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§ 1  

Information - Översiktsplan Mönsterås kommu 
  

 

Beslut  
Informationen noteras som mottagen.  

Dagens sammanträde  
Planarkitekterna Frida Emtorp och Kajsa Engman informerar om arbetet med en ny detaljplan 
för Mönsterås kommun. Pensionärsorganisationerna kommer att få lämna synpunkter på 
planen när den skickas ut på samråd. 
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§ 2  

Aktuellt från socialnämnden 
   

 

Beslut  
Informationen noteras som mottagen.  

Dagens sammanträde  
Verksamhetschef för äldreomsorg och hälso- och sjukvård Malin Beddesand informerar om 
följande:  

Socialnämnden går back 3,3 miljoner kronor år 2021. Hög kvalitet på det arbete som 
levereras trots tufft läge bemanningsmässigt. Inga stora klagomål eller avvikelser under 
pandemin.  

Timecare håller på att införas. Underlättar schemaläggningen. Tar bort alla papper.  

Ny verksamhetsledning på socialförvaltningen trädde i kraft 1 mars. Malin Beddesand är 
verksamhetschef för äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Lena Sjöstrand är verksamhetschef 
för individ- och familjeomsorgen, bistånd och omsorg och personer med 
funktionsnedsättning. Johanna Hallström jobbar som verksamhetsstrateg och Malin 
Simonsson, socialt ansvarig samordnare arbetar för att stärka kvalitén. Dessa har sin 
arbetsplats i kommunhuset. Sköterskor, rehab och systemförvaltare utgår från Allégården.   

Personalen på Solhem har önskat att jobba 10 timmar på natten istället för 9. Kommunen har 
gått det önskemålet till mötes.  

Kommunen har kommit med i Sunt arbetsliv. Stöttar kommuner och regioner i 
arbetsmiljöarbete. Kommer arbeta med sjuktalen.  

Träffpunkterna öppnar 14 mars. Organisationerna har fått en kallelse för att göra upp 
schema.  

0,75 är det nya bemanningstalet inom äldreomsorgen. Vilket innebär en höjning. Gäller bara 
särskilt boende. Hoppas på att ökningen av grundbemanningen ska leda till att behovet av 
vikarier minskar. 
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§ 3  

Aktuellt från kommunen 
    

 

Beslut  
Informationen noteras som mottagen.  

Dagens sammanträde  
Kommunalråd Anders Johansson (C) informerar om följande:  

Kommunen förbereder sig för att ta emot flyktingar från Ukraina. Kommunen har i nuläget 20 
lediga platser i lägenheter i Mönsterås. Fler lägenheter kommer att färdigställas.  

Kommunens bokslut för år 2021 slutar på +65 miljoner kronor. Kommunen har låg 
arbetslöshet och positivt födelsenetto. 31 januari 2022 hade kommunen 13 267 invånare. 
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§ 4  

Frågor från pensionärsorganisationerna 
  

 

Dagens sammanträde   
Anders Johansson (C) har framfört rådets önskan om en busslinje till Skogskyrkogården till 
KLT. Han har även framfört önskemålet om att kunna köpa bussbiljetter över disk. KLT har 
svarat att det kommer att gå att köpa seniorbiljetter i automaten vid resecentrum i 
Mönsterås när det nya biljettsystemet är på plats. Om turistbyrån är öppen hjälper 
personalen till att köpa biljetter i den nuvarande biljettautomaten. 

Malin Beddesand svarar att det är kommunen försäkring som gäller om det händer en 
olyckshändelse i en brukares hem. Kommunen står för självrisken. Hon återkommer med vad 
som händer om väntjänsten orsakar en olycka.  

Malin Beddesand svarar på fråga om kontinuitetens hos omsorgstagare – 18 personal på 14 
dagar 2021. Bemanningen har haft det väldigt tufft under pandemin därför har inte 
kontinuiteten förbättrats. Målet är att ligga på 12 personer på 14 dagar. 

Malin Beddesand svarar på fråga om sommarbemanningen. I dagsläget har de rekryterat 
hälften av vad de kommer behöva. De jobbar med sociala medier, ber personal om 
rekommendationer och genomför delegeringsutbildningar. Förvaltningen samarbetar även 
om vård- och omsorgscollege. Det blir svårare att rekrytera personal och trenden är likadan i 
hela landet.  

Malin Beddesand svarar på fråga om äldreomsorgslyftet. 21 personer deltar just nu. De 
medel som inte hunnits nyttjas på grund av tidsbrist återbetalas. Kommunen är nöjda med 
projektet och kommer få nya statsbidrag för äldreomsorgslyftet.   

Malin Beddesand svarar på fråga om språkombud. Det är frivilligt att vara språkombud och 
projektet har fungerat väldigt bra för både handledare och deltagare.  

Malin Beddesand svarar på fråga om hur anhörigvårdare som inte nyttjar hemtjänst kan göra 
sin röst hörd. Det finns anhörigstöd som går att nå via kommunens växel eller hemsida.  

Fråga om blöta motionsspår i Timmernabben skickas vidare till fritidschef Oscar Ekstam som 
svarar att det blir blött vid tjällossning och spåret beräknas torka upp snart. Spåren besiktigas 
årligen. Komplettering av grusningen kommer att genomföras, främst vid rötter eller gropar. I 
dagsläget bedömer vi att spåret i Timmernabben håller samma goda standard som övriga 
spår i kommunen (samtliga spår är nu grusade på samma sätt vilket möjliggör för fler att 
kunna vandra i dem).  

Anders Johansson svarar på frågor om skyddsrum i kommunen. Skyddsrum finns vanligtvis i 
tätorter och är proportionerade efter risknivå.  
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