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Plats Digitalt sammanträde, närvaro via Teams

Tid 2020-11-18, Kl.13:00

Beslutande Håkan Spärlin C, ordförande                      Martina Palmér S
Emma Sahlén C                                             Erik Jonsson S
Inga Jonsson C                                              Anni Juhl Nielsen SD
Diana Axelsson Olsson C                             Mia Luäng, SD
Åsa Ottosson M                                            Michael Pettersson S, tjänstgörande ers.
Chatrine Pålsson Ahlgren KD                     Patrik Nilsson M, ersättare
Torbjörn Uddén L, §§168-183                    Rune Carlsson KD, ersättare
Renée Solstad S                                            Ann Laakso S, ersättare

Övriga närvarande Annelie Gollungberg, socialchef
Charlotta Didriksdotter, enhetschef
Johanna Hallström, verksamhetschef
Josefin Bengtsson, verksamhetschef
Lena Sjöstrand, IFO-chef
Mats Edström, enhetschef
Per Gawelund, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ambjörn Thunberg, folkhälsosamordnare
Ana Becovic, 1:e socialsekreterare
Louise Mangotsson, 1:e socialsekreterare
Anita Granström, enhetschef
Fredrik Thunberg, controller
Torben Grut, verksamhetsutvecklare
Torbjörn Andersson, IT-chef
Maria Lindgren, sekreterare

Utsedda att justera Renée Solstad

Justering plats och tid Mönsterås kommunhus 2020-11-30

            Underskrifter                                                                                                                  Paragrafer 168-190

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

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

Justerande    ……………………………………………………………………………………
                  Renée Solstad

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-11-18
Datum för anslags uppsättande 2020-12-01
Datum för anslags nedtagande 2020-12-22
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              Ärenden 
                                        

§ 168 Ordförande informerar
§ 169 Presentation nyanställda
§ 170 Folkhälsorådet
§ 171 Umgängesreglering umgängesförälder, P-09
§ 172 Umgängesreglering vårdnadshavare, P-09
§ 173 Övervägande umgängesreglering, hemlig vistelseort, F-04
§ 174 Umgängesreglering umgängesförälder, P-07
§ 175 Umgängesreglering vårdnadshavare, P-07
§ 176 Umgängesreglering, F-07
§ 177 Umgängesreglering, hemlig vistelseort, F-15
§ 178 Umgängesreglering, hemlig vistelseort, F-13
§ 179 Framställan till Försäkringskassan, F-15
§ 180 Sydostjouren
§ 181 Icke verkställda beslut kvartal 3 2020
§ 181 Månadsbokslut oktober
§ 183 Budgetarbete 2021
§ 183 Digitaliseringsstrategi 2019-2022/IT Strategi 2019-2022
§ 184 PwC: Granskning av socialnämndens ekonomistyrning
§ 185 Information avgiftsberäkning
§ 186 Socialchefen informerar
§ 187 Tidplan 2021
§ 188 Fadderrapporter
§ 189 Arbetsutskottets protokoll
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §168

Ordförande informerar

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Socialnämndens sammanträde den 16 december hålls via Teams. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §169

Presentation nyanställda

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Charlotta Didriksdotter, enhetschef för sjuksköterskor HS-enheten, Johanna Hallström, 
verksamhetschef funktionsstöd, Josefin Bengtsson, verksamhetschef äldreomsorg, Lena Sjöstrand, 
IFO-chef, Mats Edström, enhetschef för rehab, Per Gawelund, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), presenterar sig.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §170

Folkhälsorådet

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning  
Ambjörn Thunberg redogör för folkhälsoarbetet i Mönsterås.

Beslutsunderlag 
Redovisning av Ambjörn Thunberg, folkhälsosamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §171

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 2020-11-10, Ulla Thorell, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §172

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, 2020-11-10, Ulla Thorell, socialsekreterare

7





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §174

Umgängesreglering

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen rörande regleringen av umgänget mellan  

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

Beslutsunderlag 
Utredning, 2020-11-09, Malin Rosengren, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §176

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 2020-11-11, Hanna Stjernberg, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §177

Umgängesreglering, hemlig vistelseort

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen rörande reglering 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 vistelseort avseende  till 
vårdnadshavare enligt 14§ andra stycket LVU till handlingarna utan 
beslut i saken. Beslutet övervägs inom tre månader. Vid ändrade förhållande kan beslutet komma att 
omprövas.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-11-02, Madeleine Ahlin, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §178

