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1. Inledning 

 

Sofia Amloh inleder dagens möte. Tyvärr har divisionschef för Social omsorg, 

Jan Holmlund, fått förhinder och kan inte närvara idag. Målet är att ha ett möte 

med Jan Holmlund så fort det är möjligt i början på 2021.  

Mötesanteckningarna kommer att delges alla som inte kan närvara vid dagens 

möte.  

Sofia Amloh pratar om den aktuella situationen och att vi är tvungna att ha 

dessa möten digitalt tillsvidare på grund av pandemin. Frågor från några av 
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föreningarna har inkommit inför dagens möte och kommer att besvaras under 

mötet.  

En fråga ställs om varför Funktionshinderrådet inte har fått svar på de frågor de 

har tagit upp under året. Det ska finnas svar på alla frågor nedtecknade i 

tidigare mötesprotokoll, Sofia Amloh lovar återkoppla med en 

sammanställning.  

 

2. Lägesbild för Covid-19 i Nyköpings kommun 

 
Sofia Amloh pratar om det aktuella Covid-19-läget i Nyköpings kommun. 

Mariebergsgården har varit hårdast drabbat under hösten 2020. Man har 

lyckats begränsa smittan till två avdelningar så åtgärderna som har vidtagits har 

gett effekt. Smittan finns fortfarande kvar och arbetet sköts enligt de direktiv 

som finns, det kräver mycket bemanning och Mariebergsgården har fått extra 

resurser. Riggargatan har haft några fall av Covid-19 men har lyckats begränsa 

smittspridningen. Inom privata hemtjänsten finns några konstaterade fall men 

inom LSS finns inga bekräftade fall i nuläget. Man följer smittläget noggrant 

och har beredskap ifall samhällssmittan skulle börja öka markant igen.  

Sofia Amloh berättar att man på riksnivå undersöker möjligheten att införa 

lokala besöksförbud på äldreboenden. I nuläget är det besöksstopp på de två 

drabbade avdelningarna på Mariebergsgården men inte på hela boendet. I 

nuläget finns det inte behov av lokala besöksförbud i Nyköping säger Sofia 

men om situationen försämras markant kan de komma att behövas.  

En fråga ställs om Mariebergsgården och hur kontakten mellan personal och 

de smittade fungerar gällande den dagliga omvårdnaden. Sofia Amloh 

förklarar hur rutinerna fungerar och att man är väldigt noga med att 

skyddsutrustningen fungerar korrekt. Omsorgen ska fungera som vanligt och 

de boende ska få det stöd de behöver.  

Sofia Amloh berättar att hon har regelbunden avstämning med Jan Holmlund 

och Tarja Viitanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.  

3. Frågor  - Kommunala pensionärsrådet 
Sofia Amloh går igenom frågor som har inkommit och som skulle ha 

behandlats på Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott.  

Fråga 1. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att kommunerna 

ska tillföras mer resurser till äldreomsorgen. Kommunernas medel utgår från 

tre anslag: generella statsbidrag, äldreomsorgslyft och äldreomsorgssatsning. 

För Nyköpings del handlar det om 38 miljoner. 

a) Hur kommer äldreomsorgssatsningarna att synas i Nyköpings kommun?  

b) Hur stor del av det generella statsbidraget går till äldresjukvård och 

äldreomsorg?  

c) Kommer tillskottet från staten att matchas av tillskott från kommunen?  
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d) Hur följer ni upp att medlen gör nytta? 

 

26,7 miljoner är generella, ca 10 miljoner är till äldreomsorgslyftet.   

Nämnden har valt att kalla detta för ett omsorgslyft. Nämnden har nämligen 

skjutit till extra medel för att kunna inkludera all vårdpersonal, inte bara 

personal inom äldreomsorgen.  Man har inventerat personalstyrkan inför 

denna satsning. 23 stycken har påbörjat studier för individuell 

kompetensutveckling. Studielängden varierar från 2 månader till ett år 

beroende på behov.  

Från Regeringens håll ville man att lyftet bara skulle riktas till vikarier i syfte att 

dessa skulle tillsvidareanställas men även de fast anställda behöver 

kompetensutveckling. Nu har ett förtydligande kommit från SKR att man kan 

öppna upp även för de fast anställda. Nämnden hade innan detta hunnit skjuta 

till medel för att kunna inkludera alla. De som nu utbildas är både vikarier och 

fast anställda. Sofia Amloh berättar att det inte är alla kommuner som gör detta 

och är väldigt glad över att vi i Nyköpings kommun har möjligheten att göra 

det. 

