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Plats Digitalt sammanträde, närvaro via Teams

Tid 2021-01-27, Kl.13:00

Beslutande Håkan Spärlin C, ordförande
Emma Sahlén C
Inga Jonsson C
Diana Axelsson Olsson C
Åsa Ottosson M
Torbjörn Uddén L
Martina Palmér S
Erik Jonsson S
Anni Juhl Nielsen SD
Rune Carlsson KD, tjänstgörande ersättare
Ann Laakso S, tjänstgörande ersättare
Michael Pettersson S, tjänstgörande ersättare
Gabriela Gallardo SD, tjänstgörande ersättare
Patrik Nilsson M, ersättare

Övriga närvarande Annelie Gollungberg, socialchef
Josefin Bengtsson, verksamhetschef
Lena Sjöstrand, IFO-chef
Fredrik Thunberg, controller
Anita Granström, enhetschef
Maria Lindgren, sekreterare

Utsedda att justera Erik Jonsson

Justering plats och tid Digital justering, 2021-02-03

           Underskrifter                                                                                                                          Paragrafer 2-11

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 2021-01-27
Datum för anslags uppsättande 2021-02-04
Datum för anslags nedtagande 2021-02-25
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  Ärenden 
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§ 3 Ordförande informerar
§ 4 Vad tycker äldre om äldreomsorgen
§ 5 Pilotprojekt Skottlandsmodellen
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§ 7 Attestordning 2021
§ 8 Uppföljning besparingsåtgärder
§ 9 Klagomål och synpunkter, Lex Sarah anmälan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-27

Socialnämnden

SN §2

Justerare

Beslut 
Erik Jonsson utses att justera protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-27

Socialnämnden

SN §3

Ordförande informerar

Beslut 
Kommande Teamssammanträden kommer att påbörjas tio minuter tidigare för att alla deltagare ska 
var inloggade till mötets starttid.

Nästa nämnd har mötestid 10.00 – 16.00, med avbrott för lunch 12.00 – 13.00.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-27

Socialnämnden

SN §4

Vad tycker äldre om äldreomsorgen, Öppna jämförelser

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Josefin Bengtsson redovisar resultatet av den årliga undersökningen ”Vad tycker äldre om 
äldreomsorgen” samt delar av resultatet av Öppna jämförelser socialtjänst 2020 – Äldreomsorg.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-27

Socialnämnden

SN §5

Pilotprojekt Skottlandsmodellen IFO - Krungårdsskolan

Beslut 
Socialnämnden beslutar att förlänga pilotprojektet Skottlandsmodellen mellan IFO och 
Krungårdsskolan till att omfatta vårterminen 2021.

En utvärdering ska ske i april och presenteras i BUN/SNs presidium i maj 2021.

Ärendets behandling
Ärendet har behandlats i socialnämndens arbetsutskott den 11 januari §6.

Beslutsunderlag 
Pilotprojekt Skottlandsmodellen IFO – Krungårdsskolan, 2020-12-17, Lena Sjöstrand, IFO-chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-27

Socialnämnden

SN §6

Yrkesresan

Beslut 
Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen ska ansluta sig till Yrkesresan för avtalsperioden 
2021-2027.

Sammanfattning  
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder alla kommuner att ansluta sig till Yrkesresan – ett 
kompetensutvecklingskoncept för socialtjänstens medarbetare. Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i 
varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Målet är att kommuner ska få 
ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten. Erbjudandet till landets 
kommuner innebär ett sjuårigt avtal och omfattar fem yrkesresor. 

Finansieringsmodellen bygger på att kostnaden fördelas på antalet invånare i de anslutna 
kommunerna. Maxpriset för den nationella avgiften är 2,28 kronor per invånare och år, det innebär 
att priset för tjänsten blir lägre ju fler kommuner som deltar.

Beslutsunderlag 
Yrkesresan – erbjudande om kompetensutveckling, 2021-01-19, Annelie Gollungberg, socialchef och 
Lena Sjöstrand, IFO-chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-27

Socialnämnden

SN §7

Attestantförteckning socialförvaltningen

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna attestantförteckningen för socialförvaltningen vidare delegerar 
socialnämnden till socialchef Annelie Gollungberg att besluta om attestansvariga vid ändring och 
tillägg i nämndens befintlig budgetstruktur.

Sammanfattning  
I ärendet föreligger en lista över de personer som har rätt att teckna beslutsattest från 
socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Attestantförteckning gällande från och med 2021-01-01
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-27

Socialnämnden

SN §8

Uppföljning besparingsåtgärder 2020

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna för att behandlas på nästkommande arbetsutskott.

Sammanfattning  
Socialförvaltningen informerade nämnden om att omfördelningen av särskilt boende platser kommer 
att slutföras i månadsskiftet januari, februari 2021. 

Socialförvaltningen informerade om att besparingsåtgärder kopplat till framförallt kommunens 
träffpunkter och syn- och hörselkonsulent behöver utredas vidare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-27

Socialnämnden

SN §9

Klagomål och synpunkter, Lex Sarah anmälan

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Anita Granström informerar om en Lex Sarah-anmälan samt sex ärenden avseende klagomål och 
synpunkter på verksamheten som kommit in.

Föredragande

Anita Granström, enhetschef för biståndsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-27

Socialnämnden

SN §10

Socialchefen informerar

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Vaccinering mot covid-19 av prioriteringsgrupp ett pågår, parallellt pågår vaccinering av personal 
inom vård och omsorg. Just nu finns ingen smitta på något av kommunens särskilda boenden. 

Krisledningsgruppen har möte varje måndag.

Den nya organisationen på IFO med tre enhetschefer istället för 1:e socialsekreterare är på plats, nu 
ska personaltätheten ses över.

Under tiden Kuggen byggs om kommer personalen att vara på Smörblomman.

På grund av covidsmitta bland personalen på Iron Maid har kommuns hemtjänst tagit över två av 
Iron Maids ärenden.

Omfördelningen av boendeplatser från Smörblomman kommer att vara klar imorgon. Beredskap för 
evakueringsboende flyttas från Syrenen på Allégården till Smörblomman. Mönsterås bostäder ser 
över möjligheten att bygga om Smörblomman till ett trygghetsboende. Möjligheten att Syrenen kan 
göras om till lokaler för kommunens sjuksköterskor och rehabpersonal ses över, detta skulle innebära 
att lokalerna på MIT och prästgården kan sägas upp.

Tjänsten som enhetschef inom äldreomsorgen kommer att erbjudas en av de sökande idag.

Tjänsten som socialchef kommer att annonseras ut inom de närmsta dagarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-27

Socialnämnden

SN §11

Arbetsutskottets protokoll

Beslut 
Protokollen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Arbetsutskottets protokoll från sammanträden den 12 december 2020 och den 11 januari 2021 
delges socialnämnden.
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