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Inledning 

 

Sofia Amloh inleder mötet med en introduktion till hur mötesgången går till. Vi 

kommer att köra digitala möten fram till mars, sedan görs en bedömning av 

läget och om vi kan ses fysiskt. Vi kommer att inleda mötet med en 

genomgång av Jan Holmlund och sedan gå igenom de inkomna frågorna.  

 

2. Presentation av ny divisionschef för Social omsorg 

 

Jan Holmlund, relativt nytillträdd divisionschef för Social omsorg, presenterar 

sig. Jan har tidigare jobbat med kommunala råd i andra tjänster. Han är 

utbildad socionom och har arbetat inom det sociala området sedan 1980-talet. 

Han har arbetat i chefspositioner under väldigt lång tid.    
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Jan Holmlund pratar om vikten av kompetens i relation till personalantal, när 

det gäller vikarier. Man behöver se över antalet vikarier och sträva mot 

kompetensutveckling. Han går kort igenom de kommunala uppdrag som 

verksamheten får från de nämnder som är kopplade till social verksamhet.  

Kommunen har ett underskott på strax under 100 miljoner kr och 

verksamheten måste ses över. Jan Holmlund poängterar att det är väldigt 

viktigt att få input om verksamheterna från råden. Antingen till ordförande eller 

honom. Både negativa saker men också positiva saker som kan utvecklas 

vidare.  

 

3. Inkomna frågor - Kommunala pensionärsrådet 

 

3.1. Vid förra mötet i november 2020 fick vi information om att ett 

omställningsarbete har påbörjats inom Vård- och Omsorg som kräver 

förändringar både inom organisationen och i arbetskulturen.  Hur långt 

har detta omställningsarbete kommit? 

 

Jan Holmlund berättar att det kommer att bli många förändringar inom 

ledningsstrukturen.  Exempelvis vill man arbeta mot en ledningsstruktur som är 

mer målorienterad. I nuläget finns det 5 verksamhetschefer och man kommer 

att arbeta mot 3 verksamhetschefer med tydligare ansvar. Det kommer att 

finnas en chef som har övergripande samlat ansvar för all äldreomsorg för 

Nyköping. Det blir tydligare både internt och externt vem man ska kontakta. 

Funktionshinder-området ska samlas under en chef och individomsorg under 

en chef, lika som idag.  

Det är ett första steg i ett större förändringsarbete. Det kommer att generera 

fler nivåer av förändringar som vi kommer återkomma till. Arbetet fortlöper 

som planerat och kommer att prägla hela 2021. Jan återkommer under året till 

råden för att berätta om förändringsarbetet.  

3.2. Har det påbörjats något arbete med styrdokument inom 

äldreomsorgen? KPR vill gärna delta med synpunkter i någon form av 

arbetsgrupp. 

Sofia Amloh kommer att informera om när det blir aktuellt med uppstart av 

projektet med styrdokumentet, senare under våren. Råden kommer att bli 

involverade när det blir dags.  

 

3.3. Vad är på gång när det gäller strategiplan för välfärdsarbetet? 

Frågan gäller digitalisering och välfärdsteknik. Det finns ett uppdrag och Sofia 

Amloh kommer att återkomma efter att en delrapportering har gjorts till 

nämnden.  
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3.4. Hur långt har förbättringsåtgärderna inom hemtjänst och särskilt 
boende kommit efter kritiken från IVO? Samarbetet mellan Region och 
Kommun, hur samarbetet har gått? 

 
Jan Holmlund påminner om att det finns en särskild nämnd för regionalt och 
kommunalt samarbete. Länets kommuner och regionen träffas varje vecka för 
att prata om samarbetsfrågor, nu ligger förstås mycket fokus på pandemin. 
Detta samarbete har lett till att vaccineringen fungerar väldigt bra i Sörmland. 
Nämnden träffar Nyköpings lasarett varje vecka. Mötesfrekvensen gör att ingen 
fråga tappas på vägen.   

Jan Holmlund har en dialog med nämndens ordförande och har fått igång 
vissa förbättringsåtgärder. Handhygienen i vård och omsorg har förbättrats 
avsevärt enligt honom. Något som fallerat genom åren men som nu blivit 
väldigt viktigt och kommer att leda till mindre smitta generellt framöver. Jan 
Holmlund tror att personalen kommer att fråga efter skyddsutrustning och ta 
mer ansvar även utanför arbetet för att inte sprida smitta.  