Sofia Amloh tar i detta sammanhang upp budgetarbetet. Nämndens budget är 

ansträngd sedan tidigare och det har varit ett hårt arbete för att få fram mer 

medel. Det har tagits fram handlingsplaner som inte har gått i linje med 

önskade mål och dessa har fått avslag i nämnden. Den nya divisionschefen Jan 

Holmlund är tydligt informerad om vad som behöver göras. Ett 

omställningsarbete har påbörjats för att få ekonomin i balans och detta kräver 

organisationsförändringar och förändringar även i arbetskulturen. Man 

behöver se över organisationen. Heltid som norm inom vården, bättre struktur 

på schemaläggning osv. Varför så många vikarier och höga sjukskrivningstal? 

Bättre personalplanering krävs, kanske höja grundbemanningen om man 

måste ta in vikarier i väldigt hög utsträckning. I längden blir det mer 

kostnadseffektivt. Det krävs satsningar för att få igenom allt detta och vad som 

behöver göras tas fram i samband med omställningsarbetet.  

Sofia Amloh pratar om externt placerade tjänster och att hon vill att så många 

brukare som möjligt ska ha möjlighet att komma tillbaka till Nyköpings 

kommun, för detta krävs bland annat kompetensutveckling för personal och 

anpassning på boenden. 

Alla medel som Nyköpings kommun får av staten följs självklart upp och 

återrapporteras. Ett tillskott görs av kommunen. Målet är en ekonomi i balans.  

Det förs en diskussion om att hemtagning (av brukare som är externt placerade 

i annan kommun) inte alltid är önskvärt för de brukare som har skaffat sig ett 

nytt liv på annan ord. Man behöver se över individuella lösningar och vad som 

blir bäst, att stanna eller komma tillbaka. Närhet till anhöriga eller stabilitet i en 

ny tillvaro, där får man göra en avvägning.  
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Sofia Amloh säger att Jan Holmlund får berätta mer om omställningsarbetet 

vid nästa möte.  

 

Fråga 2. Hur blir det med kostnaden för matleveranserna när kommunen byter 

matleverantör till omsorgstagare inom hemtjänsten/särskilda boenden. Har ett 

avtal skrivits med Mathem? 

 

Ett avtal har skrivits med Mathem. Tanken är att det ska komma igång under 

april 2021. Det har blivit förskjutet på grund av pandemin. Brukaren betalar 

bara för varorna och kostnaden för leverans tas av nämnden.  

 

Fråga 3. Pensionärsorganisationerna efterfrågar styrdokument inom 

äldreomsorgen. Tänker man påbörja ett arbete att ta fram styrdokument om 

det inte finns? I fall kommunen påbörjar ett sådant arbete vill 

pensionärsorganisationerna gärna medverka i detta. 

 

Befolkningen blir äldre och även funktionshindrade lever längre i större 

utsträckning än förr. Man behöver göra ett strategiskt arbete för att ta fram en 

plan. Nämnden är styrgrupp för detta arbete som kommer att ske under 2021 

och tas upp i Kommunfullmäktige året efter. Råden kommer att kontaktas i 

samband med detta arbete.  

 

Fråga 4. Hur blir det med de särskilda boendena Arken och Hållet? Kommer 

regionen att säga upp avtalet med kommunen? Och i så fall när? Planerar 

Nyköpings kommun att ersätta Arken och Hållet med nya boenden/andra 

alternativ? 

 

Regionen har sagt upp avtalet med kommunen men lokalerna behöver inte 

tömmas förrän december 2021.  Målet var tidigare att förlänga avtalet till 

2024/25 men regionen hävdade nu att de behöver dessa lokaler till annan 

verksamhet och de behöver renoveras. Detta kom med kort varsel för 

kommunen men man har påbörjat arbetet med att planera om. Det finns i 

nuläget platser på nybyggda Koggen och på andra boenden. Kön är obefintlig 

i nuläget vilket kan vara en pandemikonsekvens. Situationen kan lösas med 

befintliga boenden men man behöver självklart planera för tillkommande 

behov.  

