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Delges: Alla representanter i rådet 

 

1 Inledning och agenda för dagens möte  

Sofia Amloh inleder och berättar om upplägget för dagens möte samt 

bakgrunden till behovet av digitalt möte i dagsläget utifrån 

rekommendationerna. Vi går igenom vilka som är närvarande. (Marcus 

Sjöström SPRF och Roland Lundqvist RPG försökte delta men pga tekniska 

problem behövde avbryta.) 

Föreningarna informerar om frågor som skickats in i förväg samt övriga frågor 

som önskas ställas. Dessa tas upp under punkt 4 ”Övriga frågor”.  

 

2 Lägesbild utifrån rådande läge, både 
kommunens och föreningarnas 
perspektiv 

Sofia Amloh inleder och informerar om lägesbild från kommunens perspektiv 

utifrån rådande läge i pandemin. Ett digitalt möte genomfördes i slutet av 

våren med kommundirektören. Där informerades om hur våren sett ut.  
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Under sommaren och fram till nu har läget i pandemin varit lugnare. Vi har inte 

haft några konstaterade smittade i våra verksamheter vilket är väldigt 

glädjande. Det har inte heller varit någon längre/mer omfattande värmebölja 

under sommaren vilket har varit tacksamt i en redan ansträngd verksamhet.  

Nu har höstens arbete påbörjats. Tidigare i veckan informerades att 

besöksförbudet på äldreboenden tas bort från 1 oktober, men vi ska vara 

medvetna om att vi inte bara kan återgå till tex umgänge och liknande som det 

var innan pandemin utan vi behöver vara ansvarsfulla i detta. I detta hoppas vi 

att verksamheterna inte överöses av besök direkt den 1 oktober, utan ett 

samråd och samspel kring detta behövs för att hitta en bra hantering. Att 

fortsatt stävja smittspridningen är det viktigaste.   

En fråga ställs om Sofia har någon uppfattning hur många som avlidit tex 1 

januari till1 juni 2020, då det vore intressant att kunna jämföra dödstal med 

andra år. Sofia svarar att hon inte har exakta siffror här och nu men att 

kommunen generellt inte har stor överdödlighet. Sofia konstaterar att 

verksamheterna gjort ett bra arbete i de fall man fick in smitta, och lyckats 

begränsa smittspridning inom boenden och inom avdelningar.  

Sofia informerar även att en ny divisionschef för Social omsorg är på plats sen 

24 augusti, Jan Holmlund. Jan och Sofia har inlett ett intensivt samarbete 

kopplat till Vård- och omsorgsnämnden gällande tex att ekonomin inte är i 

balans. Sofia kommer återkomma till rådet kring detta framöver och planerar 

att Jan Holmlund besöker nästa rådssammanträde.  

 

Närvarande föreningar redogör för lägesbild i sin verksamhet:  

Inom SKPF var allt stängt från mars till sommaren, sen öppnade expedition en 

dag i veckan för att ha telefonkontakt. De genomförde sin sillunch på annan 

plats i år, det var mycket uppskattat. Förra veckan genomfördes även 

musikunderhållning utomhus med mat. Detta är väldigt viktigt för 

medlemmarna och uppskattas, då ensamheten är det värsta just nu. SKPF 

tittar på om man kan genomföra aktiviteter inne framöver i stora lokaler för att 

kunna hålla avstånd.  

Inom SPF har läget varit liknande, det var många aktiviteter som i våras blev 

inställda. Vandringar utomhus har hållit igång. De har haft grupper under 

våren som har utbildat sig i digitalisering kring att använda dator. Föreningen 

ser dock stor isolering och ensamhet bland medlemmarna och tittar på hur 

man kan göra nu under hösten. Monika informerar även att man kommer ha 

ordförandekonferens i oktober, efter det planerar man ytterligare arbete 

kopplat till ensamhet.  

 

3 Rådets ordinarie verksamhet 

 

Sofia redogör för det omtag som gjordes i januari med workshop, men att det 

fortsatta arbetet tyvärr inte kunnat genomföras med anledning av pandemin. 

Det är fortfarande planen att fullfölja detta, men det finns inte förutsättningar 
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just nu. Sofia har även som plan att inleda varje verksamhetsår med en 

workshop. Sofia informerar att till nästa bokade rådssammanträde i november 

är planen att ses fysiskt och ha ett vanligt sammanträde (inkl AU) men att det 

genomförs i större lokaler än vanligt för att kunna hålla distans och att vi bara 

deltar om vi är helt friska. Detta under förutsättning att läget i pandemin är 

som nu eller bättre. Syftet med detta är att komma igång med ordinarie 

verksamhet igen.  

