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Plats Digitalt sammanträde, närvaro via Teams
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Beslutande Håkan Spärlin C, ordförande
Emma Sahlén C, §§15-31
Inga Jonsson C
Diana Axelsson Olsson C
Åsa Ottosson M
Chatrine Pålsson Ahlgren KD
Torbjörn Uddén L
Renée Solstad S
Martina Palmér S
Anni Juhl Nielsen SD, §§15-31
Patrik Nilsson M, tjänstgörande ersättare
Ann Laakso S, tjänstgörande ersättare, §§15-31
Michael Pettersson S, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Annelie Gollungberg, socialchef
Mats Edström, enhetschef, §14
Johanna Hallström, verksamhetschef
Lena Sjöstrand, IFO-chef
Josefin Bengtsson, verksamhetschef, §§15-31
Fredrik Thunberg, controller, §§15-16
Anita Granström, enhetschef, §§17-18
Malin Simonsson, utvecklingssekreterare, §§19-20
Louise Mangotsson, enhetschef, §§21-29
Maria Lindgren, sekreterare

Utsedda att justera Michael Pettersson

Justering plats och tid Digital justering 2021-02-26

           Underskrifter                                                                                                                                  Paragrafer 13-31

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

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

Justerande    …………………………………………..
                 Michael Pettersson

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-17
Datum för anslags uppsättande 2021-03-01
Datum för anslags nedtagande 2021-03-22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §13

Justerare

Beslut 
Michael Pettersson utses att justera protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §14

Socialnämndens verksamhetsmål

Beslut 
Uppföljning av diskussionerna kommer att ske vid kommande arbetsutskott.

Sammanfattning  
I grupper diskuteras socialnämndens verksamhetsmål 2019 – 2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §15

Verksamhetsberättelse

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta verksamhetsberättelsen.

Sammanfattning  
Fredrik Thunberg, controller, går igenom verksamhetsberättelsen, ett par mindre synpunkter 
framförs och justeringar görs under sammanträdet.

Ärendets behandling
Verksamhetsberättelsen har behandlats på socialnämndens arbetsutskott 2021-02-01 §24 samt 
2021-02-08 §30.

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2020 socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §16

Årsbokslut

Beslut 
Bokslutet överlämnas till kommunfullmäktige.

Sammanfattning  
Fredrik Thunberg, controller, informerar om årsbokslutet för år 2020.

Årsbokslutet visade ett resultat på -17,6 mnkr. Underskottet är lägre än det i augusti prognosticerade 
resultatet på -30,6 mnkr. Den uteslutande största orsaken till att resultatet visade sig bli 13 mnkr 
bättre är den ersättningen som Socialförvaltningen erhållit för sina kostnader kopplat till Covid-19.

Ersättningen för kostnader kopplat till följd av Covid-19 uppgår till 18,23 mnkr, att jämföra med 4,7 
mnkr som var uppbokat i delårsbokslutet 31 augusti.

IFO:s verksamhet (-12 mnkr) visade sig ligga nära det prognosticerade resultatet från delåret och det 
är främst kostnader kopplat till ekonomiskt bistånd och placeringar som driver kostnadsavvikelserna 
på IFO:s verksamhet.

HSL (-0,2 mnkr) avvek från prognosen med cirka 1 mnkr, avvikelsen är främst kopplat till kostnader 
för övertid.

Omsorg om äldre (-6,2 mnkr) avvek från budget vilket var 3,3 mnkr bättre än prognosen. Orsaken till 
avvikelsen från prognosen är att kommunen även erhållit ersättning för sina sjukfrånvarokostnader 
efter delåret i augusti på den del som översteg 7 %. Underskottet har även minskats i samband med 
att det under hösten varit färre timmar att utföra i Hemtjänstverksamheten. 

Psykiskt funktionsnedsatta (+1,2 mnkr) verksamheten med boendestöd/biltvätten samt 
dagverksamhet redovisar ett budgetöverskott på 1,2 mnkr. Överskottet härrörs från en effektiv 
verksamhet som tidigare år haft en utökad budget på grund av en ökad efterfrågan men som under 
2020 varit mer stabil och synergieffekter har kunnat erhålls av samarbete inom grupperna.

