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Plats och tid Kommunhuset, KS-salen 

 Torsdag 2 juni 2022 kl. 9.00 -12.00 

 

Närvarande 

Beslutande 

Kenneth Söderman 

Anders Andersson 

Maths Andersson 

Sten Westberg 

 

L ordförande utsedd av kommunstyrelsen 

V ersättare utsedd av kommunstyrelsen 

L ordinarie utsedd av socialnämnden 

C ersättare utsedd av kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 Britt Nyberg 

Ulla Axelsson 

Tarja Dahlin Lindhe 

Annika Lindén 

Jenny Borg 

Andjelika Radojkovic 

Sirkka Matalalampi 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, PRO Godegård 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Väster 

Sveriges Pensionärsförbund, SPF Baltzar 

Sveriges Pensionärsförbund, SPF Borensberg 

Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG, Motala 

SV. Kommunalpensionärernas förbund, SKPF avd. 51 

Finska pensionärers riksförbund, Motalan Nasevat 

 

 

Kaarina Kangasniemi Sverigefinska Pensionärer SFP, Motala Finska Förening 

    

   

Övriga närvarande Birgitta Ilar 

Solweig Blad 

Kerstin Svedmert 

Monica Tholander 

Barbro Bard 

Pirkko Hagert 

 

Theres Sandstedt Johanson 

Mariella Pranjkovic 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Borensberg 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Motala 

Sveriges Pensionärsförbund, SPF, Baltzar 

Sveriges Pensionärsförbund, SPF, Boren 

Riksförbundet pensionärsgemenskap, RPG, Motala 

Finska pensionärers riksförbund, Motalan Nasevat 

 

Biträdande Socialdirektör 

Nämndsekreterare 

 
   

   

 

 

 

 

 

Utses att justera 

 

Britt Nyberg 

Justeringens 
plats och tid 

Sammanträdesrum Baltzar, Kommunhuset, 
9 juni 2022 kl.10.00 

 Paragrafer §11–21 

     

Sekreterare    

 Mariella Pranjkovic  

 

 

  

Ordförande    

 Kenneth Söderman  

 

 

  

Justerande    

                                     Britt Nyberg 
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KPR § 11 

Sammanträdet öppnas, uppropp och val av justerare 

Ordföranden Kenneth Söderman öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna.  

 

Uppropet godkänns.  

 

Britt Nyberg väljs till justerare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPR § 12  

Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkänns.
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KPR § 13 
 
Mark Henriksson ordförande i kommunstyrelsen informerar om sitt uppdrag 

 

Mark Henriksson informerar om sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande 

samt om vad som är aktuellt i Motala kommun. Mark påbörjade sin karriär som 

ersättare i bildningsnämnden 2017. Han trivs idag i sin roll som ordförande och ser 

fram emot ett spännande val i höst. 

 

• Motala kommun har som fördel att befinna sig på en bra geografisk plats, 

vilket ger förmån till kommunen. Kommunen har en bra infrastruktur, är en 

vacker sjöstad med närhet till större städer, företag och universitet. 

Förutsättningar finns för att få staden att växa mer. Kommunen har som mål 

att växa till 50 000 invånare. 

  

• Presentation av översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram.  

En målbild att bygga 160 nya bostäder varje år i Motala.  

 

• Investeringar har sitt fokus på tillväxtinvesteringar, reinvesteringar, 

välfärdsinvesteringar. Siffrorna bör ligga på ett överskott på 2–2,5% och 

därför behövs effektivisering och skapa intäkter motsvarande 60 miljoner år 

2023. Detta är inte omöjligt om man ser till att kommunen har en god tillväxt, 

intäkter, ransonera, samt göra verksamheterna effektivare.  

 

• Fler och fler pågående projekt i form utav stadsutveckling i Motala kommun. 

En bild under presentationen visas som beskriver Motalas resa, som växer. 

Exempel är Lalandias etablering, Svensk plaståtervinning, Serneke group i 

Motala verkstad med fler. Allt fler kommer till Motala och bidrar till 

tillväxten då fler och fler ser potential i Motala. 

 

• Pågående projekt; ”Kanalstråket” ses som ett nytt attraktivt område som kan 

utvecklas. ”Idrottscenter riksväg 50” där tanken är att skapa en 

samlokalisering av idrottsverksamheter och skapa en stadsdel som kretsar 

kring rekreation, sport och besöksnäring. Målet är att Varamon ska kunna 

nyttjas året runt. ”Lalandia-projektet” pågår fortfarande och delar ligger nu i 

väntan hos Mark- och miljödomstolen. ”Centrumutveckling” pågår och 

samverkan sker med bland annat point properties (plåtslagaren: 140 nya 

bostäder) och andra aktörer där man har en vision om ett blandat utbud av 

butiker, boende, caféer och restauranger som bidrar till liv och rörelse. 