En fråga ställs om hur många platser som finns lediga på Koggen i nuläget. 

Cirka 40 platser. Där finns även tillfälliga placeringar från Myntan som 

renoveras så ytterligare platser kommer att bli lediga om ett tag. Några 

trygghetsboendeplatser kommer att tas i anspråk för äldrevård för att lösa 

denna situation. Det är troligt att kön är så kort p.g.a. pandemin, behovet 

kommer troligen att bli större. Det finns en arbetsgrupp inom 

SHB/Kommunfastigheter/verksamheter som ser över behovet. Nu behöver 

man titta på både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.  
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Fråga 5. Kommer kommunen att utöka personalstyrkan med tanke på den 

andra vågen av Covid 19? 

 

Ja det görs i och med omsorgslyftet och att man nu riktar om personal till 

Mariebergsgården.  

 

Fråga 6. Hur fortlöper kommunens arbete med välfärdsteknik? 

 

En plan ska implementeras under 2021.  

 

4. Frågor – Funktionshinderrådet 
Frågor som skulle ha behandlats på Funktionshinderrådets möte tas upp.  

 

Fråga 1. Kräver Nyköping utdrag ur belastningsregistret för personal inom 

LSS?  

 

Regeringen har gjort en utredning på området och kommunen inväntar 

eventuella lagförändringar och förtydliganden som kommer komma. Detta 

gäller inte bara LSS utan all omsorg. Regeringen har som mål att utdrag ska 

göras inom vissa områden men inte alla. Sofia Amloh säger att man avvaktar 

denna utredning innan några beslut tas. Men detta betyder självklart inte att 

man inte alltid måste granska hur arbetet utförs. Man måste se över 

arbetskulturen och att det finns en bra värdegrund samt göra kvalitetssäkrande 

arbete för att säkerställa trygghet för brukare.  

 

Fråga 2. Har kommunen tillsatt extra personal för utevistelser för de brukare 

som bor i LSS och inte längre kan delta i de allmänna aktiviteter som tidigare 

erbjudits? 

 

Det ser olika ut. Man gör behovsbedömningar löpande om andra insatser 

behövs. På vissa ställen behövs det och man gör extra aktiviteter med till 

största delen ordinarie personal men i vissa fall med förstärkning. Detta beror 

också på personalsituation p.g.a. pandemin och kan variera om det finns 

mycket sjukfrånvaro. Det ska sättas in extra personal om det behövs.  

 

En fråga ställs om att man i hela Sörmland har infört detta med att införa utdrag 

ur belastningsregistret men varför inte Nyköping? Sofia Amloh tycker att det 

finns ett värde i att avvakta ett statligt beslut men om det tar för lång tid måste 

Nyköping självklart ompröva sitt val. Det är viktigt att komma igång med 
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kulturarbetet på arbetsplatserna så att ett rent utdrag inte blir en falsk trygghet. 

Det är fortfarande viktigt att jobba med värdegrundsfrågor för att säkerställa att 

personalen jobbar på ett bra sätt med brukare.  

 

Kan man få extra turer med kontaktpersoner när andra aktiviteter ställs in? Sofia 

Amloh tar med frågan till verksamheterna.  

 

5. Avslutning 

 

Demensföreningen har skickat in frågor som inte har blivit besvarade under 

dagens möte, de kommer att få svar på dem skriftligt inom kort. De bifogas 

mötesanteckningarna.  

Nästa år 2021 – vi får utgå ifrån att läget ser likadant ut i början på nästa år och 

vara beredda på att mötas digitalt även nästa gång. Mötestider för januari-mars 

med digitala möten fastställs innan jul. Efter det utvärderas läget. En första 

digital träff planeras i slutet av januari, Jan Holmlund ska då vara med.  

I slutet av februari planeras för ett digitalt möte med tema strategiska 

dokumentet och kollektivtrafik. Ett nytt projekt för flextrafik är på gång i slutet 

av 2021. Det berör samtliga råd och är bra att lyfta i denna grupp. Övriga 

frågor som föreningarna önskar lyfta kan skickas in inför respektive möte.  

 

 

 

 

Jenny Sundqvist 

Sekreterare 

 

 

 


