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§ 53  2021/147 Id  
 

Uppdraget för enheten arbete och integration 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom inriktningen tjänsteskrivelsen om uppdraget  
för enheten arbete och integration och uppmanar socialförvaltningen att lämna  
en återrapport till socialnämnden i november 2021.   
 

Sammanfattning 
I samband med budgetuppföljning beslutade socialnämnden 2020-09-17, § 63 att ge 
socialförvaltningen i uppdrag att förtydliga uppdraget för enheten arbete och integration 
samt att se över möjligheterna att effektivisera arbetet i och med att det inte är en 
lagstadgad verksamhet. Detta ärende är socialförvaltningens svar på uppdraget.  
 
Fram till hösten 2020 fanns en integrationsenhet och en arbetsmarknadsenhet ledda av 
var sin enhetschef. Hösten 2020 gjordes en sammanslagning och en gemensam enhet 
bildades, enheten för arbete och integration. Enheten har en enhetschef, mot två 
enhetschefer i den tidigare organisationen. Vakanta tjänster inom enheten för arbete  
och integration har inte tillsatts. Enheten har flyttat till gemensamma lokaler och är 
tillsammans med enheten för försörjning först ut i IFO:s arbete med processorientering. 
Kort sagt; det ska vara en enklare och snabbare väg till enheten för arbete och 
integration och de insatser som erbjuds ska vara värdeskapande för de som kommer 
i kontakt med enheten.  
 
Arbete och egen försörjning ökar generellt människors självkänsla och välmående. När 
nyanlända personer kommer ut i arbete minskar risken för social isolering och en sämre 
psykisk hälsa. Arbetslivet har också avgörande betydelse för personernas integration i 
det svenska samhället. Personer som precis har avslutat en beroendebehandling är extra 
sköra och behöver stöd för att komma ut i arbete. Risken för återfall ökar utan stöd. 
Detta medför att behandlingen och pengar går till spillo. Får inte de personer som står 
långt från arbetsmarknaden rätt stöd med värdeadderande insatser riskerar kostnaderna 
att öka någon annanstans, både de ekonomiska och psykosociala kostnaderna.  
 
Enheten för arbete och integration har som uppdrag att arbeta med personer som står 
utanför arbetsmarknaden för att de ska närma sig egenförsörjning och ett självständigt 
liv (tidigare arbetsmarknadsenheten, AME). Uppdraget är också att ge nyanlända stöd 
under etableringsfasen (tidigare integrationsenheten, IE). Målet är att kostnaderna för 
försörjningsstöd ska minska och att etableringstiden för nyanlända ska kortas. Enheten 
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ska arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden och som inte klarar att 
själva eller med stöd av arbetsförmedlingen att ta sig in på arbetsmarknaden. De 
personer som står närmare arbetsmarknaden kommer att få stöd via arbetsförmedlingen 
eller så kallade kompletterande aktörer och är inte socialnämndens ansvar. 
 
Det är viktigt för enheten arbete och integration att hitta gemensamma fungerande 
arbetssätt tillsammans med arbetsförmedlingen så att arbetslösa kan komma närmare 
egenförsörjning. Ett exempel på sådan samverkan är Delegationen unga och nyanlända 
till arbete (DUNA). Samverkan med AF är också viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. 
För att kunna ta del av AF:s ”verktygslåda”, till exempel extra tjänster, växla 
försörjningsstöd och praktik, måste personen vara inskriven på AF. 
 
Enheten för arbete och integration har minskat sin bemanning, flyttat ihop i gemen-
samma lokaler och nästa år kommer även en samordnare tjänst att avvecklas i samband 
med nästa steg i IFO:s organisationsförändring. Enheten för arbete och integration är  
en verksamhet som hänger tätt samman med andra delar av kommunens verksamheter 
och andra aktörer, inte minst AF.  
 
