
 

Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-23

Socialnämnden 

Plats och tid HVB Broarp, Eksjö, kl. 15.20 till 16.15 

Beslutande Mona-Lisa Hagström Svensson (S) ordförande 
Carina Strömbäck (S) 
Annelie Andersson (M) 
Håkan Hjelm (C) 
Tommy Glans (VF) 
Jonna Andreasen-Fälth (SD) 
Ejlon Johansson (L)  

Tjänstgörande ersättare: - 

Övriga deltagare 
ersättare 

Kenneth Hedin (S), Niklas Hugosson (VF) 

Övriga deltagare 
tjänstepersoner 

Anders Saldner, socialchef, Hanna Axeland, biträdande socialchef § 364, 366 
via länk, Marie Willysdotter Wennerberg, sekreterare 

Utses att justera Håkan Hjelm (C) 

Justeringens plats och 
tid 

Socialförvaltningen 2021-11-25 

Sekreterare 

 

Paragrafer 359-366 

Ordförande 

Marie Willysdotter Wennerberg 

 

Justeringsperson 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

 

Underskrifter 

 Håkan Hjelm (C) 
 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 2021-11-25 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-12-16 

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 

 

 

 



 

Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-23

 

 

 

 

Föredragningslista 
§ 359 Val av justeringsperson   

§ 360 Detaljbudget 2022 2021/208  

§ 361 Ekonomiprognos för helåret per oktober 2021 2021/212  

§ 362 Deltagande i den länsgemensamma 
familjehemsresursen 

2021/193  

§ 363 Redovisning av månadsstatistik 2021 2021/4  

§ 364 Information från förvaltningen   

§ 365 Meddelanden   

§ 366 Ansökan ur omställningsmedel   

 



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-23

§ 359  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Håkan Hjelm (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 360 Ärendenr SO 2021/208 

Detaljbudget 2022 

Beslut 
Socialnämnden antar föreslagen detaljbudget för år 2022. 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till ansökan om 
tilläggsbudget för att kunna kompensera för den kostnadsutveckling som inte kunnat beaktas 
inom budgetramen.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har inför verksamhetsåret 2022 begärt budgetförstärkningar inom flera 
områden som skapat stora underskott för nämnden under flera år. Fullmäktige har i stort sett 
gått nämnden till mötes. Nämndens tilldelade ram för 2022 är 112.317 t kr. En ökning på 
8.877 t kr i nivå med bokslut 2020. 

Ramökningen har i förslaget först och främst fördelats i de kostnadsområden som varit 
huvudanledningen till de stora underskott som nämnden haft under en följd av år. I 
föreliggande budgetförslag ligger HVB-vård barn och unga, Familjehemsvård, missbruk, våld i 
nära relationer i samma nivå med bokslutet 2020. Under 2021 har förvaltningen dock fått 
problem med kraftigt ökat kostnadstryck inom samtliga dessa områden.  

Vad gäller försörjningsstödet utgör föreliggande förslag en stor utmaning. Förvaltningens 
utvecklingsarbete förväntas kunna leda till att försörjningsstödet minskar under 2022. Det är 
dock väldigt osäkert med hur mycket. Försörjningsstödets utveckling är beroende av så många 
olika faktorer och kostnadsutvecklingen under 2021 pekar mot en ökning gentemot 
föregående år, vilket gör utmaningen ännu större.  

Intäktssidan för ensamkommandeverksamheten har kraftigt underskattats både i budget 2021 
och i den budgetram som nämnden tilldelats inför 2022. Verksamheten går med överskott 
men antalet ungdomar som lämnat mottagningsverksamheten har varit större än beräknat 
samtidigt som det finns kvarvarande kostnader från den tid som nämnden drev egen HVB-
verksamhet.  

Nämnden avser inkomma med en ansökan om tilläggsbudget som tar hänsyn till de 
förändringar i nämndens verksamhetsområde som skett efter budgetprocessens 
genomförande. Tilläggsäskningarna preciseras senare i separat ärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 
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§ 361 Ärendenr SO 2021/212 

Ekonomiprognos för helåret per oktober 2021 

Beslut 
Socialnämnden godkänner prognos per oktober för helåret 2021. 

