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Ann Laakso (S), tjänstgörande ersättare
Heléne Carlsson (V), tjänstgörande ersättare

Övriga Närvarande Patrik Nilsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Annelie Gollungberg, socialchef
Fredrik Thunberg, controller §§114-117
Lena Sjöstrand, IFO-chef §§118-130
Maria Lindgren, nämndsekreterare

Utsedda att justera Torbjörn Uddén

Justering plats och tid Mönsterås kommunhus 2020-09-07

           Underskrifter

Paragrafer 112-135

Sekreterare   …………………………………………………………………..
                 Maria Lindgren

Ordförande   …………………………………….................................
                       Håkan Spärlin

Justerande    …………………………………………………………………….
                 Torbjörn Uddén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på 
hemsidan www.monsteras.se

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-08-26
Datum för anslags uppsättande 2020-09-08
Datum för anslags nedtagande 2020-09-29
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §112

Ordförande informerar

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Socialnämndens ordförande Håkan Spärlin informerar om att stort fokus kommer att läggas på 
ekonomifrågor under resten av året.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §113 

Heldag Socialnämnd

Beslut 
Socialnämnden beslutar att nämndens sammanträdestid den 18 november ska vara mellan klockan 
09.00 – 16.00. Socialchef Annelie Gollungberg får i uppdrag att sammanställa ett program för 
förmiddagen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §114 

Månadsuppföljning till och med juli

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Socialförvaltningen redovisar ett underskott uppgående till cirka 13 mnkr. De stora posterna ligger på 
förvaltningsövergripande och är kopplade till de direkta coronakostnaderna (-4,3 mnkr), placerings-
kostnader/ekonomiskt bistånd (-4,9 mnkr) samt ett underskott inom äldreomsorgen (-3,1 mnkr).

Socialförvaltningen har erhållit 3,2 mnkr i ersättning för sjuklöner under perioden april–juli.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har gått ner för månaderna juni-juli i förhållande till tidigare 
månader i under pandemin. Sjukfrånvaron ligger för perioden juni-juli på 9,48%.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §115 

Information om pågående budgetprocess

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Budgeten för 2021 kommer genomföras utifrån beslutade budgetramar från förra året. Slutgiltiga 
budgetramar fastställs först i november som läget ser ut nu.

Förändringar inför budgetåret 2021 är att de budgetmedel som Socialnämnden äskade om i början 
av 2020 som avsåg verksamhetsökningar under 2019 inte kommer att finnas med i det initiala 
budgetarbetet (3 mnkr). 

Socialförvaltningen kommer från och med 1 januari 2021 att belastas med ”glappet av pengar”, 
ersättningen som asylsökande erhåller innan de kommer in i myndighetens rullar ska ersättas av 
Socialförvaltningens budget (0,3 mnkr). Tillsammans med detta flyttas även en tjänst från 
Kommunledningskontoret till Socialförvaltningen då den från 1 januari 2021 saknar finansiering (0,7 
mnkr). 

Initialt är budgetramen lägre med cirka 4 mnkr redan från start.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §116  

Information återsökning av corona-kostnader

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Controller Fredrik Thunberg informerar om att kommunens corona-kostnader förväntas hamna 
mellan 12-13 mnkr varav Socialförvaltningen kommer stå för 11-12 mnkr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §117 

Åtgärdsplan

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Åtgärdsplan- ej lagstadgade verksamheter:

Träffpunkter– förslag lämnas på att minska personaltätheten och effektivisera bemanningen, 
diskussion förs kring möjligheten att involvera frivilligorganisationer. 

Solgården– bedöms fylla sitt syfte och avlastar andra delar inom Socialförvaltningen. Att avveckla 
Solgården är en fördyrande åtgärd, däremot ska bemanningen effektiviseras.

Åtgärdsplan:

Hemtjänsten– här föreligger ett besparingsmål på 7 mnkr räknat på helår utifrån den effektivitet som 
varit i början av 2020. Hemtjänsten har gått från 50% till 61% i brukartid. Målet för hemtjänsten är 
satt till 65% i brukartid. Personalen har via Centrala samverkanskommittén framfört att 
effektiviseringen har gått ut över arbetsmiljön. Socialförvaltningen kommer att undersöka 
situationen.

