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Beslutande Håkan Spärlin C, ordförande
Emma Sahlén C
Inga Jonsson C
Diana Axelsson Olsson C
Åsa Ottosson M
Chatrine Pålsson Ahlgren KD
Torbjörn Uddén L
Renée Solstad S
Martina Palmér S
Erik Jonsson S
Anni Juhl Nielsen SD
Ann Laakso S, tjänstgörande ersättare
Gabriela Gallardo SD, tjänstgörande ersättare, §§32-37

Övriga närvarande Patrik Nilsson M, ersättare
Rune Carlsson KD, ersättare
Kate Nilsson S, ersättare
Annelie Gollungberg, socialchef
Lena Sjöstrand, IFO-chef
Josefin Bengtsson, verksamhetschef
Johanna Hallström, verksamhetschef
Lena Svensson, sektionsordförande Kommunal
Fredrik Thunberg, controller
Liselotte Byström, sekreterare
Maria Lindgren, sekreterare

Utsedda att justera Anni Juhl Nielsen

Justering plats och tid Digital justering 2021-04-19

           Underskrifter                                                                                                                                    Paragrafer 32-47

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

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

Justerande    ………………………………………….
                 Anni Juhl Nielsen

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-31
Datum för anslags uppsättande 2021-04-20
Datum för anslags nedtagande 2021-05-11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §32

Justerare

Beslut 
Anni Juhl Nielsen utses att justera protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §33

Framställan till Försäkringskassan

Beslut 
Socialnämnden beslutar att framställa begäran till Försäkringskassan om ändring av betalnings-
mottagare för barnbidraget enligt 16 kap. 18§ Socialförsäkringsbalken gällande  

, då  planeras att inte bo kvar i familjehemmet som mottar barnbidraget.

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-03-03, Fredrik Bäfving, socialsekreterare

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §34

”(O)Hälsosamma scheman”, skrivelse från Kommunal Mönsterås

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen och uppdrar förvaltningen att sammanställa ett svar på 
skrivelsen som tas upp på kommande nämnd, april eller maj.

Sammanfattning  
Lena Svensson, sektionsordförande Kommunal redovisar skrivelsen från Kommunals medlemmar.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen i skrivelsen 2021-03-22, SN AU §69.

Beslutsunderlag 
Skrivelse till socialnämnden ”(O)Hälsosamma scheman”, Kommunal Mönsterås
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §35

Investeringsbudget, reviderad för 2021

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Fredrik Thunberg, controller redogör för den reviderade investeringsbudgeten för 2021.

Beslutsunderlag 
Investeringsbudget 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §36

Månadsbokslut januari-februari

Beslut 
Informationen läggas till handlingarna.

Sammanfattning  
Socialförvaltningen redovisar ett underskott om 1,6 mnkr för perioden januari-februari 2021.

Månadsbokslutet visar att både Individ- och familjeomsorgen, Personlig assistans enligt SFB och 
Äldreomsorgen ligger på underskott efter verksamheternas två första månader för året.

De stora avvikelserna för Individ- och familjeomsorg är ekonomiskt bistånd och placeringarna i HVB. 
Placeringarna dras med en sent tillkommen HVB-placering som inte finns budgeterad, fördyrade SIS-
placeringarna och att återsökningen för en dyr placering inte lyckats. Socialförvaltningen erhöll avslag 
vid första återsökningen och därmed har ingen ersättning bokats upp ännu. 

För äldreomsorgen är det hemtjänsten som ligger bakom underskottet.

Personlig assistans enligt SFB har ett stort ärende där Försäkringskassan dragit in dubbel-
bemanningen men där kommunen behöver hålla kvar bemanningen och kostnaderna på grund av 
arbetsmiljöskäl. SFB dras också med mycket sjukskrivningar och övertid som till viss del är kopplat till 
de rådande rekommendationerna om att ”vara hemma vid minsta symptom”.

Socialförvaltningen har för perioden kostnader uppgående till 1,7 mnkr för sin korttidsfrånvaro. 
Socialförvaltningen har ca 1,0 mnkr i kostnader för övertid/mertid per 28 februari.

