
Sammanställning med frågor och svar. 
 
På handikapptoaletterna i hamnen och på Tovastugan behövs det dörröppnare då dörrarna är 
mycket tunga.  

Detta är genomfört av Tekniska divisionen våren 2020 utifrån att frågan skickades in till ordföranden i 
mars 2020. 
 

Rullstolsburna som är beroende av en stor taxibil har problem att kunna göra resor under helgerna 
då det bara finns två bilar i tjänst då. 

Handläggare för samhällsbetalda resor var på rådets sammanträde i november 2019 och informerade 
om färdtjänst. Om man har synpunkter, frågor och klagomål kan man ringa 0155-24 83 90 eller maila 
sbr@nykoping.se. Presentationen som gjordes på KFR sammanträde 2019-11-20 finns i protokollet 
som går att läsa här.  
 

Det finns ingen skylt till handikapparkeringarna i Pål Jungs vilket bör finnas 

AU mars – Frågan bör skickas till den som äger parkeringen med det önskemålet. 
 

Önskemål om ett Apotek på Öster 

AU mars - Rådet samtalar om detta på sammanträdet. Ej kommunal fråga. Statistik kring 
åldersfördelning av boende på Öster resp. Väster finns bifogad. 
 

Funktionshinderföreningarna vill vara med när Samhällsbyggnadsnämnden gör en Översiktsplan. 
Någon som jobbar med ÖP:n kan komma till handikappalliansen i stället för att få med synpunkter. 
Sofia och Bosse hjälps åt, Sofia tar fram vem som är kontaktperson och Bosse hittar datum- Detta 
möjliggjordes inte utifrån FHM restriktioner som infördes. 

 

Frågor som har inkommit senare eller fler gånger:  

- Parkering i hamnen 

Grusparkeringen är inte kommunens och när det kommer till behovet och önskemålet om 
handikappsparkering i hamnen så är önskemålet skickat berörd division 

- Hur arbetar Kommunen med parrelaterat anhörigstöd 

Idag kan vi inte säga att vi gör det som vi ska, behöver eller vill. Men ett arbete pågår för att 
komma igång. Det nya tvärprofessionella demensteamet bör erbjuda det och jag vet att man 
diskuterar frågan även på dagverksamheterna Kattugglan och Villan.  
 

- FUB bör få vara med i planering av nya LSS boenden 
Sofia Amloh tar med sig det och påminner verksamheten om vikten att ta med berörd 
förening och organisation oavsett om det är LSS boende eller äldreboende som ska planeras 
och byggas.   

- Genomförs 75 års samtal fortfarande av kommunen. 

Nej, det görs inte. 

mailto:sbr@nykoping.se
https://nykoping.se/contentassets/73be3a570f5e4aa3ac49818bca715b17/2019-11-20_1500_sammantrade_kommunala-funktionshinderradet_protokoll.pdf


 

 

 

 

 

Folkmängd per 2019-12-31 
 
Ålder                  Väster               Öster                 Summa 
0-4                     129                    152                     281 
 
5-9                     120                    111                     231 
 
10-14                 154                    129                     283 
 
15-19                 204                    186                     390 
 
20-24                 272                    338                     610 
 
25-29                 341                    397                     738 
 
30-34                 252                    272                     524 
 
35-39                 211                    184                     395 
 
40-44                 179                    189                     368 
 
45-49                 199                    217                     416 
 
50-54                 273                    288                     561 
 
55-59                 247                    231                     478 
 
60-64                 288                    228                     516 
 
65-69                 260                    252                     512 
 
70-74                 356                    298                     654 
 
75-79                 266                    252                     518 
 
80-84                 200                    175                     375 
 
85-89                 126                    125                     251 
 
90-94                 80                       60                       140 
 
95-99                 24                       23                       47 



 
100-w                1                         3                         4 
 
Summa              4 182                 4 110                 8 292 
 

 

Frågor från KAR AU 2020-10-29 

1. 

