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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid:  Onsdag 21 februari 2018 kl 13.00 
 Plats:  Högantorp, kommunhuset Salems centrum 

 Närvarande: Ordinarie: 
Ilse Forsberg, ordförande (M), Monica Mattisson (C), Birgitta Rönnblad (S), Ewa 
Lundholm (PRO), Irene Beckman (SPF), Cecilia Carlén (SKPF), Siv Frykdalen PRO 

Ersättare:  
Per-Erik Ekman (SPF) 

Övriga: 
Ulf Lilja socialchef, Anneli Ritter anhörigstödjare, Marina Furukvist 

sekreterare/administratör 

 
1. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från KPR:s förra möte 2017-11-15. 
Fråga: Har demensteamet kommit igång? Svar: Demensteamet håller på att 
bildas inom särskilt boende. 
 
2. Ärenden från socialnämnden  
Ärendet angående hemsjukvården utgick och är skjutet på framtiden. 
Hela kommunen gick 44 miljoner plus för 2017. Socialförvaltningen har erhållit 
drygt 10 miljoner för osäkra fordringar från Migrationsverket. Det gäller 
återsökningar från tidigare år. 

3. Personalärenden 
Rekrytering av ny verksamhetschef för Äldreomsorgen pågår. Åsa Stensaeus, 
Säbyhemmet, är tf så länge. 

4. Anneli Ritter informerar om verksamheten 
Punkten Eva Christensson informerar ersattes då Eva inte var närvarande. 

Anneli informerade om att verksamhetsberättelsen för 2017 är klar och ska upp 
på mars-nämnden.  

Det rullar på bra. Ärendemängd, samtalsmängd och deltagare i grupperna totalt 
ökar. För demenssidan är siffrorna konstanta. 

De kommer få nya via vårdcentral, hemtjänst och biståndshandläggare. De flesta 
hittar själva till Anneli. 

Anneli har enskilda samtal och 2 anhöriggrupper som är väldigt uppskattade. 

Anneli har nyligen varit på Nestor. Intressant fråga är hur anhörigstöd fungerar i 
övriga kommuner. Bla har man på Kungsholmen inrättat en äldre kuratortjänst 
och i Södertälje har man en uppsökande äldretjänst. 

Diskuterades lite kring frågan hur vi når ut till de som behöver stöd och hjälp. 
Vad vill vi t ex uppnå med brevet Riktad information till personer som är 80, 85 
och 90 år? Hur når vi dem som inte läser brevet och de som inte kommer på 
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informationsmötet. Distriktssköterskan har uppsökande verksamhet. Är det 
något vi borde utvidga. Söka upp, skapa kontakt och sedan hjälpa. 

5. Åsa Stensaeus informerar om verksamheten 
Punkten Åsa Stensaeus informerar utgicks då Åsa inte var närvarande. 
 
6. Övriga frågor 
Hörapparater på Äldreboende, den äldre får inte alltid hjälp. 
Personalen bör kunna hjälpa den äldre med hörapparaten. Men bör ses över om 
det går att ta dit en audiolog för att hjälpa den äldre med ny och befintlig 
hörapparat samt instruera personalen. 

Ilse fått 3 samtal angående att vi inte har korttidsboende för dementa. 
1 plats finns på Skönviksgården. Det är ett växelboende. 2 personer delar på en 
plats och bor där 2 veckor i taget. 

Kan eventuellt bli några platser på Söderby Park från 1 juli. 

Bryggan har 8 platser för omvårdnad. 

Detta bör ses över.  

Vad är skillnaden på ASIH och hemsjukvård? 
ASIH är begränsad och sjukhusbaserad. Hemsjukvården är bredare, obruten 
kedja och sköts i hemmet. 

0. Presentation av nya socialchefen Ulf Lilja 
Ulf presenterade sig. Ulf tillträdde som ny socialchef den 1/1 2018. Han har en 
lång erfarenhet av arbete som socialchef. Kommer närmast från Torsby kommun 
i Värmland där han var 7 år. Innan det arbetade han 21 år i Falu kommun. Han 
har bred kompetens inom socialvården och hoppas kunna tillföra Salems 
kommun en hel del.  

Frågor han nämnde som borde se över är den höga sjukskrivningen och den 
höga personalomsättningen. Förebygga ensamhet bland äldre och möjliggöra ett 
gott liv som länge som möjligt. 

Fråga till Ulf. 
Det är ont om lokaler för pensionärsföreningarna. Kan det göras något åt det? 
Ulf svarade att det är viktigt med träffpunkter men han kan inte lova något. 

Nästa möte är 2018-05-09 

  Marina Furukvist, Sekreterare/Administratör 

 
    

 