Ärendebeskrivning 
Redan i föregående prognoser under året har nämnden redogjort för att bokslutet för 2021 
pekar mot ett kraftigt underskott gentemot budget. Denna årets sista prognos  är inget 
undantag. Den pekar mot att Socialnämndens resultat för 2021 hamnar på 124,6 milj kr för 
helåret. Nämndens budgetram för 2021 är 104 milj kr, vilket skapar ett prognosticerat 
underskott för helåret på 20,6 mkr. Prognosen är ändå en förbättring gentemot föregående 
prognos på 1,7 milj kr. 

Underskottet är främst orsakat av höga kostnader för extern vård, både inom området 
missbruk och Barn -och Unga. Nämnden har tvingats ingripa med dygnsvård i ovanligt många 
fall för att kunna verkställa vårdplaneringar som kräver omfattande skydd. Sådan vård är 
kostnadskrävande och sammanlagt uppvisar extern vård ett underskott på 11,4 m kr, där Barn 
och unga-området står för -7,2 m kr, Våld i nära relationer -1,2 m kr och missbruksområdet -3 
m kr. För samtliga områden är detta ett ökat underskott jämfört med föregående prognos.  

Prognosen för försörjningsstödet väntas uppvisa ett underskott på 6,1 m kr. En försämring 
från föregående prognos med c:a 1,2 mkr. Det förklaras bla a av att försörjningsstödet 
kopplade till vissa insatser ökar i samband med att nämnden ingriper t ex vid våld i nära 
relationer. Trendmässigt ser förvaltningen att det utvecklingsarbete som sker inom området 
har god effekt och leder till att hålla nere kostnadsnivån. 

Kostnaden för mottagandet av ensamkommande är finansierad via statsbidrag. Flera 
ungdomar än förväntat har i år gått ur den statliga ersättningsschablonen då man blivit 
svenska medborgare. Nämndens kostnad, oftast familjehemsvård, ligger dock kvar. Detta 
tillsammans med att det under föreliggande år ligger kvar kostnader för hyror på kontrakt som 
löper ut under 2022 gör att verksamheten räknar med ett negativt resultat på 600 t kr. En 
förbättring mot föregående prognos.  I förvaltningens detaljbudget lades dock en alltför 
optimistisk förväntan på ett överskott på 3.800 t kr. Detta gör att verksamheten pekar på ett 
prognosticerat underskott på -4,4 mkr gentemot budget. Förvaltningen har genomfört en 
grundläggande analys av finansieringen av verksamheten. Resultatet är en bättre helhetsbild 
över schabloner och de delar som återsökts av förvaltningen. 

Osäkerheter i prognosen: 

Nämndens insatser når många av Vetlandas medborgare. Det stora flertalet av dessa insatser 
håller utsatta budgetramar och faller lättare in i en budgetplanering. Men några av de 
personerna med störst behov behöver mer kostnadskrävande insatser för att stoppa en 
negativ utveckling. Det är viktiga åtgärder är styrda av lagstiftning Det är ökningen av sådana 
behov som ligger bakom den största delen av ett växande underskottet och ökad 
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nettokostnadsutveckling för nämndens verksamhet. Denna utveckling delar vi med de flesta 
socialtjänster på höglandet och i landet.  

Det finns risk att fler sådana vårdbeslut kan skapa ytterligare ej prognosticerade kostnader. 
Vidare räknar vi med att migrationsverket beviljar de återsökningar som nämnden gjort kring 
ett antal kostsamma insatser. Skulle migrationsverket fatta andra beslut i något eller några 
återsökningar, kommer kostnaderna blir högre än beräknat i föreliggande prognos. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-17 
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§ 362 Ärendenr SO 2021/193 

Deltagande i den länsgemensamma familjehemsresursen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att inte delta i den länsgemensamma familjehemsresursen inför år 
2022.  

Ärendebeskrivning 
En omfattande utredning om Vetlanda kommuns deltagande i den länsgemensamma 
familjehemsresursen gjordes i förvaltningen under hösten 2019 på uppdrag från 
socialnämnden. När utredningen presenterades beslutades att inte gå med i 
familjehemsresursen men att årligen på nytt pröva frågan i samband med budgetarbetet inför 
nästkommande år. 2020 fattades samma beslut.  

Förra höstens bedömningar kvarstår. Inga tydliga och konkreta fördelar finns som motsvarar 
den kostnadshöjning för familjehemsvården som det skulle innebära att gå med i 
familjehemsresursen.  