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning januari–februari 2021, Fredrik Thunberg, controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §37 

Budgettext 2021

Beslut 
Socialnämnden har inga synpunkter på den budgettext som socialnämndens arbetsutskott berett och 
lämnat vidare till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning  
Socialnämndens arbetsutskott har tillsammans med socialnämndens controller berett och lämnat en 
budgettext för 2021 till Kommunstyrelsen i samband med sammanträde. Socialnämnden har i 
efterhand tagit del av den inskickade texten. Inga synpunkter fördes fram under mötet.

Beslutsunderlag 
Budgettext socialnämnden 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §38

Hantering av arbetskläder

Beslut 
Socialnämnden beslutar om en pilotverksamhet med eget tvätteri och uppdrar förvaltningschefen att 
löpnade utvärdera för beslut om utökad verksamhet.

Sammanfattning  
Fredrik Thunberg, controller, redovisar utvärdering angående leasing av arbetskläder alternativt ett 
tvätteri i dagverksamhetens regi för att på ett effektivt sätt omfördela sysslor från med utbildad 
personal och en bättre resursanvändning inom socialförvaltningen, samt möta behov av meningsfull 
sysselsättningsverksamhet inom SoL och LSS.

Ärendets behandling
Ärendet har behandlats i socialnämndens arbetsutskott 2021-03-31, SN AU §42.

Beslutsunderlag 
Förändrad hantering av personalkläder/tvätteri kontra leasing, 2021-03-01, Fredrik Thunberg, 
controller, Anna-Lena Blomberg, utvecklingssamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §39

Ekonomidagen

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Fredrik Thunberg, controller redovisar socialnämndens presentation som användes på 
ekonomidagen.

Presentationen innehöll en redogörelse för socialnämndens lyckade effektiviseringar. Presentationen 
gick också igenom jämförelser mot andra kommuner som visar på en underbudgetering inom flera 
verksamhetsområden och nyckeltal som indikerar att socialförvaltningen har låga bemanningstal i 
särskilda boenden jämfört med andra kommuner. De eventuellt låga bemanningstalen i särskilda 
boenden kan vara en orsak till de höga sjuktalen som verksamheterna visar. Presentationen tar också 
upp att jämförelser via Kolada bör genomföras med försiktighet på grund av osäkerheter kring 
fördelning av interna kostnader. Förvaltningen har i bilderna redovisat att inför budget 2022 krävs en 
ramutökning med 17,5 mnkr.

Beslutsunderlag 
Socialnämndens presentation på ekonomidagen 30 mars 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §40

Nattbemanning Prästkullen

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föra över de överblivna budgetmedlen från Smörblomman natt till 
Prästkullen för 2021. Överföringen av budgetmedel innebär att enheten klarar av att verkställa 
räddningstjänstens tillsynsbeslut inom tilldelad budgetram. Socialförvaltningen arbetar även med en 
översyn av nattorganisationen som kommer att redovisas under våren.

Ärendets behandling
Ärendet har behandlats i socialnämndens arbetsutskott 2021-02-08, SN AU §32.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-25, Josefin Bengtsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §41

Behovet av utökning av verksamheter till följd av nytt LSS-lagförslag

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen och beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Det har tillsatts en utredning från regeringen om att utreda delar av Lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet var att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk 
utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. 
Utredningen såg behov av en annan form av stöd i boendet utöver dagens insatser i LSS. Om det 
finns tillgång till vardagsstöd i bostaden ökar möjligheterna att välja vilken form av boende man 
önskar. Utredningen föreslår därför en ny insats för personlig service och boendestöd. Den som bor i 
en annan bostad än en bostad med särskild service och har behov av stöd i den dagliga livsföringen 
ska ha rätt till praktisk hjälp i hemmet, motivationsåtgärder, ledsagning, stöd vid föräldraskap och 
annat motiverande stöd. Insatsen ska kunna ge den enskilde rätt till stöd i både anslutning till 
hemmet och för ökade möjligheter till delaktighet i samhällslivet. Insatsen bör kunna beviljas i form 
av ett visst angivet antal timmar i veckan men det bör även vara möjligt med andra lösningar så länge 
de uppfyller övriga krav på insatser enligt LSS. Insatsen ska kunna vara flexibel och ändras över tid 
och anpassas efter den enskildes varierande behov. Avsikten med insatsen är att den ska ges under 
dagtid samt kvällstid, men det finns inga krav på verksamhet dygnet runt i förslaget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