”Buntmakaren” ett höghus samt parkeringshus som bidrar till centrum. 

 

 

Ordförande tackar för Mark Henrikssons medverkande. 

 

 

Utöver ordföranden yttrar sig Kerstin Svedmert och Ulla Axelsson. 
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KPR § 14 

Kösituation inom äldreomsorgen 
  

Linda Askling från socialkontoret föredrar ärendet och informerar följande:  

 

Linda arbetar som placeringsansvarig boendesamordnare med köer till permanenta 

och särskilda boenden och korttidsplatser. Följande siffror beskriver nuvarande 

kösituation: 

 

20 personer i kö till somatiskt boende. 

4 personer i kö till demensboendet. 

2 personer i kö korttidsboende. 

 

Kösituationen har förbättrats och det är inte lika högt tryck från sjukhuset gällande 

korttidsplatser i nuläget. Siffrorna är lägre än vid föregående redovisning på förra 

sammanträdet då totalen låg på 38 personer som stod i kö. 

 

Vid förra sammanträdet ställdes frågor om varför vissa personer som står i kö ibland 

tackar nej till en plats. Linda redogör för frågan och svarar att anledningen till det 

kan bero på flera orsaker, bland annat på grund av en geografisk anledning, att 

personen exempelvis har en önskan om att bo på en viss sida av staden. Det kan 

också bero på att rummet inte känns bra eller att rykten spridits som gör att personen 

föredrar vissa boenden framför andra. Det går bra att ha önskemål när man står i kö, 

men man erbjuder plats oavsett om önskemål inte uppfylls när det väl är personens 

tur, då kan man i sin tur tacka ja eller nej. De flesta föredrar att vänta i sitt eget hem. 

 

Bedömningen görs genom att se över vilka personer som väntat längst, en person 

hamnar automatiskt inte sist i kön till följd av att denne tackat nej. Dock är det viktigt 

att ha med sig att bedömningen påverkas av behovet eller om personen har möjlighet 

till att vänta hemma. Det genomförs flera avvägningar i att bedöma vem som har 

störst behov i nuläget och prioriteras utefter det. Det sker därav även en individuell 

bedömning kopplat till kö-platsen. De kriterier som krävs för att kunna ställa sig i kö 

är genom bedömning, precis som med en exempelvis ekonomisk biståndsbedömning. 

Personen behöver lämna in underlag som styrker behovet där det krävs ett särskilt 

stort behov. Socialsekreterare gör bedömningen som sedan hamnar hos 

placeringsansvarig/boendesamordnare. 

 

 

Ordförande tackar för Lindas medverkande. 

 

 

Utöver ordföranden yttrar sig Sten Westberg (C), Anders Andersson (V), Tarja 

Dahlin Lindhe. 
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KPR § 15  
 
Aktuellt inom äldreomsorgen 
  

Teresa Påhlsson verksamhetschef för hemtjänst egenregi föredrar ärendet och 

informerar om följande: 

 

Teresa är relativt ny i sin roll och arbetar med påbörjade projekt som innebär bland 

annat centralisering av nattarbetet och planeringsverktyg som visar hur man planerar 

insatser, rätt tid och insats, som skapar en god arbetsmiljö för personalen. Heltid som 

norm har också en övergripande del i arbetet, vilket är ett arbete med inriktning för 

medarbetarnas rättihet att arbeta heltid. Vidare berättar Teresa om SÄBO:s 

omställningsarbete där de planerar arbetet på daglig basis med anpassning efter 

behov. Även de arbetar med Heltid som norm.  

 

Vid förra sammanträdet ställdes frågor om vem som rengör hjälpmedel, exempelvis 

rullatorer. Teresa redogör för frågan och svarar att det är kontaktmannen som 

ombesörjer detta. En kontaktman är en utsedd undersköterska som har en närmre 

relation till individen, upprättar och följer upp utförandeplan, anhörigkontakt och 

agerar ”spindeln i nätet” med övriga kontakter, exempelvis sjukvård. Alla ska ha en 

utsedd kontaktman, det vill säga en person med kontaktmannaskap (kontaktperson 

innebär inte samma sak, en kontaktperson har ett annat uppdrag som oftast används 

inom LSS:verksamheterna och kräver ansökan, och omfattar inte undersköterskor). 

 

Det ställdes även frågor kring hur äldreomsorgen arbetar med det svenska språket 

och kriterier kring detta när det gäller anställning av personal inom äldreomsorgen. 

Teresa redogör för frågan och svarar att när nyanställning av vikarie eller 

tillsvidaretjänst utses är det första steget telefonkontakt, vidare används en digital 

intervjumall där den arbetssökande besvarar frågor, där vissa ska besvaras i skrift. 

Slutligen bokas intervju och arbetsgivaren får en slutlig bild av språkkunskaperna. 