Umgängesreglering, hemlig vistelseort

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen rörande reglering 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 vistelseort avseende  till 
vårdnadshavare enligt 14§ andra stycket LVU till handlingarna utan 
beslut i saken. Beslutet övervägs inom tre månader. Vid ändrade förhållande kan beslutet komma att 
omprövas.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-11-02, Madeleine Ahlin, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §180

Sydostjouren

Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra Lena Sjöstrand, IFO-chef att förhandla med Sydostjouren och ta 
fram ett avtal för att redovisa detta för socialnämnden den 16 december innan beslut fattas av 
nämnden om ingående i Sydostjouren.

Sammanfattning  
Sydostjouren ska kunna tillhandahålla akuta sociala tjänster efter kontorstid (vardagskvällar och 
helger). Sena nätter och viss tid under helger har en lösning med beredskap i hemmet bedömts vara 
tillräcklig servicegrad och denna har fullgjorts av socialsekreterare i Sydostjouren.

Ärendets behandling
Ärendet har behandlats i socialnämndens arbetsutskott den 28 september, SN AU §204 och den 26 
oktober, §229 SNAU.

Beslutsunderlag 
Förslag gällande ingående i gemensam socialjour, Sydostjouren från och med 2021-03-01, riskanalys 
organisationsperspektiv med handlingsplan, statistik beredskap IFO 2019-2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §181

Rapportering av icke verkställda beslut kvartal 3 2020

Beslut 
Rapporten för kvartal 3 2020 lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning  
Två beslut gällande daglig verksamhet enligt LSS, ett beslut gällande boende vuxna enligt LSS samt ett 
beslut gällande korttidsvistelse SoL är ej verkställda inom tre månader. 

Nio beslut gällande hemtjänst enligt SoL, två beslut gällande dagverksamhet enligt SoL samt ett 
beslut gällande ledsagning enligt SoL har avbrott i verkställigheten av beslutet skett.

Två beslut är avslutade av annan anledning utan att verkställas, samt ett beslut med avbrott i 
verkställigheten har avslutats av annan anledning. 

Fyra beslut med avbrott i verkställigheten har på nytt verkställts.

Därmed finns två beslut som ännu inte är verkställda, samt sju beslut med avbrott i verkställigheten.

Beslutsunderlag 

Rapport Anita Granström, enhetschef biståndsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §182

Månadsbokslut oktober

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Socialförvaltningen redovisar ett underskott på -16,6 mnkr. Det är främst verksamheterna 
äldreomsorg (-7,2 mnkr) och IFO (-7,8 mnkr) samt Personlig assistans enligt SFB (-3,6 mnkr) som står 
för de största delarna av underskottet. 

I månadsbokslutet för oktober har 3 mnkr som varit avsatta för resursfördelning inom hemtjänsten 
omfördelats till posten förvaltningsövergripande. Anledningen är att synliggöra det faktiska utfallet 
inom Äldreomsorgen.

IFO:s underskott ökar på grund av placeringskostnaderna, som för oktober. IFO har även fortsatt 
höga kostnader för försörjningsstöd (-0,94 mnkr) för oktober. Försörjningsstöd hade per september 
förbrukat hela sin årsbudget.

Personlig assistans redovisar en förlust om -3,6 mnkr, det finns tre ärenden där det utförs assistans 
enligt inskickad utökning till Försäkringskassan men där avslag nu kommit för två ärenden. Dessa är 
utöver budgetram.

I resultatet ingår även en återbokning av tidigare resultatförd ersättning från tidigare år, vilket 
försämrat resultatet med -1,1 mnkr. Det ingår sedan tidigare också en negativ effekt om 1,1 mnkr på 
grund av nekad utbetalning från Försäkringskassan. Av den nekade utbetalning av ersättning från 
Försäkringskassan har nu 0,65 mnkr erhållits vilket innebär att det nu återstår 0,45 mnkr av den 
tidigare redovisade effekten om 1,1 mnkr som redovisats på grund av nekad utbetalning.

Ärendets behandling
Ärendet har behandlats den 9 november, SNAU §245.

