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Omsorgsberedningen 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Ann-Britt Wrenner öppnar mötet. 

2. Nuläge enkäter och fokusgrupp 

Petra ger oss en bild av hur resultatet hittills ser ut av de enkäter som skick-

ats till medarbetare. 123 svar har inkommit av 320 utskickade, det är jämnt 

fördelat mellan Äldreomsorgen och LSS.  

Information verkar vara det som man mest skulle vilja se mer av, men även 

det indirekta stödet (stöd av närstående genom bistånd för att avlasta anhö-

rig, exempelvis korttidsboende, boendestöd, avlösning i hemmet). 

Flera bra förslag har framkommit under punkten övriga synpunkter.  

Enkäter till närstående har i sektor vård och omsorg lämnats via Sandra Bo-

holm i pappersform till närstående som besöker anhörigstödet. Till anhöriga 

i LSS verksamheterna planeras det att även där lämna ut enkäten i pappers-

form och vissa kommer också att behöva skickas via post.  

Svarstiden för enkätsvaren förlängs till den 23 september för att ha ett resul-

tat sammanställt till nästa möte för omsorgsberedningen som är inbokat till 

den 30 september.  
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Medborgardialog genom fokusgrupp är flyttad från 28/8 till den 3/9. Detta 

då det var dålig uppslutning till det tidigare tillfället. I dagsläget är det tre 

personer som anmält sig som intresserade att delta.  

3. Information från möte med anhörigföreningen 

Ann-Britt har varit i kontakt med ordförande i anhörigföreningen. Utifrån 

vad som framkommer på fokusgruppen så tas en kontakt för att eventuellt 

boka ett separat möte med medlemmar i anhörigföreningen.  

Studiebesök planeras i Norrköping för att se hur de arbetar med anhörigstöd. 

Ann-Britt kommer att kontakta Motala för att se över möjlighet att få dem 

till Finspång på besök. Förslag på tid för besök är vid nästa möte med om-

sorgsberedningen den 30 september.   

4. Frågeunderlag till studiebesök  

Omsorgsberedningen får arbeta i grupper för att ta fram frågeställningar in-

för studiebesök och fokusgrupp.  

5. Fortsatt arbete  

Ann-Britt frågar efter intresse att vara med i arbetet att skriva fram rapport 

till uppdraget. Lillan Bressler (M), Hakon Fällström (L), Ann-Britt Wren-

ner-Karlsson (S) tillsammans med koordinator Petra Käll-Antonsen och 

medhandläggare Maria Frisäter bildar en grupp som ansvarar för att skriva 

rapporten. Texten kommer sedan att tas upp i hela omsorgsberedningen för 

att alla ska få möjlighet at lämna synpunkter på innehållet.  

6. Övriga frågor 

Lillan Bressler (M) lyfter frågan att begära förlängning av uppdraget. För-

slag på nytt datum är 191231 vilket lämnas till kommunfullmäktige.  

 

Maria Frisäter, medhandläggare 

 

 