Digitala scheman– arbetet pågår, kommunens verksamhetsutvecklare Torben Grut har blivit 
involverad.

Bemanningsenhet– ett förändrat arbetssätt hos bemanningsenheten bedöms kunna spara 2,6 mnkr.

Smörblomman – idag har kommunen 19 lediga platser på särskilda boenden, som en 
effektiviseringsåtgärd föreslås en avveckling av Smörblomman som idag är ett särskilt boende som 
inte bedöms vara optimalt. Ett arbetsmaterial har tagits fram i ärendet angående avveckling, 
arbetsmaterialet ger stöd åt en avveckling och visar på en besparing på 1,7 – 4,7 mnkr. Intervallen 
beror på möjligheten att klara sig på en avdelning för korttidsboende inom äldreomsorgen.

Åshaga– en möjlighet att bygga ut Åshaga med fyra särskilt boende lägenheter har presenterats för 
KSAU. Utbyggnaden skulle innebära en personaleffektivisering och helårseffekten för hela 
kommunen beräknas uppgå till 0,6 mnkr/år.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §119

Hemlig vistelseort

Beslut 
Socialnämnden beslutar att med stöd av 14§ andra stycket LVU att inte röja vistelseort för  

 till vårdnadshavare  och . Beslutet 
gäller från och med 27 augusti 2020 och till och med 26 november 2020. Vid ändrade förhållanden 
kan beslutet komma att omprövas. Beslutet övervägs inom tre månader.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-07-17, Annika Tammik, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §121

Umgängesreglering

Beslut 
Socialnämnden beslutar att det fysiska umgänget mellan  och 
vårdnadshavare  ska regleras enligt 14§ 2 stycket LVU till att omfatta 
telefonsamtal tre gånger i veckan, måndag, onsdag och fredag klockan 19.00 samt fysiskt umgänge 
på helgen en gång i månaden mellan 10.00 – 17.00. Beslutet gäller från och med 26 augusti 2020 och 
tills vidare. Vid ändrade förhållanden kan beslutet komma att omprövas. Beslutet övervägs inom tre 
månader.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-08-19, Hanna Stjernberg, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §122

Umgängesreglering

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen rörande regleringen av umgänget mellan  

 och  vårdnadshavare  till handlingarna 
enligt 14§ LVU utan beslut i sak. Beslutet övervägs inom tre månader.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-08-14, Malin Rosengren, socialsekreterare och Jeanette Stenström, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §124 

Umgängesreglering

Beslut 
Socialnämnden beslutar att umgänget mellan  och  
vårdnadshavare  ska upphöra från och med den 26 augusti 2020.

Sammanfattning  
 inte aktuellt med någon umgängesreglering.

Beslutsunderlag 
Utredning 20-08-17, Åse Ingelsson, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §125 

Umgängesreglering

Beslut 
Socialnämnden beslutar att regleringen av umgänget mellan  och 
vårdnadshavare  och  ska upphöra från och med 1 september 2020.

Beslutsunderlag 
Utredning 20-08-13, Antonia Johansson, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §126 

Umgängesreglering

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen rörande reglering av umgänget mellan  

 och  vårdnadshavare  till handlingarna 
enligt 14§ LVU utan beslut i sak. Beslutet övervägs inom tre månader.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-08-18, Ulla Thorell, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §127

Umgängesreglering

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen rörande reglering av umgänget mellan  

 och  umgängesförälder , till handlingarna 
enligt 14§ LVU utan beslut i sak. Beslutet övervägs inom tre månader.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-08-18, Ulla Thorell, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §128 

Umgängesreglering, hemlig vistelseort

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen rörande regleringen av umgänget mellan  

 och  vårdnadshavare  till 
handlingarna enligt 14§ LVU utan beslut i saken. Beslutet övervägs inom tre månader. Vid ändrade 
förhållanden kan beslutet komma att omprövas. Vidare beslutar Socialnämnden att lägga 
informationen rörande att inte röja vistelseorten avseende  till 
vårdnadshavare  enligt 14§ andra stycket LVU till handlingarna utan 
beslut i saken. Beslutet övervägs inom tre månader. Vid ändrade förhållanden kan beslutet komma 
att omprövas.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-08-13, Madeleine Ahlin, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §129 

