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§ 319  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Jonna Andreasen Fälth (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 320 Ärendenr SO 2022/133 

Detaljbudget 2023 

Beslut 
Socialnämnden äskar hos Kommunstyrelsen om ett tillägg till budgetram för 2023 med  
9 600 tkr för att kompensera för nämndens ökade kostnader. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har under de senaste åren haft kraftiga kostnadsökningar för sin verksamhet. 
Kostnadsökningar under de senaste åren har främst varit relaterad till ökade kostnader för 
HVB-vården barn och Unga, men kostnaderna är också relaterade till skyddsinsatser för våld i 
nära relationer. Försörjningsstödet hamnade på en högre nivå när statsbidragen relaterade till 
mottagande av flyktingar minskade kraftigt i samband med att flyktingmottagandet minskade.  

Orsakerna till den ökade kostnadsutvecklingen har redovisats och analyserats i 
bokslutskommentarer och prognoser genom åren. Där konstateras att socialtjänsten de 
senaste åren har haft väldigt kraftiga volymökningar. Betydligt fler personer, framför allt barn 
och unga, möter idag socialtjänstens lagstyrda verksamhet med utredningsskyldighet m.m och 
får del av socialtjänstens olika former av stöd och insatser. Andelen barn och unga med 
kvalificerat behov av stöd har ökat, inte minst där det förekommer våld. Detta innebär att 
nämndens kostnader för mer ingripande insatser som HVB och familjehemsplaceringar har 
ökat.  

Socialtjänsten har också under flera år fått utökade ansvarsuppgifter från staten genom 
förändrade lagstiftningar m.m, förändringar som inte varit kopplade till ökad statlig 
finansiering. 

Socialnämnden har vidtagit en rad åtgärder för att på olika sätt minska sina kostnader i den 
omfattning som det är möjligt i en lagstadgad verksamhet med höga krav inom många olika 
delar.  

För att klara den beslutade budgetramen på 125 195 t kr kommer socialnämnden att behöva 
en utökad budgetram med 9 600 t kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-11-22

§ 321 Ärendenr SO 2022/58 

Ekonomisk prognos 4, 2022 

Beslut 
Redovisning av ekonomisk prognos 4, 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har som känt tidigare aviserat om ett stort underskott jämfört med budget för 
helåret 2022. I början av året aviserade nämnden om ett förväntat underskott för året på 17 
m kr och äskade och beviljades därför en utökning av budgetramen på samma belopp. 

Sedan dess har nämnden lyckats förbättra denna dystra prognos vid samtliga prognostillfällen. 
Även denna prognos är något bättre än den senaste som gjordes i augusti. Denna gång 
marginellt med 134 t kr. Men sammanlagt har nämnden sedan prognos 1 2022 reducerat den 
förväntade kostnadsökningen för året med sammanlagt 3,5 m kr. Det innebär att nämndens 
bokslut förväntas ge ett överskott jämfört med budget på samma belopp, 3,5 m kr. Det 
sammanlagda bokslutet förväntas nu hamna på 129,3 m kr jämfört med bokslutet 2021 på 
127,1 m kr. En ökning med 2,2 m kr.  

Det är som tidigare nämnts HVB-vård av barn och unga som står för de största 
kostnadsökningarna de senaste åren. Denna prognos pekar på en sammanlagd årskostnad på 
14,3 m kr, 862 t kr lägre än föregående prognos. Nämnden arbetar aktivt för att reducera 
kostnadsökningarna och sedan den första prognosen 2022 har den förväntade kostnaden för 
HVB-vården för barn o unga minskat med 3,7 m kr. Jämfört med bokslutet 2021 har HVB-
vården Barn o unga i denna prognos ökat med 400 t kr.  

Om kostnaden för HVB-vården för barn och unga förväntas minska jämfört med föregående 
prognos, har den beräknande kostnaden för placering våld i nära relationer ökat med ungefär 
samma belopp, 744 t kr. Även HVB-vården för vuxna missbrukare förväntas öka sedan 
föregående prognos, med 340 t kr. Detta beroende på flera LVM beslut under hösten. 

Kostnaden för försörjningsstöden förväntas förbättras med 225 t kr jämfört med föregående 
prognos. Det utvecklingsarbete som pågår inom detta område har förbättrat prognoserna 
under året och visar på att den minskade kostnadstrenden sedan 2020 ännu håller i sig. Det 
förväntade bokslutet på 22,8 m kr utgör en minskning på 1 m kr på två år.   

Utöver dessa förändringar är förändringarna små jämfört med föregående prognos. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 
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§ 322 Ärendenr SO 2022/6 

Redovisning av månadsstatistik oktober månad 2022 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för oktober 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2019-01-01 – 2022-10-31. 
• 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 - 2022-10-

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 – 2022-10-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2022-10-31. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2022-10-31. 
• Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos familjeresursenheten för perioden 

2021-01-01 – 2022-10-31. 
• Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2022-10-31. 
• Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2022-10-31. 
• Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2022-10-31. 
• Redovisning av antalet inkomna meddelanden om elskulder och hyresskulder samt 

registrerat antal utlämnande handlingar 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-14 
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§ 323  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Regionala samverkansgrupper 
Anders Saldner informerar om att höglandsgemensamma samarbeten sker i verksamheter 
som gemensam socialjour och gemensam familjerätt. Nästa område är gemensam 
systemförvaltning i Combine. Länsövergripande samarbeten sker genom Barnahus och 
gemensam familjehemsresurs. Vetlanda kommun har valt att inte delta i familjehemsresursen 
men årliga överväganden i frågan görs.  

Ensamkommande unga 
Anders Saldner informerar om verksamheten för ensamkommande unga. Totalt finns i 
dagsläget 12 ensamkommande i Vetlanda kommun. 9 personer är familjehemsplacerade, 2 
HVB-placerade och 1 placerad i konsulentstött familjehem.  

Nationell kunskapsstyrning 
Anders Saldner informerar och visar film om Bättre tillsammans – samverkan för en 
kunskapsbaserad socialtjänst. Styrning och samverkan | SKR  - här ges en övergripande 
beskrivning av hur lokala, regionala och nationella strukturer byggts upp och samspelar för att 
stärka stödet till kommunerna. Anders Saldner är länets representant i Nationell 
samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S, och Partnerskapet för stöd till 
kunskapsstyrning i socialtjänsten. 

 

https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/styrningochsamverkan.59072.html
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§ 324  

Meddelanden 

Beslut 
Meddelanden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Beslut från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om tillsyn avseende förbudet mot 

diskriminering om verksamhet inom socialtjänsten, dnr TIL 2021/167. 
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