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Plats Munken, Timmernabbsv. 2, Mönsterås

Tid 2020-10-21, Kl.13:10

Beslutande Håkan Spärlin (C)
Emma Sahlén (C)
Inga Jonsson (C)
Diana Axelsson Olsson (C)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Torbjörn Uddén (L)
Renée Solstad (S)
Martina Palmér (S)
Erik Jonsson (S)
Anni Juhl Nielsen (SD)
Mia Luäng (SD)
Patrik Nilsson (M), tjänstgörande ersättare
Michael Pettersson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga Närvarande Annelie Gollungberg, socialchef
Ana Becovic, 1:e socialsekreterare, §§159-160
Louise Mangotsson, 1:e socialsekreterare, §§159-160
Fredrik Thunberg, controller, §§161-162
Maria Lindgren, nämndsekreterare

Utsedda att justera Erik Jonsson

Justering plats och tid Mönsterås kommunhus 2020-11-02

            Underskrifter                                                                                                                         Paragrafer 158-165

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

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

Justerande    ………………………………………………………………………………
                 Erik Jonsson

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-10-21
Datum för anslags uppsättande 2020-11-03
Datum för anslags nedtagande 2020-11-24
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  Ärenden 
                                        

§ 158 Ordförande informerar
§ 159 Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare
§ 160 Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavarae
§ 161 Månadsbokslut september
§ 162 Budgetarbete 2021
§ 163 Valärende
§ 164 Socialchefen informerar
§ 165 Arbetsutskottets protokoll, eventuella meddelanden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-21

Socialnämnden

SN §158

Ordförande informerar

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Socialnämndens ordförande Håkan Spärlin informerar kort om budgetläget.

Möjligheten till fysiska fadderbesök är och har varit begränsade under rådande pandemi, ett 
alternativ kan vara att ha fadderbesök via Teams.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-21

Socialnämnden

SN §159

Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare

Beslut 
Socialnämnden beslutar att vid tingsrätten i Kalmar ansöka om särskild förordnad vårdnadshavare för 

 med förslag 

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

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-10-13, Hanna Stjernberg, socialsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-21

Socialnämnden

SN §160

Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare

Beslut 
Socialnämnden beslutar att vid tingsrätten i Kalmar ansöka om särskild förordnad vårdnadshavare för 

 med förslag .

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

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-10-13, Hanna Stjernberg, socialsekreterare

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-21

Socialnämnden

SN §161

Månadsbokslut september

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Socialförvaltningen redovisar ett underskott på -16,5 mnkr. Det är främst verksamheterna 
äldreomsorg (-4,4 mnkr) och IFO (-6,6 mnkr) samt Personlig assistans enligt SFB (-4,2 mnkr) som står 
för de största delarna av underskottet. 

I månadsbokslutet för september visar Äldreomsorgen ett något bättre utfall än i augusti. Det beror 
på en återföring av avsatta medel för resursfördelningen som inte uppnåtts fram till september 2020. 

IFO:s underskott ökar på grund av placeringskostnaderna som för september främst är kopplat till 
SIS-placeringar. IFO har även fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd (-0,73 mnkr) för 
september, även om det minskat från augusti (-0,92 mnkr). Försörjningsstöd har per september 
förbrukat hela sin årsbudget.

Personlig assistans redovisar en förlust om -4,2 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. Avslaget har också inneburit att en återbokning av tidigare resultatförd ersättning 
för tidigare år, vilket försämrat resultatet med -1,1 mnkr. Det har även nekats en utbetalning av 
ersättning från Försäkringskassan på grund av att Försäkringskassan hävdar att assistansen är utfört 
på annat sätt än redovisat och att utbetalning därmed inte kan ske till kommunen (-1,1 mnkr). 
Åtgärder för att kunna erhålla ersättning undersöks.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott 12 oktober 2020 §224.

Beslutsunderlag 
Redovisning av Fredrik Thunberg, controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-21

Socialnämnden

SN §162

Budgetarbete 2021

Beslut 
Socialchef Annelie Gollungber och förvaltningen ges i uppdrag att se över ”Mötesplats 
Ekåsa/Fliseryd”, utbyggnad av Åshaga samt eventuella konsekvenser av överbemanning inom 
äldreomsorgen.

Fredrik Thunbergs information om budgetarbetet 2021 läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Fredrik Thunberg, controller redovisar den preliminära budgetsituationen inför 2021. Avräknat de 
besparingsförslag som arbetas med återstår ett budgetunderskott på 11,1 mnkr. 

