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Datum: 2021-06-08 

Tid: 14:00-14:50 

Plats: Distansmöte via Teams 

Närvarande:  

 Sofia Amloh, ordförande samtliga råd 

 Kerstin Windisch, vice ordförande KPR 

 Fredrik Dahlin, vice ordförande FHR och KAR 

 Marketta Andersson (RTP) 

 Christina Andersson, SKPF 

 Margareta Svensson (Demensföreningen) 

 Roland Lundqvist (RPG) 

 Inger Malmqvist (SPF)  

 Margaretha Roos (SPF) 

 Marianne Nordblom (L) 

 Jessica Johansson (L) 

 Monika Hammertjärn (SPF) 

 Bo Nordström (FUB) 

 Lars-Göran Eriksson (HRF) 

 Laila Nilsson (SKPF) 

 Johan Sandberg, nämndsekreterare 

 Jenny Sundqvist, nämndsekreterare 

 

Delges: Alla representanter i rådet 

 

1. Inledning 

 

Kerstin Windisch (M) och Fredrik Dahlin (M) presenterar sig. Kerstin är ny vice 

ordförande i Kommunala pensionärsrådet och Fredrik är ny vice ordförande i 

Kommunala funktionshinderrådet och Kommunala anhörigrådet.  

Sofia Amloh presenterar dagens agenda. Jan Holmlund, divisionschef social 

omsorg, har fått förhinder till dagens sammanträde men kommer att skicka in 

skriftlig information som biläggs anteckningarna. 



 

2. Medborgarenkäten 

 

Kommunfullmäktige (KF) har gett Vård- och omsorgsnämnden (VON) i 

uppdrag att ta fram en äldreomsorgsstrategi, som ska återkopplas i december 

till KF. Styrgruppen har arbetat med detta under våren och fortsatt arbete 

kommer att ske i höst.  

Styrgruppen ville få in ett större medborgarperspektiv i samband med detta 

och genomför därför en medborgarenkät under maj/juni för att samla in 

synpunkter. Man kommer att gå igenom resultaten under ett styrgruppsmöte 

under hösten. Råden är välkomna att delta i arbetet och diskutera resultaten 

och arbetet med strategin.  

Representanterna i råden säger att det är efterlängtat att få delta i detta arbete. 

Några har deltagit i studien och tror att det kommer komma in intressanta 

synpunkter.  

En fråga ställs om hur mycket reklam som har gjorts för enkäten och hur många 

svar som har kommit in. Det har lagts extra pengar för annonsering från 

nämndens (VON) budget. Sofia Amloh ska höra sig för om hur många svar som 

har kommit in och om man eventuellt kan förlänga svarstiden om man önskar 

få in fler svar.  

Fredrik Dahlin säger att det i nuläget generellt är svårt att få in många svar på 

enkäter men att det material som kommer in ändå är relevant att analysera.   

Alla organisationer bjuds in till ett möte i höst för att diskutera enkäten och 

strategin, deltagande är valfritt.  

 

3. Inskickade frågor från SPF Seniorerna 

 

En tjänst som MAR skulle tillsättas fick vi veta vid förra sammanträdet. Har 

den tillsatts idag och vilket ansvarsområde är det tänkt för tjänsten? 

En kombination av MAS/MAR har man nu rekryterat klart till. Beslut togs i VON 

22 april om att revidera uppdragsbeskrivningen för tjänsten.  

MAS = Medicinsk ansvarig sjuksköterska 

MAR = Medicinskt ansvarig för rehabilitering 



 

Har kommunen någon ansvarig person för folkhälsoarbetet? Finns det en 

upprättad plan för folkhälsofrågor? 

Frågan är en del av det strategiska arbetet som pågår, ett styrmodellsarbete 

som är del i budgetprocessen. Exakt hur det ska organiseras är inte helt klart 

än men troligtvis finns mer konkreta planer i höst. Det finns idag flera personer 

som har arbetat med den här typen av frågor och exakt hur det ska organiseras 

i framtiden är inte fastställt än. Sofia Amloh berättar om det pågående arbetet 

med programmet för social hållbarhet, som berör folkhälsa inom många olika 

områden.  

 

Finns det en ansvarig sjuksköterska på kommunens särskilda boenden? 

Sofia Amloh ber att frågan skickas direkt till Jan Holmlund, divisionschef social 

omsorg, som kan svara mer exakt på frågan.  

Finns det någon bestämd tidpunkt för start av arbets-/referensgrupp för 

kommande strategiarbete inom äldreomsorgen som vi har hört om 

tidigare? KPR vill gärna delta i detta strategiarbete. 

Frågan har besvarats under punkten Medborgarenkät. Mer information om 

detta kommer i höst.  

På vilket sätt kan kvaliteten behållas inom vård och omsorg när 70 

tjänster ska bort? 

Jan Holmlund var tvungen att ge återbud till dagens möte på grund av ett 

brådskande möte om just denna fråga. Sofia Amloh säger att Jan kommer att 

återkomma kring denna fråga senare. Det finns inte mer information att ge i 

nuläget än vad som har framgått i media.  

 

4. Rådens arbete under hösten 
 

Förhoppningen är att samhället ska öppna upp igen till hösten och att råden 

igen kan ses fysiskt.  

Sofia Amloh vill att råden i sådana fall återupptar arbetet i form av arbetsutskott 

och sammanträden. Information om höstens tider kommer att skickas ut inom 

ett par veckor.  

 

5. Information inför sommaren från Jan Holmlund 

 

”Nu i juni startar den nya organisationen med tre verksamhetsområden: 

- Äldreomsorgen 

- Funktionsstödsomsorgen 

- Individ- och familjeomsorgen 

 



 

Just nu ses stabs- och ledningsfunktioner över i syfte att dels matcha den nya 

ledningsstrukturen, dels för att minska den totala kostanden för administrativa 

tjänster. 

Utöver det skall varje enhet inom äldre- och funktionsstödsomsorgen dra ned 

med en medarbetare, och 5 – 10 enhetschefer skall dras in. Detta skall ske 

genom en översyn av grundbemanningen samt användandet av så kallat 

resurspass. 

I de fall kvalitetsbrister uppstår i relation till brukare, klienter, boenden, 

hemtjänstkunder med flera kommer detta att riskbedömas och om så behövs 

åtgärdas.” 

 

6. Avslutning 

 

Det har framkommit att Nyköpings kommun är den enda kommunen i 

Sörmland som har haft digitala och regelbundna möten under pandemin. 

Många kommuner har inte haft några möten alls med sina råd under denna tid, 

några har haft enstaka möten men inte regelbundet. Representanterna i råden 

tycker att detta har fungerat mycket bra och det är tacksamt att arbetet har 

kunnat fortgå i denna form under pandemin.   

Sofia Amloh önskar samtliga närvarande en fin sommar. 

 

Jenny Sundqvist 

Sekreterare 

 

 