Som läget är nu, med bland annat rådande pandemi, är det svårt att bedöma om enheten 
är rätt dimensionerad personalmässigt. Allt fortsatt arbete inom enheten för arbete och 
integration behöver noga följas upp för att se om det ger förväntat resultat.  
 
När det gäller nyanlända till Sverige är arbetsförmedlingen ansvarig myndighet från  
dag 1 till 24/36 månader (etableringsfasen). Syftet med det etableringsprogram som  
sker under denna fas är att den nyanlända ska lära sig svenska och hitta ett arbete så 
snabbt som möjligt. Det är inte ovanligt att det är aktuellt med försörjningsstöd genom 
kommunen under en period, vilket påverkar kommunen kostnadsmässigt. Idag förs  
en diskussion på regeringsnivå om att förlänga etableringsfasen då den bedöms som  
för kort för att hinna lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden.  
 
Socialnämndens ledamöter får information och ställer frågor.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av IFO-chef Lotta Philipsson och av enhetschef Ingemar 
Bertholdsson.  
Tjänsteskrivelse: Uppdrag för enheten arbete och integration - svar på uppdrag  
från SN 2020-09-17, § 63. SN id 2021.470.  
 

Beslutet med underlag skickas till 
IFO-chef 
Enhetschef för enheten för arbete och integration 
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§ 54  Ärendenr Id  
 

Övrig fråga – kontroll och uppföljning av HVB-hem   

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
I riksmedia är det just nu fokus på att ett litet barn har avlidit efter att ha försvunnit från 
det HVB-hem där barnet vistades. HVB-hemmet har sedan tidigare fått upprepad och 
allvarlig kritik efter flera anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Tomas Peterson (M) vill få information om hur socialförvaltningen kontrollerar och 
följer upp de HVB-hem för barn som verksamheten använder sig av.  
 
IFO-chef Lotta Philipsson framför att det är ovanligt att så små barn placeras vid HVB.  
Socialförvaltningen i Vimmerby följer nästan uteslutande Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR:s) ramavtal för HVB-hem, vilket innebär att SKR godkänt hemmen.  
Socialförvaltningen kontrollerar även om så det tilltänkta hemmet inte är rödmarkerat 
av IVO. Referenser från andra kommuner beaktas också. Efter placering sker täta 
uppföljningar och HVB-hemmet ska också lämna en månadsrapport.   
 
Lotta Philipsson framför att kraven på HVB-hemmen och socialtjänstens uppföljningar  
troligen kommer att skärpas ytterligare genom nationella krav. Den tragiska händelsen 
visar att alla aktörer gemensamt behöver bli ännu bättre på tillsyn och uppföljning.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av IFO-chef Lotta Philipsson. 
 

Beslutet skickas till 
-----
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§ 55  2021/1 Id  
 

Budgetuppföljning efter fem månader  2021 samt verksamhetsmått 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger sin budgetuppföljning efter fem månader 2021 samt redovisningen 
av sina verksamhetsmått till handlingarna och delger kommunstyrelsen uppföljningen.  
 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden får del av en budgetuppföljning för sin nämnd som baserar sig på resultat 
efter fem månader 2021. Prognosen för helåret visar mot ett underskott med 6,050 
miljoner kronor (mnkr). Fördelat per verksamhet ser avvikelsen mot budget ut enligt 
följande:  
 
Verksamhetsområde  Prognos i mnkr 
Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg -5,3 mnkr 
Förvaltningsövergripande verksamhet + 2,370 
Verksamhetsområde äldreomsorg 0 
Verksamhetsområde stöd och omsorg LSS -3,320 
Verksamhetsområde hälso- och sjukvård 0 
TOTALT -6,350 mnkr 

 
Förvaltningsövergripande 
Prognosen visar på ett överskott på 2,370 mnkr. Socialnämndens egen verksamhet ser  
ut att gå med ett överskott på 70 tkr. Intäkterna gällande covid-19 för december 2020  
på 2,5 mnkr är resterande överskott inom förvaltningsövergripande verksamhet. 
Förvaltningen har fått 19,425 mnkr under 2021 i riktade statsbidrag, dessa kommer att 
användas under 2021 och ska återrapporteras vid årsskiftet. 
 
