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Anna Rubio Lind, Rädda Barnen §136
Lena Sjöstrand, IFO-chef §§137-140
Anita Granström, enhetschef biståndsenheten §§141-145
Veronica Sahlberg, biståndshandläggare §§141-142
Fredrik Thunberg, controller §§145-152
Maria Lindgren, nämndsekreterare

Utsedda att justera Renée Solstad

Justering plats och tid Mönsterås kommunhus 2020-10-02

           Underskrifter                                                                                                                                Paragrafer 136-152

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §136

Samverkansprojekt Boende för Framtiden

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Boende för framtiden, samverkansprojekt mellan Mönsterås kommun och Arbetsmarknadsenheten i 
Mönsterås kommun samt Stödföreningen för Ensamkommande i Mönsterås kommun (SEMK), 
Mönsterås Bostäder och Rädda Barnen – Region Syd.

Mönsterås kommun, SEMK och Rädda Barnen har tillsammans identifierat ett behov av att stötta 
målgruppen ungdomar som har uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen i deras boendesituation. 
Syftet med projektet är att motverka tillfällig och mer permanent bostadslöshet för personer ur 
målgruppen. Att aktivt arbeta med trygga boendelösningar för målgruppen genom att utveckla 
former för att rusta ungdomarna inför ett självständigt liv där de får lära sig hur den svenska bostads- 
marknaden fungerar. En effekt av projektet är en stärkt samverkan mellan civilsamhället och 
kommunen.

Föredragande
Anna Rubio Lind, processledare Rädda Barnen Syd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §138

Framställning till Försäkringskassan

Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt 16 kap 18§ SFB om framställning till Försäkringskassan om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag gällande  eftersom  är 
placerad utanför hemmet i ett HVB. Barnbidraget ska betalas ut till socialnämnden i Mönsterås.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-09-22, Annika Tammik, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §139

Framställning till Försäkringskassan

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

 då  inte längre är placerad i familjehemmet som mottar barnbidraget.

Barnbidraget ska efter begäran betalas ut till vårdnadshavare 

På grund av jäv deltar inte  i handläggningen i detta ärende.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-09-22, Malin Rosengren, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §140

Rubrik

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

 då  inte längre är placerad i familjehemmet som mottar barnbidraget.

Barnbidraget ska efter begäran betalas ut till vårdnadshavare 

På grund av jäv deltar inte  i handläggningen i detta ärende.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-09-22, Malin Rosengren, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §142

Komplettering anhörigomsorg kontantbidrag

Beslut 
Socialnämnden beslutar att revidera riktlinjerna gällande anhörigbidrag till: Innan anhörigomsorg i 
form av kontantbidrag beviljas ska biståndshandläggare pröva om behovet kan tillgodoses genom 
hemtjänst.

Sammanfattning  
Till följd av ändring i regelverket är riktlinjerna i behov av revidering.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott den 14 september 2020 §181.

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för handläggning och verkställighet av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:456) inom 
äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §143

Riktlinjer för handläggning och verkställighet av bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) inom äldreomsorg och omsorg om 
personer med funktionsnedsättning

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta det reviderade dokumentet.

Sammanfattning  
Till följd av ändring i regelverket är riktlinjerna i behov av revidering.

Ärendets behandling
Dokumentet har delats upp och reviderats i Socialnämnden den 29 april 2020 §52, 27 maj 2020 §83 
och den 17 juni 2020 §93.

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för handläggning och verkställighet av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) inom 
äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §144 

Rapportering av icke verkställda beslut kvartal 2 2020

Beslut 
Rapporten för kvartal 2 2020 lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning  
Ett beslut gällande daglig verksamhet enligt LSS, tre beslut gällande särskilt boende enligt SoL, ett 
beslut gällande korttidsvistelse SoL, ett beslut gällande kontaktperson enligt LSS, ett gällande 
korttidsvistelse LSS och ett gällande avlösarservice LSS är ej verkställda inom tre månader. I ett beslut 
gällande hemtjänst enligt SoL har ett avbrott i verkställigheten av beslutet skett.

Fyra beslut är avslutade av annan anledning utan att verkställas. Därmed finns fyra beslut som ännu 
inte är verkställda samt ett beslut med avbrott i verkställigheten.

Beslutsunderlag 
Rapport Anita Granström, enhetschef biståndsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §145

Synpunkter och klagomål

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Anita Granström redovisar synpunkter och klagomål på verksamheten som kommit in. 

Föredragande 
Anita Granström, enhetschef för biståndsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §146

Månadsbokslut augusti

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Socialförvaltningen redovisar ett underskott på 18,3 mnkr. Det är främst verksamheterna äldre-
omsorg (-5,3 mnkr) och IFO (-5,9 mnkr) som står för de största delarna av underskottet. 