SFB (-7,5 mnkr) redovisar en avvikelse på 4,79 mnkr mot prognosen. Avvikelsen beror på att tre 
ärenden som legat i avvaktan på utfall från Försäkringskassan/förvaltningsrätten nu har avslagits eller 
förväntas kommer få en negativ utgång. Den ändrade bedömningen beror på övriga avslag för andra 
ärenden under året och det rättsläge som bedöms föreligga i liknande frågor. Vändningen av dessa 
förväntade intäkter har belastat socialförvaltningens resultat med ca 5 mnkr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

LSS verksamheten (-2,2 mnkr) redovisar ett underskott kopplat till den korttids-& fritidsverksamhet 
för barn, Daglig verksamhet samt för LSS-gruppboenden. Gruppboenden visar en avvikelse på löner 
kopplat till att flera placeringar tagits hem och gruppboendena har fått stärkas upp med en högre 
bemanning stundtals vilket gör en avvikelse mot prognosen med nästan -0,5 mnkr. 

Ärendets behandling
Det preliminära årsbokslutet har behandlats på socialnämndens arbetsutskott 2021-02-01 §25, 
årsbokslutet har behandlats på socialnämndens arbetsutskott 2021-02-08 §31.

Beslutsunderlag 
Årsbokslut 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §17

Rapportering av icke verkställda beslut kvartal 4 2020

Beslut 
Rapporten för kvartal 4 2020 lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning  
Tre beslut gällande daglig verksamhet enligt LSS är ej verkställda inom tre månader.

I sex beslut gällande hemtjänst enligt SoL har avbrott i verkställigheten av beslutet skett.

Ett beslut gällande daglig verksamhet enligt LSS är avslutat av annan anledning utan att verkställas, 
därmed finns två beslut som ännu inte är verkställda, samt sex beslut gällande hemtjänst enligt SoL 
med avbrott i verkställigheten.

Beslutsunderlag 
Rapport Anita Granström, enhetschef biståndsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §18

Klagomål och synpunkter

Beslut 
Socialnämnden vidtar inga åtgärder avseende klagomålet som framförts på Iron Maid i övrigt läggs 
informationen till handlingarna.

Sammanfattning  
Anita Granström, enhetschef redovisar klagomål på verksamheten som kommit in. Ett av klagomålen 
som kommit in är en anonym anmälan till IVO avseende Iron Maid KB, Jessica Hult kommandit-
delägare har bemött klagomålet.

Föredragande
Anita Granström, enhetschef för biståndsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §19

Revidering delegationsordning

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen.

Sammanfattning  
Utifrån dels organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen och dels utifrån samgående 
med Sydostjouren behöver delegationsordningen revideras. Så väl vad gäller delegat som 
beslutandenivå för delegat. 1:e socialsekreterare har blivit ersatt med enhetschef och 
socialsekreterare i beredskap har blivit ersatt med Sydostjouren. En del delegation har flyttats från 
IFO-chef till enhetschef.

Utöver detta har det gjorts justeringar för att rätta till felaktigheter vad gäller titel på LSS-
handläggare under punkt 13.5-7 och ordförandebeslut har strukits under vissa punkter där 
ordförandebeslut inte tillämpas. 

Revideringarna är i samråd med IFO-chef samt enhetschef för biståndsenheten.

Beslutsunderlag 
Skrivelse revidering av socialnämndens delegationsordning, Malin Simonsson, utvecklings-
sekreterare IFO, Delegationsordning reviderad 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §20 

Delegation inför samgående med Sydostjouren

Beslut 
Socialnämnden beslutar att personalen i Sydostjouren har behörighet att utföra de arbetsuppgifter 
som ingår i jourarbete och avser invånare i Mönsterås kommun;

-Varje anställd medarbetare i Sydostjouren i Kalmar kommun ska, vid utförande av uppgift som 
enligt lag och reglemente åvilar socialnämnden i Mönsterås kommun gällande befogenhet och 
ansvar – i den mån detta inte strider mot lag, likställas med personal som är direkt anställd av 
Mönsterås kommun.
-Sydostjourens personal får tillträde till Individ- och familjeomsorgens verksamhetssystem 
(Procapita/Lifecare) avseende socialregisteruppgifter.
- Varje anställd i sydostjouren skriver på sekretessförbindelse med socialnämnden.
- Sydostjourens personal får tillträde till Individ- och familjeomsorgens lokaler för möten och 
administration vid behov. 
- Sydostjouren får delegation att fatta beslut i individärenden som motsvarar enhetschefs nivå i 
delegationsordningen och att utföra förekommande arbete för Individ- och familjeomsorgens i 
Mönsterås räkning.
- Sydostjouren får delegation att begära polishandräckning i individärenden avseende LVU- och 
LVM-lagstiftningarna.