Behov av familjehem och svårigheter att rekrytera skiftar över tid. Bedömningen är att inte gå 
med i familjehemsresursen inför 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 

Beslutet skickas till 
Enhetschef placeringsenheten
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§ 363 Ärendenr SO 2021/4 

Redovisning av månadsstatistik 2021 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för oktober 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2016-01-01 – 2021-10-31. 
 Antal utredningar 0-20 år med utredningstid över 4 månader 2017-01-01 - 2021-10-

31. 
 Antal anmälningar som skett tre gånger per person inom en sexmånadersperiod utan 

att utredning har inletts 2020-06-01 – 2020-11-30. 
 Antal inledda, pågående och avslutade utredningar Barn och unga 0-20 år  

för perioden 2020-01-01 – 2021-10-31. 
 Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2021-10-31. 
 Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2021-10-31. 
 Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård familj för perioden 

2021-01-01 – 2021-10-31. 
 Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2021-10-31. 
 Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2021-10-31. 
 Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2021-10-31. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-18 
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§ 364  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Hanna Axeland informerar om temagruppen Tryggare Vetlanda och deras uppdrag från KLG 
med anledning av senaste tidens händelser i Vetlanda. Gruppen ska ta fram en 
lägesbeskrivning av situationen i Vetlanda och komma med förslag på åtgärder. Mari Granath 
representerar socialförvaltningen.  

Anders Saldner informerar om läget i förvaltningen. Det för närvarande råder väldigt högt 
tryck på barn-/unga-området. Arbetet med digital ansökan/medborgarportal ekonomiskt 
bistånd pågår, verksamhetssystemet Combine är dock inte ännu färdigutvecklat för detta. Ett 
utvecklingsarbete pågår med en koppling mellan Hypergene och Combine som kommer att 
möjliggöra bättre statistikuppgifter.  
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§ 365  

Meddelanden 

Beslut 
Meddelanden läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Protokoll från styrelsesammanträde med Höglandets samordningsförbund 2021-10-20 
 Beslut KF 2021-10-20, ärendenr KLF 2021/259 
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§ 366  

Framställan om omställningsmedel för att leda ett arbete i 
syfte att minska nämndens kostnader för placeringar av barn 
och unga i hem för vård och boende (HVB)  

Beslut 
Socialnämnden begär 800 000 kr från omställningsmedel. Summan motsvarar en heltidstjänst 
som under 2022 ska leda ett arbete i syfte att minska nämndens kostnader för HVB-
placeringar av barn och unga. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har under flera år haft miljonunderskott när det gäller kostnader för 
placeringar av barn och unga i HVB-vård. Nämndens senaste prognos för 2021 pekar på ett 
underskott på drygt 7 miljoner.  

Samtidigt har antalet anmälningar gällande barn och unga i åldern 0-20 år ökat från 693 
stycken år 2016 till 1283 stycken år 2020. Denna siffra kommer öka ytterligare innevarande år. 
Socialnämnden har i år sett en allt större målgrupp med behov som nämnden bedömt enbart 
kunna tillgodoses genom vård på HVB. Denna tendens kvarstår och har ytterligare förstärkts 
under hösten.  

Socialnämnden ser därför ett stort behov av att omgående tillsätta resurser för att arbeta mer 
aktivt med att minska kostnaderna för placeringar i HVB. Arbete för att minska kostnader för 
placeringar på institution pågår löpande i berörda enheter. Utarbetade rutiner och arbetssätt 
finns som i många delar fungerar väl. Det saknas dock resurser i ordinarie verksamhet för att 
med tillräcklig intensitet kunna vidareutveckla tex samverkan, arbetssätt, metoder, processer 
och rutiner. Det saknas också resurser för att mer aktivt än idag arbeta för alternativa insatser 
för de som idag är placerade på HVB.  

Sammantaget är syftet att skapa mer kostnadseffektiva och ändamålsenliga arbetssätt som 
bidrar till att kommunens resurser nyttjas på ett mer effektivt sätt.  

Det är viktigt att betona att arbetet ska ha sin utgångspunkt i att barnet/den unges behov av 
stöd och skydd tillgodoses. Att minska kostnader får aldrig ske på bekostnad av barnet och 
dess behov av stöd eller skydd. Arbetet ska utgå från barnkonventionen och barnets bästa.  

Detta utvecklingsarbete utgår från placeringar av barn och unga. Bedömningen görs dock att 
arbetet i vissa delar också kommer vara applicerbart i arbetet kring placeringar av vuxna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Biträdande socialchef
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