Vikariefrågan är ett stort problem, i nuläget är man alltför beroende av vikarier. 
Man satsar mer på kompetensutveckling och att få in personal som verkligen 
vill jobba inom vården. Samt jobbar mot att bli mer attraktiv som arbetsgivare. 
Sofia Amloh påpekar att det gäller inom alla omsorgsområden, inte bara 
äldreomsorg.  
 

3.5. Hur ser det aktuella läget ut efter att vaccinationerna kommit igång 

på kommunens särskilda boenden? 

 

Jan Holmlund säger att mycket kring vaccinationsprocessen är hemligt av 
säkerhetsskäl. Vi har kommit en bit på väg, ca 25%, och ska snart gå in i en 
andra vaccinering. Strax ska vaccineringen av medarbetare också påbörjas. 
Vaccinationerna kräver också resurser men det har gått att lösa utan att det har 
blivit förseningar på grund av det. Klienterna har tagit emot det bra också och 
tagit vaccin. Man håller den takt som är satt enligt tidsschemat och med de 
doser och personal som finns.  

3.6 I Bostadsförsörjningsstrategin för 2021-2025 finns planer på att 

bygga ytterligare ett särskilt boende 2024. Är det tänkt att det ska vara 

klart 2024? KPR har länge påpekat behovet av ett trygghetsboende i 

kommunen. Hur ser ni på det? 

 

Sofia Amloh återkommer till frågan. Man jobbar med frågan utifrån att det finns 
ett behov. Bland annat ska man ta fram en definition över vad som menas med 
trygghetsboende.  
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4. Inkomna frågor – Funktionshinderrådet  

 

Sofia Amloh önskar lyfta största delen av de inkomna frågorna till ett separat 

möte med Funktionshinderrådet. Kallelse kommer inom kort. I samband med 

kallelsen kommer även den efterfrågade kontaktlistan för FHR samt 

kontaktuppgifter till fritidskoordinator att skickas ut.  

4.1 Ridhuset som byggs. Lasse Persson skulle ta kontakt med Ann-

Christine Johansson. Han har ej gjort det och hon har ringt och sökt 

honom men han har ej hört av sig. 

 

Sofia Amloh har mailat Lasse Persson. Hon vill ha Ann-Christines 

telefonnummer så hon kan förmedla dem till Lasse. Bo Eriksson skickar dem till 

Sofia.  

4.2 För ca 2 år sedan uttalade sig MAS Nyköping i media och kritiserade 

kommunen för att inte sätta brukarnas behov i centrum vid placering i LSS 

boenden. Jag tror att det beror på att det är alltför få brukare som har en 

individuell plan (IP) där brukaren själv kan styra och framföra sina 

önskemål. Trots att Socialstyrelsen senast 2011 skärpte kraven så är det 

fortfarande alltför få brukare som fått en individuell plan. Hur ser det ut i 

Nyköping? 

 

Jan Holmlund beklagar att alla inte har en egen plan i dagsläget. Ibland vill 

klienten själv inte ha någon, men det måste ändå finnas någon typ av plan. 

Man behöver jobba på ökad delaktighet och stärka det på individnivå. 

Man håller på att bygga upp en ny myndighetsutövning med ansvar för den 

enskilde. Allt ska hänga ihop genom olika typer av verksamheter. Beslut ska tas 

enligt individuell plan och vårdplanering. Det gäller att utbilda och 

medvetandegöra.  

Han säger att det är viktigt för verksamheterna att lyssna på vad den enskilde 

vill, speciellt inom funktionshinderområdet.  

 

5. Anhörigstöd 

 

Jan Holmlund pratar om att anhöriga har spelat en avgörande roll under 

pandemin, man kanske har stängt ner för hemsjukvård av rädsla för smitta. Man 

behöver jobba mer med anhörigstöd. Anhöriga har haft det tungt under 

pandemin. Man måste få utbildning och stöd i sitt anhöriguppdrag.   

