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Plats och tid Stadshuset, Sal B kl. 09:00 - 12:00 
  
  
Politiker  Sofia Amloh (S), ordförande 

Maria Gilstig (M), vice ordförande 
Anne Bjurström (MP), ersättare 
Margareta Eriksson (KD), ersättare 
 

Representanter Margareta Eriksson (PRO) 
Jan Gustafsson (PRO) 
Birgitta Lantz-Högman (PRO) 
Elsie-Marie Medström (PRO) 
Sonja Martinsson (RPG) 
Anita Johansson (SKPF) 
Christina Andersson (SKPF)  
Mariitta  Lilleberg (SPF) 
Barbro Gustafsson (SPF) 
Monika Hammertjärn (SPF) 
Margaretha Roos (SPF) 
Marcus Sjöström (SPRF) 
Laila Nilsson (SKPF) 
 

  
Övriga deltagare Henrik Lundh Räddning och säkerhet 
 

1. Sammanträdets öppnande 
Sofia Amloh hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns med ändringen att punkterna 5 och 6 byter plats. 
 

3. Upprop 
Sekreteraren förrättar upprop 
 

4. Protokolljusterare 
Monika Hammertjärn väljs att jämte ordföranden justera protokollet. 
 

5. Frågor från pensionärsorganisationerna 
Följande frågor från pensionärsorganisationerna har inkommit till rådet: 
 

• Hur långt har det kommit i planerna på att få samma personal till kunden? 
Nyköping är varken bäst eller sämst bland kommunerna. Hemtjänsttagare möter i genomsnitt 12 personal 
under två veckor. Sofia Amloh betonar att kommunen behöver se över schemaläggning, sjukskrivningstal m 
m för att kunna bli bättre. Riktade insatser planeras under hösten. 
 

• GPS till larmen, hur utvecklas det, till vilken kostnad/st? 
GPS-klockan fungerar bra men kommunens organisation måste anpassas för att skapa trygghet. Det kan bli 
aktuellt att titta på hur en kommun som liknar Nyköping har löst detta. Sveriges Kommuner och landsting 
(SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett samarbete, berättar Marcus 
Sjöström. Hjälpcentralen lånar ut utrustning kostnadsfritt till kommunerna.  
 

• Robotar, kameror – hur många finns det? 
 
Det finns 12 kameror i hemtjänsten men inga robotar (typ Giraffen). VON får avrapportering av vad som 
händer på detta område nästa vecka. Det går lite trögt, menar Sofia Amloh, p g a viss osäkerhet hos 
personal och brukare. DSO har ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för välfärdsteknikens införande. 
Sofia tar gärna emot idéer. 
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• Bristen på korttidsplatser – vad har hänt? 
Det har inte hänt mycket sedan i våras. Sofia Amloh menar att kommunen behöver jobba med frågan. För 
närvarande finns det inte ekonomiskt utrymme för en satsning. Idag finns det 24 korttidsplatser. Kanske kan 
det bli några fler. Boende i palliativ vård kan flyttas från korttidsboenden. Sofia Amloh återkommer med 
information efter att budgeten för VON blivit fastställd. 
 

• Hur sker informationen till kunderna inom hemtjänsten gällande risken för bedrägerier? 
Det görs ingen riktad insats om just detta. När frågor kommer upp hanteras det av personalen. 
  

• Hur har sommaren varit med värme och personal? 
Värmen under sommaren har varit ganska normal, med toppar under juli månad. Det finns ännu inte en 
samlad bild, en översyn pågår. Personalmässigt har det funkat bra, med reservation för att arbetsmoralen 
bland vikarier har varierat. VON får information nästa vecka. 
 

6. Information och frågestund 
Henrik Lundh från Räddning och Säkerhet presenterar kommunens arbete kring trygghet och säkerhet. 
Henriks powerpoint-presentation bifogas detta protokoll (bilaga).  
 

7. Genomgång av Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
En extra-nämnd för VON inkallades efter midsommar för att diskutera VON:s funktionsprogram. 
Markanvisning för grupp- och servicebostäder har upphandlats av företag som sedan höjt priset avsevärt. 
Detta hade kunnat undvikas om man haft det funktionsprogram som togs på VON:s extra-
nämndsammanträde. Funktionsprogram för äldreboende kommer upp på oktobernämnden. 
 

8. Genomgång av föregående protokoll 
Synpunkter som skickats till VON kommer upp i oktober 
 

9. Anmälningsärenden 
 Inga anmälningsärenden har inkommit 
 

10. Övriga frågor 
VON ska besluta om ett förslag om nätbaserade matinköp, vilket kan ge en besparing på ca 2 mnkr. Detta 
ska inte förväxlas med insatser för social samvaro. Hälften av hemtjänsttagarna, d v s ca 500 individer, 
omfattas av åtgärden. 
 
Vikarier inom hemtjänsten får en introduktion, som dock kan förbättras, menar Sofia Amloh. Även 
planeringen kan förbättras. Verksamheten jobbar på förbättringar, men det går inte över natt, säger Sofia. 
 

11. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutar sammanträdet. 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Christian Hårleman 
Paragrafer § 1-11 

    
    
 Ordförande .............................................................. 

Sofia Amloh 
 

    
    
 Justerande ............................................................. 

Monika Hammertjärn 
 



 

 

 


