att bevilja kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. 
Beslutet är inte verkställt 
 

- Gynnande beslut 2022-02-09 att bevilja kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. 
Beslutet är inte verkställt 
 

- Avbrott i verkställighet av kontaktperson och där biståndet inte åter verkställts inom 3 
månader. Avbrott 2022-01-12. 
Beslutet är inte verkställt  
 
Bilaga: 3 individrapporter 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-16 

Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-27

§ 257 Ärendenr SO 2022/94 

Socialnämndens sammanträdestider 2023 

Beslut 
Socialnämnden fastställer sammanträdestider för år 2023 enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till socialnämndens sammanträdestider för år 2023, sammanträdena föreslås äga rum 
kl 13.00. Lokal anges i kallelsen. 

Januari 10, 24 
Februari 14, 28  
Mars 14, 28 
April 11, 25 
Maj 9, 23 
Juni 13, 27 
Juli - 
Augusti 8, 22 
September 12, 26 
Oktober 10, 24 
November 14, 28  
December 12 

Beslutet skickas till 
Netpublicator 
Kom In 
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§ 258  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner informerar om att kommunerna har fått ett högre ansvar i arbetet kring 
våldsutövare. Länsstyrelsen har beviljat stöd för att komma i gång med detta och ett 
samarbete har inletts med höglandskommunerna. Inom kort kommer beslut fattas om att 
påbörja en kartläggning om hur detta arbete ska gå till.  
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