Verksamhetschefen lämnar denna tjänsteskrivelse till socialnämndens politiker för att ge en 
uppfattning av det kommande behovet och för att socialnämnden i god tid kunna förbereda inför en 
eventuell kostnadsutökning av verksamheten till följd av den nya LSS-lagen under nästkommande år 
samt att bevaka frågan och hur det påverkar socialförvaltningen i Mönsterås kommun

Ärendets behandling
Ärendet har behandlats på socialnämndens arbetsutskott 2021-03-22, SN AU §64. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01, Johanna Hallström, verksamhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §42

Behovet av utökning av befintlig gruppbostad samt nybyggnation av 
gruppbostad

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen beslutar uppdra förvaltningschefen att projektera.

Sammanfattning  
Mot bakgrund av den prognos som biståndsenheten har skapat bedömer verksamhetschefen inom 
omsorgen att det både behöver byggas ut två platser på befintlig gruppbostad samt att det behövs 
byggas en ny gruppbostad inom ett par år. Verksamhetschefen är av den uppfattningen att 
socialnämnden behöver fatta besluta om båda punkterna och skicka beställning till utförarpart i nutid 
för att påbörja det långsiktiga arbetet det tar med att bygga en ny gruppbostad för att undvika 
eventuella framtida viten som kan uppstå.

Ärendets behandling
Ärendet har tidigare behandlats på socialnämndens arbetsutskott 2021-03-22, SN AU §66 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-15, Johanna Hallström, verksamhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §43

Socialchefen informerar

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Lokalplanering pågår avseende tidigare Syrenen och Björken, förvaltningen tar hjälp av Marcus 
Olsson, fastighetschef för att se över möjligheterna att använda lokalerna till administration för 
personalen inom HS-enheten och Rehab.

Steg ett mot en bemanningsenhet är ett schemasystem, möjliga system ses över.

Projektledare för ”Nära vård” bjuds in till kommande nämnd för att informera.

Under Johanna Hallströms föräldraledighet tar Lena Sjöstrand över även hennes uppdrag.

Just nu är skolan värre drabbad av covid-smitta än socialförvaltningens verksamheter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §44

Digitaliseringsstrategi 2019-2022

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ärendet återremitteras för att tas upp vid kommande nämnd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §45

Socialnämndens verksamhetsmål

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta följande verksamhetsmål utifrån tidigare beslutade 
kvalitetsområde:

 All personal ska ha möjlighet att dokumentera mobilt under 2022. Under 2021 ska 50% av 
personalen ha möjlighet att dokumentera mobilt.

 Omsorgstagare med dagliga insatser ska inte behöva möta fler än tolv olika personer under 
en fjortondagarsperiod.

 Alla omsorgstagare ska ha en aktuell genomförandeplan.
 Allt arbete genomsyras av professionellt förhållningssätt, gott bemötande och med 

jämställdhet i fokus och mäts genom nationella brukarundersökningar.

Sammanfattning  
Grunden är socialnämndens verksamhetsmål 2019-2022, socialnämndens verksamhetsmål har tagits 
fram med underlag från resultaten av genomförd måldiskussion av nämndens ledamöter. 
Verksamhetsmålen syftar till att bibehålla eller höja kvaliteten för de personer som behöver stöd 
inom ramen för socialnämndens verksamhetsområden. Målen ska genomsyra socialförvaltningens 
samtliga verksamhetsområden. Barn och närstående perspektivet ska beaktas. Målen revideras och 
görs mätbara, målen blir därmed uppföljningsbara.

Ärendets behandling
De fyra kvalitetsområdena diskuterades på socialnämndens sammanträde den 17 februari, SN §14, 
diskussionerna sammanställdes till socialnämndens arbetsutskott 8 mars, SN AU §47.

Beslutsunderlag 
Socialnämndens verksamhetsmål
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §46

Delegationslista, upprättade dödsboanmälningar 2017-2020

Beslut 
Ärendet utgår från dagens sammanträde för att tas upp på kommande nämnd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-31

Socialnämnden

SN §47

Arbetsutskottets protokoll

Beslut 
Protokollen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Arbetsutskottets protokoll från sammanträden den 1, 8 och 22 februari samt den 8 mars delges 
socialnämnden.
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