Sofia Amloh säger att det finns en politisk ambition till att förbättra 

anhörigstödet och synliggöra att det finns. Exempelvis skapa ett 

anhörigcentrum. Sofia vill att samtliga råd involveras i det arbetet.  
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Fråga: Anhöriga till äldre, ex personer som vårdar make/maka, behöver 

mycket stöd. Skulle behöva få avlastning ibland, kanske inte finns 

tillräckligt med korttidsboenden? 

 
Sofia Amloh berättar att hon har funderat mycket på hur man kan involvera 

anhöriga i ett förebyggande syfte. Anhörigperspektivet är brett, en anhörig kan 

vara en granne, det behöver inte vara en släkting, något man behöver tänka 

på. Anhöriga kommer och ber om hjälp när det är riktigt akut, men det vore 

bra att man kan komma in och hjälpa anhöriga i ett tidigare skeende.  

Jan Holmlund pratar om att man måste få bra information om vilket stöd man 

kan få när man går in som anhörig. I myndighetsövning behöver man i 

framtiden se till att man tydligt inhämtar samtycke att man får kontakta 

anhöriga i frågor kring brukare. 

 

6. Övriga frågor 

 

6.1 På vilket sätt kommer ni utvärdera arbetet inom hemtjänsten under 

pandemin och även andra grupper?  

 

Sofia Amloh vill göra en utredning om det finns saker vi kan förbättra kring 

detta i samråd med Jan Holmlund. Kommunen vill rekrytera en till MAS. Jan 

säger att det finns väldigt mycket att utreda efter pandemin både lokalt och 

nationellt. Vikarier kan vara en aspekt med tanke på smitta, många som går in 

och ut. 

 

6.2 Synpunkt om att man bör tänka på strategi kring vård i hemmet nu när 

man håller på med en bostadsförsörjningstrategi. Den strategin är väldigt 

inriktad mot centrum, hur blir det med landsbygden och vården där? 

 

Jan Holmlund säger att man behöver se över kompetensförsörjning för att 

kunna ha service till de personer som vill bo på landsbygden. Kan man 

använda resurser i flera verksamheter som blir mer lokala team, istället för att 

jobba i stuprör som rör sig över stora avstånd.  

 

6.3 En fråga om trygghetsboende till Jan Holmlund, om han har 

erfarenhet av detta från andra kommuner, kan det fördröja ett behov av 

plats på särskilt boende (som är mycket dyrare)?  

 

Jan har erfarenhet av att trygghetsboende lätt i praktiken kan bli ett särskilt 

boende med högt vårdbehov, att förflyttningar inte sker i tid rent praktiskt.  

Sofia Amloh säger att man har tagit fram funktionsprogram när det gäller 

gruppbostäder med mera. Detta planeras göras även för trygghetsboenden. 

Man behöver vara en grupp som tänker strategiskt och planerar framöver.  
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Sofia hoppas att vi ska kunna ses fysiskt igen under april-maj. Det blir lämpligt 

att bjuda in Jan igen då för att stämma av de frågor som har behandlats idag 

och de nya som har uppkommit.  

Sofia påminner om att de frågor man har som direkt berör verksamheter alltid 

är bäst att ställa direkt till dem. Sofia och Jenny kan hjälpa till med 

kontaktpersoner. Då kan man få svar snabbare, innan nästa möte då Jan är 

med.  

 

6.4 Fråga om en till MAS 

 

Sofia Amloh berättar att man gör ett ordentligt undersökningsarbete innan 

rekrytering att se till att man efterfrågar rätt kompetens. Annonsen kommer 

snart ut.  

Hon berättar också att det görs ett omfattande arbete med översyn kring 

grupp- och servicebostäder.  

 

 

7. Avslutning 

 

Nästa möte blir den 17 februari kl. 14-16. Temat är kollektivtrafiksfrågor (nytt 

projekt inom området drar igång till hösten). Vi gästas även av representanter 

från projektet Levande bibliotek som berättar om sin verksamhet.  

Sofia svarar på ett inkommet önskemål om att ha separata möten för råden. Nu 

när vi har digitala möten så är det saker som berör alla råd. Om det dyker upp 

specifika frågor så bokas separata möten men annars försöker vi att ha 

gemensamma möten framöver.  

 

 

 

Jenny Sundqvist 

Sekreterare 

 

 

 