Verksamheten individ- och familjeomsorg  
Prognosen efter maj visar på ett underskott på 5,3 mnkr. Orsaken är främst barn- och 
ungdomsplaceringar (7,180 mnkr). Detta är en minskning mot april med 300 tkr. 
Eftersom inga placeringar inom missbruksvården skett under januari till maj är 
bedömningen ett överskott på 1,150 mnkr. Likaså är bedömningen att placeringar  
inom socialpsykiatrin ger ett överskott på 1,010 mnkr. Växlat försörjningsstöd ser ut 
att gå med ett underskott på 0,4 mnkr. Ökningen på personalkostnader med 7,1 mnkr  
är växlat försörjningsstöd 1,1 mnkr och extratjänster 6 mnkr, 6,7 mnkr kommer som 
intäkt från arbetsförmedlingen. 
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Verksamheten Äldreomsorg  
I dagsläget ser äldreomsorgen ut att klara verksamheten, mycket av statsbidragen  
kommer att fördelas till området. Intäktsöverskottet är ersättning för sjuklönekostnader, 
enligt beslut i av riksdag och regering. Ersättning för sjuklönekostnader medför 
motsvarande ökning för lönekostnader.  
 
Verksamheten Stöd och omsorg LSS 
Prognosen är ett underskott mot budget med 3,320 mnkr. Största orsakerna är ett utökad 
personligt assistansärende motsvarande 1,450 mnkr på helår och sedan placerings-
kostnader motsvarande en helårsplacering, 1,870 mnkr (inkl. ökade intäkter) samt 
utbetalning av habiliteringsersättning motsvarande statsbidrag på 0,539 mnkr. Ersättning 
för sjuklönekostnader medför motsvarande ökning för lönekostnader. 
 
Verksamheten hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvård ser ut att klara budgeten 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av controller Cathrin Landholm. 
Budgetuppföljning med avstämning av verksamhetsmått efter fem månader 2021.  
SN id 2021.594. 
Beslut kommunfullmäktige 2021-06-14, § 80. Budgetuppföljning jan - april 2021  
med prognos för helår. SN id 2021.601. 
 
 

Beslut samt budgetuppföljning med verksamhetsmått skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 56  2021/148 Id  
 

Uppföljning LOV 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen om uppföljning LOV 2021 till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Med stöd i socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete sker en årlig 
kvalitetsgranskning av verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde. Denna 
granskning avser såväl egen regi som extern granskningen av utförare av insatser inom 
ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV). För 2020 har granskningen fokuserat på 
utförarens arbete under Covid -19 pandemin.  
 
För närvarande finns ett företag som har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) att bedriva insatser med stöd av socialtjänstlagen inom ramen för LOV, Mitt Hem 
Sverige AB. Företaget servar 46 brukare som erhåller insatsen städning efter bistånds-
prövning.  
 
Företaget Mitt Hem Sverige AB bedöms ha arbetat på ett seriöst sätt med att hantera 
den pågående smittspridningen kopplad till Covid -19. Det finns också väl fungerande 
och upparbetade kommunikationskanaler mellan företaget och kommunen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. SN id 2021.549.  
Enkät. SN id 2021.474. 
 

Beslutet skickas till 
Kvalitetssamordnare
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§ 57  2021/146 Id  
 

Enkät psykisk arbetsmiljö för chefer våren 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen om enkäten om chefernas psykiska arbetsmiljö till 
handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Det har skickats ut en enkät till alla chefer med frågor om deras egna psykiska arbets-
miljö. Svarsfrekvensen var hög. Socialnämndens ledamöter har fått del av samman-
ställningen av enkätsvaren, dels för Vimmerby kommun totalt sett och dels för enbart 
socialförvaltningen.  
 
