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§ 358   2018ifo0115 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom yttrandet i ärende gällande klagomål och överlämnar 

det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 8.5-21325/2018-1. 

Ärendebeskrivning 

Handläggande socialsekreterare bedöms ha följt aktuella riktlinjer och 

handläggningsrutiner i ärendet. Ingen ytterligare åtgärd kommer att tas från nämndens 

sida. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-21 

Aktualisering 2018-05-17 inkl. aktanteckningar 

Beslutet skickas till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Diariet 
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§ 359 

Budget 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta en detaljbudget för 2019. 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att inom ramen för befintlig budget beakta 

föreliggande prioriterade inriktning av verksamhetens utveckling 2019. 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att återrapportera planerade aktiviteter i 

verksamhetsplan 2019 i syfte att förbättra förutsättningar för god måluppfyllelse. 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att presentera förslag på besparingar som i 

möjligaste mån har bärighet på utfallet i budget 2018. 

Ärendebeskrivning 

Anders Saldner redovisar program för särskilt prioriterade utvecklingsområden för 

inriktning av verksamheten kopplat till mål och budgetram för 2019. 

I enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument ska nämnden utarbeta ett antal 

mål som styr förvaltningens verksamhet. I enlighet med samma dokument ska även 

nämnden utarbeta program för utvecklingsområden i sin styrning.  

Fokusområden som särskilt bör beaktas i verksamhetsutvecklingen för 2019: 

 Integration/mottagande 

 Arbetsmarknadsfrågor 

 Bostäder 

 Vård utanför hemmet 

 Personalrekrytering 

Nämnden har för 2019 eftersträvat ramökningar för att ge bättre förutsättningar att 

uppfylla nämndens mål och prioriterade utvecklingsområden. Behov av utökad ram på 

5,5 mnkr varslades till budgetberedningen varav nämnden erhöll 2,0 mnkr. Ett 

sparbeting ligger på samtliga nämnder i kommunen som motsvarar den årliga 

uppskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-21 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 360    

Information om projekt” På väg” 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Annika Synnes Lindberg informerar om projektet ”På väg” som är ett samarbete mellan 

arbetsförmedlingen, socialförvaltningens vuxensektion (myndighetsenheten, öppenvård 

och arbetsmarknadsenhet AME), Vetlanda Lärcentrum (barn- och utbildningsnämnden 

SFI) och Human Bridge kring målgrupper som står långt från den reguljära 

arbetsmarknaden.  

Målgruppen är personer med annan språkbakgrund med bristande svenskakunskaper, 

personer med missbruk och beroendeproblematik samt personer med 

rehabiliteringsbehov.  

Deltagarna erbjuds praktik hos Human Bridge i Holsbybrunn och får genom enkla 

arbetsuppgifter och handledning möjlighet att utvecklas och närma sig 

arbetsmarknaden. Totalt finns 30 platser varav 15 disponeras av AME och 15 av 

arbetsförmedlingen. En handledare från AME är placerad på Human Bridge på heltid.  

Projektet löper t.o.m 2018-12-31. Utvärdering av projektet kommer att ske under 

hösten. Beslut om ev. fortsättning tas av arbetsförmedlingen i oktober.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 361    

Information om arbetsmarknadsenheten 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Pernilla Friberg informerar om att i dagsläget arbetar 8 coacher på 

arbetsmarknadsenheten med uppgiften att coacha människor som står långt från den 

reguljära arbetsmarknaden till egen försörjning eller sysselsättning. Målgruppen är 

främst människor med långvarigt försörjningsstöd.  

Coacherna arbetar utifrån metoden Supported Employment (SE) som är en strukturerad 

metod att snabbt få ut den enskilde på arbetsplatserna. Genom arbetsträning, 

coachning och ev. utredningsinsatser ges den enskilde det stöd som behövs för att bli 

anställningsbar på arbetsplatsen. Nära samarbete och dialog förs med arbetsplatser och 

näringsliv.  

Under första halvåret 2018 avslutades totalt 45 personer varav 12 erhöll anställning och 

7 började studera. En framgångsfaktor bedöms vara den breda kompetensen i 

arbetsgruppen.   

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 362    

Motion om Växjölöftet blir Vetlandalöftet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår att motionen från Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) 

om att Växjölöftet blir Vetlandalöftet avslås. 

Ärendebeskrivning 

Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) har inkommit med en motion om att 

Växjölöftet blir Vetlandalöftet. De föreslår att Vetlanda kommun tar fram och 

implementerar en liknande modell som Växjölöftet samt att Vetlanda kommun 

automatiserar handläggningen av försörjningsstöd. 

Motionen beskriver Växjölöftet som en nationell förebild för en tydlig arbetslinje som 

utmanar och vågar gå före. Man pekar på Växjö kommuns minskade kostnader för 

försörjningsstöd och hänvisar till en rad önskvärda reformområden inom handläggning 

av försörjningsstöd från Växjö, Sundbyberg, Helsingborg och Solna. 

Socialnämndens beredning föreslår att motionen avslås med hänvisning till att det 

redovisade underlaget inte ger stöd för att Växjös arbete genom det så kallade 

Växjölöftet varit framgångsrikare än motsvarande verksamhet i Vetlanda. Den specifika 

frågan om automatisering av försörjningsstödet är redan föremål för övervägande varvid 

det kommer att prövas om delar av försörjningsstödet kan hanteras i mer 

automatiserade rutiner. 

Berndt Isaksson (M) yrkar att motionen tillstyrks. 

Ordföranden ställer proposition på gjorda yrkanden och finner att socialnämnden 

beslutat enligt beredningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-16 

Motion från Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Diariet 
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§ 363    

Familjecentralens verksamhetsberättelse 2017-2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger Familjecentralens verksamhetsberättelse 2017-2018 till 

handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger verksamhetsberättelse/plan för Familjecentralen Kärnhuset 2017-2018. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse/plan 2017-2018 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 364    

Redovisning av månadsstatistik för juni och juli månad 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av månadsstatistik för juni och juli månad 2018 

och lägger den till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Familjesektionen och mottagning- och vuxensektionen 

 Antal inkomna anmälningar, period 2014-01-01 – 2018-07-31 

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

att utredning har inletts, period 2017-10-01 – 2018-03-31 samt 2017-11-01 – 

2018-04-30 

 Antal pågående utredningar samt utredningar längre än fyra månader, period 

2014-01-01 – 2018-07-31 

Mottagning- och vuxensektionen 

 Utvecklingen av försörjningsstödet (ej flykting), period 2017-04-01 – 2018-07-31 

 Utvecklingen av försörjningsstödet (flykting), period 2017-07-01 – 2018-07-31 

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

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

period 2015-01-01 – 2018-07-31 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-20 

Beslutet skickas till 

Diariet 
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§ 365    

Förvaltningsinformation 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i saken. 

Ärendebeskrivning 

Johanna Maxson informerar om gymnasielagen som började gälla 1 juli 2018. Mellan 1 

juli och 30 september 2018 kan den som fått avslag på sin asylansökan ansöka om 

uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Migrationsverket avvaktar med att fatta beslut i 

den nya gymnasielagen tills dess att Migrationsöverdomstolen ger en rättslig vägledning.  

Situationen på Vetlanda kommuns stödboenden har fungerat bra över sommaren. 

Merparten av ungdomarna har haft sommarjobb. 11 ungdomar har flyttat in på 

studentboendet.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

- 

 

 