Anledningen till det stora budgetunderskottet trots besparingsåtgärder kommer från 
effektiviseringar som är långsiktiga och inte får fullt genomslag 2021 men även preliminärt minskad 
tilldelning för verksamhetsutökningar som tillkom 2019 inom LSS och HSL, 3 mnkr. Social-
förvaltningen förväntas under 2021 erhålla 6,4 mnkr mindre i ersättning för flyktingmottagande. 
Inför 2021 kommer även en centralt administrativ tjänst flyttas från kommunledningskontoret till 
socialförvaltningen, 0,7 mnkr, som kompensation för denna tjänst har budgetmedel om 0,067 mnkr 
tillförts.

Till 2021 upphör bidraget förstärkt bemanning inom socialtjänsten kopplat till barn- och unga, -1,3 
mnkr. Till 2021 räknar socialförvaltningen med en positiv effekt på ersättning för ärende avseende 
personlig assistans då schablonbeloppet höjs nästa år, 0,2 mnkr.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott 28 september 2020 §206.

Dagens sammanträde 
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning

Mönsterås kommun fick tilldelat 24,4 miljoner kronor i generella statsbidrag och dessa                     
har ej fördelats  ut på förvaltningar.

Socialdemokraterna i Mönsterås anser att dessa statsbidrag ska fördelas ut på förvaltningar med 
stora behov och med tanke på socialförvaltningens ekonomiska utmaningar borde en stor del av 
dessa pengar hamna där.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-21

Beslutsunderlag 
Budget 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-21

Socialnämnden

SN §163

Valärende

Beslut 
Inga Jonsson (C) väljs till ledamot i pensionärsrådet. 

Thomas Halkjaer (C) väljs till ersättare i socialnämndens arbetsutskott.

Sammanfattning  
Agnetha Landberg (C) har avsagt sig sin plats i pensionärsrådet. 

Emma Sahlén (C) valdes vid socialnämndens sammanträde den 23 september 2020 till ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott.

Dagens sammanträde 
Inga Jonsson (C) föreslås väljas till ledamot i pensionärsrådet.

Thomas Halkjaer (C) föreslås väljas till ersättare i socialnämndens arbetsutskott.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-21

Socialnämnden

SN §164

Socialchefen informerar

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Magnus Sjöstedt, skolchef och Annelie Gollungberg, socialchef ser över resor som görs för skolbarn 
som ska till korttids LSS, idag belastar denna kostnad socialnämnden.

Ett nytt LSS-gruppboende behöver vara klart efter sommaren 2022. Annelie Gollungberg har varit i 
kontakt med Marcus Olsson, fastighetschef för att se över lediga tomter i centrala delarna av 
Mönsterås med närhet till daglig verksamhet och fritidsaktiviteter.

Vid besök på särskilda boenden i kommunen gäller lokala riktlinjer, Träffpunkterna är fortsatt 
stängda.

Anonym anmälan inkommen till IVO avseende enhetscheferna på kommunens särskilda boenden och 
deras bemötande/ledaregenskaper, enligt besked från IVO kommer anmälan behandlas som 
inkomna synpunkter och klagomål behandlas. Mönsterås kommun kommer att behandla ärendet 
enligt rutiner för synpunkter och klagomål.

Omfördelningen av särskilt boende lägenheterna från Smörblomman löper på, boende har fått önska 
var de vill flytta, personalen har fått önska var de vill jobba.

Beredskap finns för att kunna öppna upp korttidsplatser på Björken om behov skulle uppstå.

Arbetet med ledningsgruppens organisation fortgår, Mats Edström, enhetschef Rehab börjar sin 
anställning 26 oktober, Per Gawelund, MAS börjar sin anställning den 9 november. 

En eventuell förändring av organisationen på IFO, istället för 1:e socialsekreterare, tre enheter med 
varsin enhetschef, är presenterat för facket.

Vid socialnämndens sammanträde den 18 november kommer frågan avseende nämndsövergripande 
strategi avseende tillvaratagandet av personalens kompetensutveckling från SN §133, 2020-08-26 att 
tas upp.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-21

Socialnämnden

SN §165

Arbetsutskottets protokoll

Beslut 
Protokollen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Arbetsutskottets protokoll för sammanträdena den 28 september samt protokollet med omedelbar 
justering från den 12 oktober delges socialnämnden.
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