Anhöriga till personer med demenssjukdom har vänt sig till vår förening med att de inte fått kontakt 
med kommunens demenssjuksköterska. Vi har fått kännedom att hon är långtidssjukskriven. Vi 
ställer oss den frågan varför man inte sätter in någon ersättare? Ännu viktigare anser vi att det borde 
vara nu under rådande Corona pandemi. Dagverksamheten har varit stängd då ansvaret för anhöriga 
har varit ännu större. Det finns anhöriga som inte har kommit så långt så de har varken har avlösning, 
hemtjänst eller dagverksamhet. 

När anhöriga har ringt anhörigstöd då blir det hänvisade till primärvårdens demensteam. Då vet vi 
det är mycket krångligare än en kontakt direkt. 

Svar: Tack för den viktiga informationen. Jag kan inte svara för hur eller varför inte någon ersättare 
har satts in vid långtidssjukskrivning. Idag är demenssjuksköterskan tillbaka även om jag inte är säker 
på i skrivande stund om 100%. Det arbete som görs nu och där fokus ligger att få igång ett till 
demensteam. Ett nödvändigt och viktigt arbete bland annat av de anledningar som beskrivs i frågan. 
Återrapport hur det arbetet går ska till Vård och omsorgsnämnden i februari. Det finns i allra högsta 
grad ett prioriterat arbete angående demensvård genom både utökning och kvalitetsförbättringar. 

Bilaga: VON § 40, 2020-06-4 

2. 

Hur har kontaktpersonalen haft kontakt med anhöriga under Corona stängningen innan plexiglasen 
kom på plats. 

Har de ringt upp anhöriga och hört hur de har det? 

Svar: Ja, det är genom telefonsamtal och videosamtal och det förkommer fortfarande även om det 
finns andra former att mötas idag. 

  

3. 

Hur rustar man för stöd till de anhöriga som har sina på Hållets demensboende 

Var kan de vända sig?  

Hur tänker man på flytten och hur förbereder man? 



Svar: Flera möten för anhöriga har ägt rum och det gör ett stort arbete för att det ska bli så bra som 
möjligt för alla  berörda. Jag kan inte redogöra i detalj just nu men tycker att det är bra frågor som 
fortfarande är aktuella när vi ses i januari och speciellt när Jan Holmlund som ansvarig chef är 
inbjuden.  

 

 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum 
Vård- och omsorgsnämnden 2020-06-04 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

VON § 40   Dnr VON20/35 
 
Disponering av 2020 års stimulansmedel för att motverka ensamhet 
bland äldre och för ökad kvalitet i omsorgen om personer med 
demenssjukdom 
 
Regeringen genomför en treårig satsning på stimulansmedel till landets kom-
muner för att ge dem möjlighet att rikta insatser för att motverka ensamhet 
bland äldre och en ökad kvalitet i omsorgen om personer med demens-
sjukdom. Nyköpings kommun har rekvirerat 3 949 341 kronor enligt Social-
styrelsens fördelningsnyckel. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade enligt § 28 att senare under våren 
återkomma med beslut om hur medlen ska användas. Framtaget förslag 
innebär satsning på ytterligare ett demensteam som komplement till det team 
som redan finns inom hemtjänsten. Det nya teamet ska finnas till för samtliga 
verksamheter inom äldreomsorgen i hela kommunen, oavsett utförare. 
Division Social omsorg har arbetat fram ett underlag kring detta. Underlaget 
presenterar syfte och mål, vad teamet ska erbjuda och vilka resurser som 
behövs för detta. Dock saknas en komplett ekonomisk kalkyl och uppgift om 
när teamet beräknas kunna vara igång.  
 
Ordförande vill föra till protokollet att det är anmärkningsvärt att det i ärendet 
saknas ett komplett underlag inför att nämnden ska fatta beslut. 
Det är en grundförutsättning att samtliga aspekter i ärenden är belysta för att 
nämnden ska kunna fatta beslut och därför allvarligt när detta saknas. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att återremittera underlaget till Division Social omsorg för komplettering. 
Reviderat underlag ska vara Vård- och omsorgsnämnden tillhanda senast 
2020-06-10. 
 
Beslut till 
Division Social omsorg 
  


	Bilaga till minnesanteckningar 201127, frågor och svar
	Sidor från 2020-06-04_1330_sammantrade_vard-och-omsorgsnamnden_protokoll



