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Plats Digitalt sammanträde, närvaro via Teams

Tid 2021-04-21, Kl.12:50

Beslutande Renée Solstad S, ordförande
Emma Sahlén C
Inga Jonsson C
Diana Axelsson Olsson C
Åsa Ottosson M
Chatrine Pålsson Ahlgren KD
Torbjörn Uddén L
Martina Palmér S
Erik Jonsson S
Anni Juhl Nielsen SD
Thomas Halkjaer C, tjänstgörande ersättare
Michael Pettersson S, tjänstgörande ersättare
Gabriela Gallardo SD, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Patrik Nilsson M, ersättare
Rune Carlsson KD, ersättare
Annelie Gollungberg, socialchef
Lena Sjöstrand, verksamhetschef IFO
Henrik Stale Eliasen, enhetschef, §49
Malin Simonsson, utvecklingssekreterare, §49
Anita Granström, enhetschef, §58
Fredrik Thunberg, controller, §§59-60
Maria Lindgren, sekreterare

Utsedda att justera Gabriela Gallardo

Justering plats och tid Digital justering 2021-04-29

           Underskrifter                                                                                                                                Paragrafer 48-62

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

Ordförande   …………………………………….......
                       Renée Solstad

Justerande    …………………………………………..
                 Gabriela Gallardo

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-21
Datum för anslags uppsättande 2021-04-30
Datum för anslags nedtagande 2021-05-21
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  Ärenden 
                                        

§ 48 Justerare
§ 49 Delegationslista, upprättade dödsboanmälningar 2017-

2020
§ 50 Övervägande, , hemlig vistelseort samt 

umgängesreglering
§ 51 Framställan till CSN, 
§ 52 Umgängereglering, , vårdnadshavare
§ 53 Umgängesreglering,  umgängesförälder
§ 54 Umgängereglering, , vårdnadshavare
§ 55 Umgängesreglering,  umgängesförälder
§ 56 Umgängesreglerin, 
§ 57 Umgängesreglering, 
§ 58 Klagomål och synpunkter
§ 59 Månadsbokslut januari-mars
§ 60 Ekonomi-budget i balans
§ 61 Socialchefen informerar
§ 62 Arbetsutskottets protokoll
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §48

Justerare

Beslut 
Gabriela Gallardo utses att justera protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §49

Delegationslista, upprättade dödsboanmälningar 2017-2020

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av delegationslista med upprättade dödsboanmälningar 2017-2020 och 
beslutar att lägga delegationslistan till handlingarna.

Beslutsunderlag 
Delegationslista, upprättade dödsboanmälningar 2017-2020, 
Malin Simonsson, utvecklingssekreterare och Henrik Stale Eliasen, enhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §50

Övervägande, umgängesreglering samt 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 förändrade 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 2021-04-13, Annika Tammik, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §51 

Framställan till CSN

Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt 2 kap 33§ Studiestödsförordningen om framställan till CSN om ändring 
av betalningsmottagare för studiehjälp gällande  eftersom är 
placerad utom hemmet och att utbetalning av studiebidraget ska betalas till socialnämnden.

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-04-12, Annika Tammik, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §52

Umgängesreglering

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.

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-04-08, Malin Rosengren, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §53

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 2021-04-08, Malin Rosengren, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §54

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 2021-04-08, Jeanette Stenström, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §55

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, 2021-04-07, Jeanette Stenström, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §56

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

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-04-08, Åse Ingelsson, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §57

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

Beslutsunderlag 
Utredning 2021-04-08, Åse Ingelsson, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §58

Klagomål och synpunkter

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Anita Granström informerar om tre inkomna ärenden avseende klagomål och synpunkter på 
verksamheten.

Föredragande 
Anita Granström, enhetschef för biståndsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §59

Månadsbokslut januari-mars

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Controller Fredrik Thunberg redovisar månadsuppföljning och ekonomisk analys för januari-mars. 
Socialnämndens verksamheter som helhet visar i uppföljningen ett negativt resultat om minus 
2 114 000 kronor för perioden. Främst är det IFO och personlig assistans som visar de största 
ekonomiska avvikelserna.

Ärendets behandling
Ärendet har behandlats i socialnämndens arbetsutskott 2021-04-12, SN AU §92.

Beslutsunderlag 
Månadsbokslut januari-mars 2021-04-12, Fredrik Thunberg , controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §60

Budget i balans

Beslut 
Socialnämnden beslutar att informera kommunstyrelsen om det ekonomiska läget och påvisar att 
budgetavvikelsen inte kan hanteras inom befintlig ram. Socialnämnden äskar om en tillfällig 
ramutökning på riktade nationella medel.

Sammanfattning  
Socialförvaltningen är fortsatt underfinansierad som tidigare redovisats och kommer heller inte för 
2021 att klara en budget i balans. Det har vidtagits kraftiga besparingsåtgärder som inte räcker.

Socialnämnden har behandlat ärendet och skicka det vidare till kommunstyrelsen för beslut om 
ytterligare anslag eller förändrad service till de enskilda. En budget i balans kommer närmare om 
ovan punkter beaktas men det kommer fortsatt krävas vidare besparingsåtgärder men då troligen via 
förändringar i omsorg/servicenivån för kommuninvånaren såsom exempelvis ytterligare 
omfördelningar av särskilt boendeplatser för att komma ner till tilldelad budgetram.

Socialnämnden äskar i ett första steg om en utökning av innevarande ram för verksamheten Individ 
och familjeomsorg. Socialnämnden anser att denna verksamhet är underbudgeterad i förhållande till 
jämförbara kommuner och de kostnader som redovisats under flera år tillbaka i förhållande till 
tilldelad budgetram. Under 2021 har det kommit riktade nationella medel till ”kommuner med högt 
flyktingmottagande. Mönsterås kommun har erhållit cirka 2,969 mnkr.

Socialnämnden anser att de riktade nationella medlen som kommit till kommunen för att 
”Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer”, på 6,7 mnkr skulle vara ett välkommet 
tillskott i rådande ekonomiska läge. Medlen skulle borga för att effektivisering och utvecklingsarbete 
skulle kunna fortgå med oförminskad kraft.

Ärendets behandling
Ärendet har behandlats i socialnämndens arbetsutskott 2021-04-19, SN AU §101.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-14, Fredrik Thunberg, controller och Lena Sjöstrand, verksamhetschef IFO
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §61

Socialchefen informerar

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Josefin Bengtsson, verksamhetschef äldreomsorgen avslutar sin anställning i månadsskiftet april-maj, 
Mats Edström, tf. verksamhetschef under rekryteringsperioden. David Zedig. personalutvecklare 
kommer att avsluta sin anställning, ersättare är anställd.

Giedre Dennerporth, enhetschef och Evy Blomqvist, arbetsterapibiträde har träffat 
pensionärsorganisationerna SPF och PRO avseende samverkan kring Träffpunkterna, dialogen 
fortsätter, avstämning innan sommaren.

Förändring på gång, enhetscheferna inom äldreomsorgen kommer själva att rekryterar sin fasta 
personal, Karin Gustafsson, enhetschef för bemanningen har sammanställt en handbok.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-21

Socialnämnden

SN §62

Arbetsutskottets protokoll

Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Arbetsutskottets protokoll från sammanträde den 22 mars delges socialnämnden.
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