Beslutsunderlag 
Redovisning av Fredrik Thunberg, controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §183

Budgetarbete 2021

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bjuda in Lena Sjöstrand för att redovisa processen för ekonomiskt 
bistånd och IFOs syn på hur ett samarbete med arbetsmarknadsenheten kan minska underskottet för 
ekonomiskt bistånd framöver, i övrigt läggs informationen till handlingarna.

Sammanfattning  
Avrapportering budgetarbete 2021. 

I nuvarande skede av budgetarbetet går inte budget 2021 ihop. Väsentliga antaganden i 
budgetutkastet är att Smörblomman kommer att vara öppen i fyra månader in på 2021, Björken 
kommer behöva öppnas upp för korttidsboende under halva 2021.

Resursfördelningen till hemtjänsten minskas utifrån färre prognostiserade ärenden.

Tidigare års nattjänster, den fjärde nattjänsten på Åshaga och Torshaga har inte varit budgeterade. 
Inför budget 2021 läggs dessa tjänster till i budget. 

I budgetutkastet har ekonomiskt bistånd inte erhållit någon utökning trots ett stort prognostiserat 
underskott.

Ärendets behandling
Ärendet har behandlats den 9 november, SNAU §246.

Beslutsunderlag 
Redovisning av Fredrik Thunberg, controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §184

Digitaliseringsstrategi 2019-2022, IT-strategi 2019-2022

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Torben Grut och Torbjörn Andersson redovisar arbetet med bearbetning av digitaliseringsstrategin. 

Beslutsunderlag 
Digitaliseringsstrategi 2019-2020, IT-strategi 2019-2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §185

PwCs granskning av socialnämndens ekonomistyrning

Beslut 
Socialnämnden beslutar att yttrande över rapporten, med redogörelse för planerade åtgärder sänds 
åter kommunens revisorer.

Sammanfattning  
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om socialnämndens ekonomistyrning är 
ändamålsenlig med tillräcklig intern kontroll. 

I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och bedömningar utifrån revisionsfrågan, revisions-
kriterierna och kontrollmålen.

Ärendets behandling
Ärendet har behandlats den 26 oktober, SNAU §230 och den 9 november, SNAU §247.

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport genomförd av PwC Granskning av socialnämndens ekonomistyrning, yttrande till 
kommunrevisorerna angående PwCs granskning av socialnämndens ekonomistyrning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §186

Information avgiftsberäkning

Beslut 
Punkten utgår från dagens sammanträde och flyttas till den 16 december.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §187

Socialchefen informerar

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Ulrika Adolfsson, digitaliseringsstrateg avslutar sin anställning i mitten av december, än så länge finns 
ingen efterträdare.

Frågan om en kommunövergripande bemanningsenhet har lyfts i förvaltningschefsgruppen.

Två av brukarna boende på Smörblomman har flyttat till andra boenden. Personalen på 
Smörblomman har fått sina nya placeringar men jobbar kvar på Smörblomman till dess att alla flyttat.

Nya riktlinjer för särskilda boenden, besöksförbud på Torshaga och på korttidsenheten på Solhem. 
Skärpta riktlinjer för när skyddsutrustning ska användas är framtagna.

Förslag framtaget på förändring av ledningsstrukturen på IFO, istället för 1:e socialsekreterare, tre 
enhetschefer med personalansvar och ekonomiskt ansvar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §188

Tidplan 2021

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa tidsplanen för sammanträden enligt följande:

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder måndagar klockan 13.00; 11 januari, 1, 8 och 22 
februari, 8 och 22 mars, 12 och 26 april, 10 och 24 maj, 7, 21 och 28 juni, 16 och 30 augusti, 13 och 
27 september, 11 och 25 oktober, 8 och 22 november och 20 december. 

Socialnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00; 27 januari, 17 februari, 31 mars, 21 april, 19 
maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november och 15 december. 

Beslutsunderlag 
Tidplan 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §189

Fadderrapporter

Beslut 
Rapporterna läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) rapporterar från sina fadderbesök på Bemanningen och vikariepoolen 
samt norra hemtjänsten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Socialnämnden

SN §190

Arbetsutskottets protokoll

Beslut 
Protokollen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Arbetsutskottets protokoll för sammanträdena den 12 och 26 oktober delges socialnämnden.

25