I månadsbokslutet för augusti har en intäkt avseende återsökta medel för covid-19 kostnader bokats 
upp. Bedömningen är att 40% av de sökta medlen kommer erhållas och för Socialförvaltningen 
innebär det en intäkt om 4,7 mnkr. Intäkten har lagts centralt för att möta tillkommande material-
kostnader på grund av covid-19.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott 14 september 2020 §183

Beslutsunderlag 
Redovisning av Fredrik Thunberg, controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §147

Genomgång av ny helårsprognos för Socialförvaltningen

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Socialförvaltningen prognosticerar ett underskott om cirka 30,6 mnkr. Underskottet innehåller ett 
antagande om att covid-19 pandemin fortsätter att avta i omfattningen till årets slut. I prognosen har 
kostnader uppgående till 2,5 mnkr reserverats för de sista månaderna av året.

Underskottet kommer främst från IFO (-12,4 mnkr), äldreomsorg inklusive övrig SoL (-9,6 mnkr) och 
förvaltningsövergripande (-6mnkr). IFOs underskott är grundat i höga placeringskostnader under året 
och fortsätter året ut dock i mindre omfattning då ett aktivt arbeta för hemmaplanslösningar har 
pågått under året.

Underskottet inom äldreomsorgen och övrig SoL är grundat i äldreomsorgens hårda belastning av 
rådande covid-19 pandemi där hemtjänstverksamheten gör det största underskottet ( -5,1 mnkr).

Förvaltningsövergripande bär kostnader för inköp av skyddsutrustning kopplat till covid-19. Posten 
innehåller även en förväntad intäkt på 4,7 mnkr avseende återsökta kostnader för covid-19. 
Socialförvaltningen belastas även med prognostiserade avskrivningar på -0,7 mnkr.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott 14 september 2020 §184

Beslutsunderlag 
Redovisning av Fredrik Thunberg, controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §148  dnr Dnr.nr

Rubrik

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Nämnden informerades om det pågående budgetarbetet. 

Ärendets behandling
SN AU 14 september 2020, §186

Beslutsunderlag 
Redovisning av Fredrik Thunberg, controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §149

Yttrande över förslag till kultur- och fritidsplan för Mönsterås 
kommun 20201-2024

Beslut 
Nämnden beslutar att de inte har några synpunkter att lämna.

Sammanfattning  
Nämnden för Kultur- och fritid har sänt över förslag till kultur- och fritidsplan 20201-2024 för 
yttrande.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott 14 september 2020 §187.

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsplan för Mönsterås kommun 2021-2024.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §150 

Valärende

Beslut 
Emma Sahlén (C) väljs till ledamot i socialnämndens arbetsutskott och Michael Pettersson (S) väljs till 
ersättare, i övrigt läggs informationen till handlingarna.

Sammanfattning  
Enligt beslut taget i kommunfullmäktige 21 september 2020 §78:

Mikael Amberman (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.

Michael Pettersson (S) väljs till ersättare i socialnämnden.

Agnetha Landberg (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.

Emma Sahlén (C) väljs till ordinarie ledamot i socialnämnden.

Thomas Halkjaer (C) väljs till ersättare i socialnämnden.

Dagens sammanträde 
Agnetha Landberg (C) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden och därmed 
även sitt uppdrag som ledamot i socialnämndens arbetsutskott, Emma Sahlén (C) föreslås väljas till 
ledamot i socialnämndens arbetsutskott och Michael Pettersson (S) föreslås väljas till ersättare i 
arbetsutskottet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §151

Smörblommans framtid

Beslut 
Nämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att effektuera en omfördelning av särskiltboende 
lägenheterna från Smörblomman.

Sammanfattning  
Behovet av ett femte särskiltboende finns inte i nuvarande situation och det finns möjliga åtgärder 
för att hantera ett eventuellt ”uppdämt” behov av särskiltboende platser då, i lokaler som är mer 
anpassade än Smörblommans lokaler. Det saknas stundtals vikarier/tillfällig personal på andra delar 
inom Socialförvaltningen vilket skulle kunna minska kostnaderna för beordrad övertid/vikarie-
kostnader och personal skulle kunna fördelas om. Smörblommans helårsbudget är 11,73 mnkr och en 
omfördelning av särskiltboende lägenheter från Smörblomman utan att behöva öppna korttiden i 
Björken/Syrenen vilket skulle vara fallet i ögonblicksbilden idag så skulle Socialnämnden kunna spara 
ända upp till 9 mnkr på ett helår.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott 18 september §189.

Föredragande 
Annelie Gollungberg, socialchef och Fredrik Thunberg, controller

Beslutsunderlag 
Utredning avseende omfördelning av särskilt boende lägenheter från Smörblomman.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §152

Arbetsutskottets protokoll

Beslut 
Protokollen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Arbetsutskottets protokoll för sammanträdena den 31 augusti, 14 september och 18 september 
delges socialnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Socialnämnden

SN §152

Socialchefen informerar

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Arbetet med Bemanningsenheten pågår.

Krisledningsnämnden i Mönsterås kommun är avaktiverad, coronarelaterade politiska beslut överförs 
till ordinarie nämndverksamhet.

Pensionärsorganisation ställer sig positiva till att vara delaktiga i Träffpunkternas verksamhet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, rekryterad Per Gawelund.
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