Oftast handlar det om att man har en god förståelse, men lite svårare att uttrycka sig. 

Ett arbete pågår med att hitta anpassningsbara lösningar genom att exempelvis 

minska latinska och medicinska begrepp. Teresa avslutar med att berätta att 

utbildning för vård och omsorg har en förlängd utbildning för att ge möjlighet till att 

träna mer på det svenska språket. 

 

 

Ordförande tackar Teresa för sitt medverkande. 

 

 

Utöver ordföranden yttrar sig Solweig Blad, Jenny Borg, Ulla Axelsson, Anders 

Andersson (V), Kerstin Svedmert, Maths Andersson (L), Annika Lindén. 

 

 

 

KPR ajournerar sig för fika mellan klockan 10:06 och 10:31. 
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KPR § 16 
 
Aktuella frågor inom socialnämnden  

 

Maths Andersson ordförande i socialnämnden föredrar ärendet och informerar 

följande: 

 

• Tertialrapport: Framgår att det är mycket som sker inom 

hemtjänstorganisationen (till följd av ändrade områdesindelningar, 

nattorganisation med mera). 

 

• Arbete med Heltid som norm – arbeta bort delade turer. Arbetet med heltid 

som norm pågår under flera år och är ett viktigt steg för rekrytering av 

personal till våra verksamheter. Vi blev fler äldre äldre och färre som ska 

försörja. 

 

• Byte av trygghetslarm, nya avtal på gång. 

 

• Hög andel anmälningar kopplat till våld i nära relation. Förekommer inom 

alla ålderskategorier. Flertalet anmälningar är hedersrelaterade. Viktigt att 

skapa fler insatser och skyddsåtgärder. 

 

• Inlett år 2022 med höga sjukfrånvarosiffror till följd av pandemin. Kriget i 

Ukraina har påverkat ekonomin till följd av nationella rekommendationer om 

att stärka upp och lagerhålla mer. Budgeten består till största del av 

personalkostnader. Socialnämnden ligger i nuläget på en balanserad budget 

om det bortses från covid-19 relaterade kostnader. 

 

 

Ordförande tackar föredragande Maths Andersson. 

 

 

 

Utöver ordföranden yttrar sig Ulla Axelsson, Kerstin Svedmert. 
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KPR § 17 

 
Nära vård – kort film och föredragande 
 

Utvecklingsstrateg Katarina Persson föredrar om projektet Nära vård och informerar 

följande:  

 

Varför Nära vård och omsorg?  

• Demografi, digitalisering driver ändrat beteende, jämlik hälsa, förändrade 

behov. Detta gör att arbetssättet behöver förändras utifrån de resurser som 

finns. Samhället har förändrats och det blir fler äldre äldre och färre personer 

i arbetsför ålder. 

 

• SKR säger att omställningen innebär att samskapa med invånare och flytta 

fokus till att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och 

hälsofrämjande. 

 

Vad innebär det?  

• Flytta fokus från organisation till fokus på person och relation. Från reaktiv 

till proaktiv och hälsofrämjande (att arbeta förebyggande). Från isolerade 

vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus. Från 

invånare och patienter som passiva mottagare till aktiv medskapare. 

 

• Östergötland: Precis som i alla regioner och län arbetar Motala kommun med 

detta projekt. Vården ska finnas där den behövs. Katarina visar en kortfilm 

om Nära vård som har en målbild år 2030. Ett kommunikationsnätverk har 

formats i Östergötland där Nära vård diskuteras samt den visuella identiteten. 

En webbplats har skapats där information om Nära vård-arbetet finns. 

 

• År 2021 har använts till att förbereda arbetet. Det har rekryterats fler 

personella resurser, exempelvis MAR (Medicinskt Ansvarig för 

Rehabilitering), digitaliseringsledare, verksamhetsutvecklare, 

systemförvaltare med fler.  

 

• Pågående: Teamträffar, Link-team, Välfärdsteknik (tillsyn på distans, digitala 

nycklar), förstudier om läkemedelsrobot, förflyttningshjälpmedel, 

korttidsprocessen, upphandling, digital signering, samarbeten på fler arenor. 

 

• Planera: Kommunikation, välfärdteknik: GPS-larm, sensorövervakning, 

samarbete, kartläggningar och processer, inventera behov; kommuninvånare 

och verksamhet, dialog, förebyggande insatser. 

 

Ordförande tackar Katarina för sitt medverkande. 

 

Utöver ordföranden yttrar sig Ulla Axelsson, Tarja Dahlin Lindhe och Jenny Borg. 
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KPR § 18 

 
Fallskador 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Carina Lohm Isberg föredrar ärendet och 

informerar om sitt uppdrag.  