Socialchefen går igenom materialet och berättar att Vimmerby kommun ska arbeta 
vidare med förbättringar utifrån den handlingsplan som ska tas fram. Socialchefen  
visar också den handlingsplan som socialförvaltningen själv tagit fram.  
 

Beslutsunderlag 
Enkät psykisk hälsa chefer 2021, hela kommunen. SN id 2021.469. 
Enkät psykisk hälsa chefer 2021, socialförvaltningen. SN id 2021.468. 
 

Beslutet skickas till 
-----
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§ 58  2021/5 Id  
 

Meddelanden till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från socialförvaltningens FÖSAM 2021-06-07. SN id 2021.585. 
 
Folkhälsoplan år 2021-2024 antagen av kommunfullmäktige 2021-05-10.  
SN id 2021.507. 
 
Beslut Kommunfullmäktige 2021-06-14. Kommunens budget för år 2022 
med plan 2023-2024 samt underlag. SN id 2021.599 och 600.  
 
Beslut Kommunfullmäktige 2021-06-14. Budgetuppföljning jan - april 2021  
med prognos för helår. SN id 2021.601. 
 

Beslutet skickas till 
-----
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§ 59  2021/6 Id  
 

Till socialnämnden redovisade delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut fattade av socialnämndens 
myndighetsutskott, socialnämndens ordförande samt av socialförvaltningens tjänstemän  
till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till sitt myndighetsutskott, till ordförande och  
till tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Sådana beslut redovisas för 
socialnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer 
delegationsbesluten. Besluten förvaras i delegationspärm. 
 

Beslutsunderlag 
Denna gång redovisas följande: 
 Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen fattade av socialförvaltningens  

utredningsenhet för äldre och funktionsnedsatta under maj 2021.   

 Beslut insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade fattade av 
socialförvaltningens utredningsenhet för äldre och funktionsnedsatta under maj 2021. 

 Beslut fattade under maj 2021inom individ- och familjeomsorgen om bland 
annat ekonomiskt bistånd, barn och unga, vuxna och fader- och föräldraskap.  

 Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott 2021-05-24. 

 Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott 2021-06-14. 

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar.  
SN id 2021.476 och 2021.566. 

 Avtal om placering. SN id 2021.501. 

 Avtal om handledning. SN id 2021.528. 
 

Beslutet skickas till 
-----
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§ 60  2021/16 Id  
 

Rapport till socialnämnden om socialförvaltningens arbete med anledning 
av covid -19 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger rapporten om socialförvaltningens arbete med anledning av 
covid -19 till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden får en redogörelse för den aktuella situationen kring covid -19 av 
socialchef Anette Nilsson:  
 Vad gäller smittspridningen är läget stabilt. Socialförvaltningen har för dagen inga 

brukare/patienter med bekräftad covid -19.  Det finns ett fåtal medarbetare med 
bekräftad covid/misstänkt covid.  
 

 Det finns gott om godkänd skyddsutrustning. En ny inventering av enheternas  
behov av skyddsutrustning från centralförrådet, som håller på att avvecklas,  
kommer att genomföras vecka 26. Kvar blir ett mindre akutförråd.  
 

 Smittskyddet inom Region Kalmar län har ändrat sina riktlinjer till kommunerna. 
Grunden är att det inte behövs både visir och munskydd, utan enbart munskydd är 
tillräckligt. Däremot ska både munskydd (IIR) och visir alltid bäras vid misstänkt 
utbrott där distans inte kan hållas, det vill säga när avståndet är mindre än 2 meter. 
Detta gäller mellan medarbetare och medarbetare men också mellan medarbetare 
och symtomfri brukare.  

 
 Företagshälsovården Avonova har avslutat sitt uppdrag med vaccinationen av 

medarbetare inom vård och omsorg.  
 