Umgängesreglering, hemlig vistelseort

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen rörande regleringen av umgänget mellan  

 och  vårdnadshavare  till 
handlingarna enligt 14§ LVU utan beslut i saken. Beslutet övervägs inom tre månader. Vid ändrade 
förhållande kan beslutet komma att omprövas. Vidare beslutar Socialnämnden att lägga 
informationen rörande att inte röja vistelseorten avseende  till 
vårdnadshavare  enligt 14§ andra stycket LVU till handlingarna utan 
beslut i saken. Beslutet övervägs inom tre månader. Vid ändrade förhållanden kan beslutet komma 
att omprövas.

Beslutsunderlag 
Utredning 20-08-13, Madeleine Ahlin, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §130

Framställning till Försäkringskassan

Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt 16 kap 18§ Socialförsäkringsbalken om framställning till 
Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag gällande  

 eftersom  är placerad utom hemmet samt att utbetalningen av 
barnbidraget ska till  nuvarande familjehem.

Beslutsunderlag 

Utredning 2020-08-25, Madeleine Ahlin, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §131 

Bemanningsenhet

Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra till socialchefen att effektivisera och utveckla nuvarande 
Bemanningsenhet inom befintliga resurser.

Sammanfattning  
Socialchef Annelie Gollungberg gör en beskrivning av hur Bemanningsenheten fungerar idag. 

Nämnden önskar svar på frågor om hur Bemanningsenheten kan effektiviseras och utvecklas inom 
befintliga resurser. Förslag har tidigare framförts om att enheten ska öka sin tillgänglighet, både 
gällande ”öppettider” och omfattning av verksamheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §132

Antal medarbetare per enhetschef, Socialförvaltningen

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Socialchef Annelie Gollungberg redovisar antalet medarbetare per enhetschef inom Social-
förvaltningen. Ulrika Axelsson enhetschef på Torshaga och Lena Sjöstrand IFO-chef är de 
enhetschefer som har fler är 25 medarbetare, situationen för dem ses över.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §133 

Satsningen Äldreomsorgslyftet

Beslut 
Informationen avseende Äldreomsorgslyftet läggs till handlingarna, information avseende 
genomförandet av Äldreomsorgslyftet lämnas via Karin Gustafsson enhetschef Bemanningsenheten 
längre fram i höst. Socialchef Annelie Gollungberg tar med sig frågan avseende nämndsövergripande 
strategi avseende tillvaratagandet av personalens kompetensutveckling.

Sammanfattning  
Syftet med statsbidraget är att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg 
genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller 
undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den 
anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 
2021. I Mönsterås kommun är det 13 anställda som är uttagna att delta i satsningen. 

Dagens sammanträde 
Torbjörn Uddén (L) undrar hur personalens kompetensutveckling tillvaratas och om personal på alla 
enheter behandlas likvärdigt. Socialchef Annelie Gollungberg tar det med sig för att se över en 
nämndsövergripande strategi för att tillvarata personalens kompetens. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §134 

Arbetsutskottets protokoll

Beslut 
Protokollen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Arbetsutskottets protokoll för sammanträdena den 20 juli och 17 augusti delges Socialnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-26

Socialnämnden

SN §135 

Socialchefen informerar

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Josefin Bengtsson, verksamhetschef äldreomsorgen kommer att påbörja sin anställning den 1 
september. 

Enhetschef för Rehab-enheten är rekryterad, Mats Edström påbörjar sin anställning 1 november.

Uppdraget till Previa avseende utredningen av arbetsmiljöproblematiken mellan Hälso- och 
sjukvårdsenheten och MAS är lagd på vänt till dess att ny MAS rekryterats.

Annelie Gollungberg redovisar vilka medarbetare som ingår i Staben och kort om deras 
arbetsuppgifter.
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