 

Carina tillträdde som Medicinskt ansvarig sjuksköterska i oktober 2021. MAS 

ansvarsområde innebär att patientsäkra den omvårdnad som de äldre får inom 

kommunen. MAS arbetar fram rutiner för utförande och kvalitetssäkrar att de 

boenden som finns håller standarden. MAS driver frågor om digitaliseringsarbete, 

men arbetar framför allt med att kvalitets och patientsäkra, både SÄBO och 

hemtjänst, SRV, Kommunal omvårdnad samt det som är kopplat till LSS. Det finns 

en till MAS Tommy Hallén samt medicinskt ansvarig för rehab (MAR) Micaela 

Carlsson. Det finns även ett nätverk för MAS och MAR i länet som de ingår i. 

 

Carina berättar vidare om Senior alert: Tanken är att tidigt kunna få information om 

individen är i behov av insatser innan det har gått för långt. Exempelvis rehab-insats, 

innan fall sker eller läkemedelsstöd. Senior alert har idag fungerat olika väl på olika 

boenden. När det varit en god uppföljning har det påvisat bra resultat. Därför är det 

dags för ett omtag då Senior alert har funnits sedan tidigare. Tanken är att samverka 

med regionen, men även med andra vårdaktörer. Det ska även börja introduceras för 

de som bor hemma. Detta arbete kommer påbörjas i september, då det är viktigt att 

göra preventiva insatser även i hemmet. Individen kan själv ta kontakt med 

kommunen och ansöka om insats, alternativt få kontakt genom sjukvård. 

 

MAS Carina Lohm Isberg kommer delta igen med mer fokus på ämnet ”Fallskador” 

nästa sammanträde tillsammans med MAR. 

 

 

Ordförande tackar Carina för sitt medverkande. 

 

 

Utöver ordföranden yttrar sig Tarja Dahlin Lindhe, Annika Lindén, Barbro Bard,  
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KPR § 19 

 
Nämndemansgatan 

 

Biträdande socialdirektör Theres Sandstedt Johanson föredrar ärendet om särskilt 

boende för äldre Nämndemansgatan 

 

Det har varit en intensiv uppföljning av verksamheten periodvis sedan starten av 

verksamheten i december 2020. Under våren 2021 gjordes en särskild uppföljning 

som mynnade ut i ett formellt klagomål med begäran om åtgärder. Dessa åtgärder 

följdes upp i augusti 2021, bedömningen var då att Attendo genomfört adekvata 

åtgärder och avtalsuppföljningen kunde återgå till ordinarie uppföljningar två gånger 

om året. I början av 2022 inkom nytt klagomål på verksamheten vilket medförde att 

uppföljning gjordes i form av både oanmälda och anmälda besök. Utifrån dessa 

besök beslutade socialnämndens arbetsutskott i mars om ytterligare ett formellt 

klagomål. Attendo tog fram en åtgärdsplan som sedan har följts upp genom samtal 

med hyresgäster, anhöriga och personal. Utöver det har också både anmälda och 

oanmälda besök gjorts i verksamheten. Uppföljningar som gjorts har påvisat att 

åtgärder har genomförts och det är märkbara förbättringar. Innan nämnden fattar 

beslut om att godkänna vidtagna åtgärder inväntas svar från IVO (Inspektionen för 

vård och omsorg) som genomfört en granskning samt från Arbetsmiljöverket. De har 

meddelat att de kommer med slutliga beslut innan semestrarna. Förvaltningen 

fortsätter tillsvidare att följa upp verksamheten i enlighet med avtalet. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Carina Lohm Isberg har varit deltagande 

på kvalitetsmöten samt de oanmälda besöken och upplever skillnad på 

verksamhetens utveckling. De oanmälda besöken är till för att bland annat se hur 

avdelningen och personalen upplevs. Carina talar om att det är märkbart lugnare, 

gladare och mer aktivitet som bidrar till delaktighet. Även en bättre struktur för att 

hinna med vilket bidrar till en mer hemlik miljö för de boende då personalen kan sitta 

ned och ha en dialog med de boende. Det kommer även påbörjas tillsyn på 

kommunala boenden för att se att kommunen har fungerande verksamheter. Detta för 

att det ska vara en jämlik vård och omsorg, oavsett extern eller intern aktör. 

 

 

Ordförande tackar föredragande Theres Sandstedt Johanson. 

 

 

Utöver ordföranden yttrar sig Annika Lindén, Tarja Dahlin Lindhe, Solweig Blad. 
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KPR § 20 
 
Övriga frågor vid KPR sammanträde 

 

Inga övriga frågor anmäls. 

 

 

Britt Nyberg informerar om att samrådsmötet den 4 augusti är inställt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPR § 21 

Sammanträdet avslutas 
 

Ordförande Kenneth Söderman tackar dagens medverkande och sammanträdet 

avslutas. 

 

 

Sammanträdet avslutas klockan 12:01. 

 

 