 De nationella rekommendationerna om hemarbete är förlängda till 15 september. 
Vimmerby kommun följer rekommendationen som också innebär att det är digitala 
möten fram till dess. Inom socialförvaltningen förekommer hemarbete främst inom 
IFO. 
 

 Arbetsmiljöverket (AMV) har genomfört en tillsyn av arbetsmiljön inom ett 
hemtjänstområde. Vid tillsynen framkom brister som åtgärdats. Tillsynen är nu 
avslutad. Socialchefen berättar om vad tillsynen visade och om vidtagna åtgärder.  
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Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av socialchef Anette Nilsson. 
 

Beslutet skickas till 
-----
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§ 61  2021/135 Id  
 

Rapport om bemanningsläget inför sommaren 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen om bemanningsläget inför sommaren till 
handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Rekryteringen av omsorgspersonal inför sommaren till äldreomsorg, stöd och omsorg 
LSS samt socialpsykiatrin sker genom bemanningsenheten. Annonsering skedde mellan 
jul och nyår i massmedia, via platsbanken och sociala medier. Intervjuerna inför 
anställning sker om möjligt genom digitala möten.  
 
Det behövs omkring 250 semestervikarier. Semestervikariaten är tillsatta, men det har 
varit ett avhopp. Det finns samtidigt ett litet inflöde med nya ansökningar om arbete. 
Läget ser gynnsamt ut.  
 
Om det skulle behövas finns det också cirka tio medarbetare som kan tänka sig att, mot 
extra ersättning, avstå en eller flera veckor av sin huvudsemester i sommar och istället 
ta ut semester under perioden september till december. Erfarenheten från tidigare år är 
att det finns risk ytterligare något avhopp.  
 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av verksamhetschef Robert Lindström.  
 

Beslutet skickas till 
-----
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§ 62  2021/10 Id  
 

Socialchefens information till socialnämnden om aktuella 
verkställighetsfrågor 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen om aktuella verkställighetsfrågor till handlingarna.  

 

Sammanfattning 
Socialchef Anette Nilsson berättar vad som just nu är aktuellt för socialförvaltningens 
ledning. Socialchefen nämner: 
 
 En medarbetare inom äldreomsorgen kommer att bli utsedd till årets handledare i 

Kalmar län.  
 

 Utifrån inriktningsbeslutet i socialnämnden i maj pågår planering för hur stats-
bidragen ska användas. 
 

 2021-06-16 var det en första rapport om resultatet nationellt i Kostnad Per Brukare 
(KPB). Socialchefen berättar kortfattat. Genomgång av resultat kommer att ske vid 
socialnämnden i augusti.  
 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av socialchef Anette Nilsson. 

Beslutet skickas till 
-----
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§ 63  2021/3 Id  
 

Socialnämndens presidiums rapport till sin nämnd 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Dagens ordförande Tomas Peterson (M) berättar att det varit ett par sammanträden för 
socialnämndens myndighetsutskott och att det då varit en del nya aktuella ärenden.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 
 

Beslutet skickas till 
-----
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§ 64  2021/7 Id  
 

Arvoden, utbildningar och konferenser för socialnämndens ledamöter 

Socialnämndens beslut 
Ärendet föranleder inget beslut.  
 

Sammanfattning 
Vid detta sammanträde är det inga  nya arvodesfrågor är aktuella.  
 
 

Beslutet skickas till 
-----
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Socialnämnden 

Datum  
2021-06-17 

 
 

 
 
 
 
 
§ 65  Ärendenr Id  
 

Övrig fråga - rökning 

Socialnämndens beslut 
Frågan föranleder inget beslut.  
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (--) berättar att hon sett medarbetare inom hemtjänsten står utanför 
brukare och röka innan besök och undrar över det finns riktlinjer för rökning för 
kommunens anställda. Socialchefen svarar.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig fråga och svar. 
 

Beslutet skickas till 
------
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