Alla närvarande är överens om att jobba utifrån den planeringen för 

resterande del av hösten.  

4 Övriga frågor 

- Hur är läget på Myntan och Koggen idag? 

Koggen är klar och igång. Myntan har 2 avdelningar som evakueras 

pga renovering av golv. Dessa 2 avdelningar flyttas till Koggen med 

personal under september. Det finns fler golv på Myntan som behöver 

renoveras och för att genomföra det roterar man tillfälligt inom Myntan.  

På sensommaren skedde också en vattenläcka på Myntan och åtgärder 

behöver vidtas. Därmed evakuerades en avdelning till Koggen i augusti. 

Nu är det därmed 3 avdelningar från Myntan på Koggen.  

Sofia informerar om Hållet och Arken, de 2 boenden som kommunen 

hyr av Region Sörmland. Regionen har som fastighetsägare gjort en 

utvärdering av lokalerna och det finns vissa avvikelser som behöver 

hanteras framöver, vilket gör att dessa lokaler troligtvis behöver lämnas 

tidigare än vad kommunen tänkt. Det finns platser på Koggen till det, 

samt plats på andra boenden också för detta.  

Vi har ingen direkt kö just nu men ska vara medvetna om att det 

troligtvis finns ett bakomliggande behov som kanske syns tydligare efter 

pandemin. Detta finns med i kommunens planeringsarbete även om det 

är svårt att uppskatta hur stort behovet är och när det kommer 

aktualiseras.  

Sofia kommer återkomma till boendefrågan vid nästa rådssammanträde 

i november.  

 

- Det anställdes extra personal p g a pandemin. Hur många har 

fast anställning idag? 

Sofia återkommer med svar. Planen är att Jan Holmlund chef på DSO 

kommer till rådets sammanträde i november för att kunna ge mer 

information bl.a. om personal.  

 

- Vi har fått höra under pandemin att den medicinska 

kompetensen inom kommunerna bör höjas. Finns det syrgas på 
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de särskilda boendena, i så fall hur många? Var är legitimerade 

sjuksköterskor placerade och vad har de hand om på 

äldreboendena? 

Sofia informerar att generellt ordineras syrgas till den som behöver det. 

Så om någon på våra boenden blivit ordinerad det så kommer det 

finnas och hanteras enligt ordination. Därmed finns det inte syrgas 

generellt på boendena.   

Frågan om legitimerade sjuksköterskor tas med till nästa AU och 

rådssammanträde för att kunna ge ett mer detaljerat svar.  

 

- Vi har tidigare frågat om det finns hjärtstartare på 

äldreboendena. Svaret blev nej. Har det köpts in några 

hjärtstartare idag? 

Sofia återkommer för att kunna ge ett svar i den här frågan.  

 

- Det är bra att äldreboendena i Nyköpings kommun har WiFi men 

det räcker inte utan det måste finnas struktur för att få hjälp att 

använda den teknik man vill använda. Vi tänker oss att 

teknikstöd skulle kunna vara en biståndsbedömd tjänst – precis 

som man kan få hjälp av hemtjänsten att handla eller duscha?  

Sofia tar med sig förslaget och återkommer efter dialog med 

myndighetsfunktionen.  

 

- Ensamhet, hur ska vi kunna samarbeta för att våra seniorer ska 

känna sig mindre ensamma? Kan det ske med hjälp av 

hemtjänstpersonal eller liknande? 

Sofia vill koppla detta till arbete kring idéburet offentligt partnerskap 

(IOP). Sofia och Monika kommer överens om att Monika i ett första steg 

tar kontakt med Fredrik Sköld och frågar om detta kan vara intressant 

utifrån IOP vilket han har i uppdrag från nämnden att titta på.  

 

- Utdrag ur belastningsregistret som krav vid anställning, ska man 

göra samma inom äldreomsorgen som inom barnomsorgen, har 

man funderat på det?  

Idag har kommunen inte det förutom när det gäller barn och unga, då 

följer vi lagstiftning. Sofia informerar att frågan utretts på statlig nivå, 

men vi är inte insatta exakt i vilket skede det arbetet är i för närvarande. 



  5/5 

 

 2020-09-18 

 

Det är inte helt oproblematiskt och behov av mer styrning skulle vara 

bra.   

 

5 Avslutning  

 

Nästa AU är den 11 november kl. 11.00 och nästa rådssammanträde 

den 27 november kl. 10.00.  

Sofia tackar för allas deltagande och avslutar mötet.  

 

 

Therese Larsson 

Sekreterare 

 