Sammanfattning  
Socialnämnden behöver, inför samgående med Sydostjouren 1 april 2021, fatta beslut om att 
personalen i Sydostjouren har behörighet att utföra de arbetsuppgifter som ingår i jourarbete 
och som avser invånare i Mönsterås kommun.

Beslutsunderlag 
Skrivelse inför samgående med Sydostjouren, Lena Sjöstrand, IFO-chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §21

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 2021-02-10, Malin Rosengren, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §22

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 2021-02-10, Malin Rosengren, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §23

Umgängereglering

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 2021-02-09, Ulla Thorell, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §24

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 2021-02-09, Ulla Thorell, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §25

Umgängesreglering, hemlig vistelseort

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen rörande reglering av umgänget mellan  

 och vårdnadshavare  och  
, 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  och  
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 2021-02-09, Annika Tammik, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §26

Umgängesreglering

Beslut 
Socialnämnden beslutar att regleringen av umgänget mellan , och 

  ska upphöra från och med 8 februari 2021.

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-02-08, Fredrik Bäfving, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §27

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

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-01-29, Åse Ingelsson, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §28

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 förändrade 
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 förhållande kan beslutet komma att 
omprövas.

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-01-29, Åse Ingelsson, socialsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §29 

För kännedom: Dom i Kalmar Tingsrätt, mål nr: T 4602-20

Beslut 
Domen läggs till handlingarna.

På grund av jäv deltar inte Torbjörn Uddén (L) vid informeringen av detta ärende.

Sammanfattning  
Dom i Kalmar tingsrätt 2021-01-07 i mål nr T 4602-20, har vunnit laga kraft 2021-01-28.

Beslutsunderlag 
Dom 2021-01-07, Kalmar tingsrätt, mål nr T 4602-20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §30

Redovisning till IVO, dnr 3.5.1-21499/2020-12

Beslut 
Socialnämnden antar Per Gawelunds, medicinskts ansvarig sjuksköterska, MAS förslag till redovisning 
såsom sin egna att överlämna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Sammanfattning  
IVO begär med stöd av 7 kap. 20§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att nämnden ska redovisa 
sin inställning till den brister som IVO konstaterat.

Beslutsunderlag 
Redovisning till IVO, Per Gawelund, MAS
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-02-17

Socialnämnden

SN §31

Socialchefen informerar

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Verksamhetscheferna Johanna Hallström, Josefin Bengtsson och Lena Sjöstrand deltar vid dagens 
sammanträde och kommer i fortsättningen att närvara vid socialnämndens sammanträden.

Tvätt av arbetskläder fungerar inte optimalt, förändringar som görs på kort sikt är att omfördela 
tvättmaskiner och att daglig verksamhet startar en aktivitet med att tvätta personalkläder. På lång 
sikt ses även möjligheten att skicka iväg personalkläder för tvätt över. 

Rekryteringar; Liselotte Byström nämndsekreterare från och med 3 maj, Rabih Haidar 
systemförvaltare Treserva och TES från och med 1 mars, Erik Ideström enhetschef äldreomsorgen, 
Ann Gustavsson enhetschef personlig assistans anställda. 

Charlotta Didriksdotter, enhetschef HS-enheten genomför en översyn av avtal avseende bland annat 
natttjänstgöring, flextid och semesterkoefficienten för kommunens sjuksköterskor.

Karin Gustavsson, enhetschef bemanningsenheten arbetar med uppdraget att ta fram underlag för 
en förvaltningsövergripande bemanningsenhet, Torben Grut, verksamhetsutvecklare har knutits till 
uppdraget.

Vaccineringar mot covid-19 genomförs efter de doser som levereras. 

Planeringen inför sommaren är påbörjad, rekrytering av semestervikarier pågår.

Hela nattorganisationen inom äldreomsorgen ses över.
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