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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid:  Fredag 16 november 2018 kl 10.00 
 Plats:  Högantorp, kommunhuset Salems centrum 

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

Ersättare:  
Barbro Grenehed (SKPF), Per-Erik Ekman (SPF) 

Övriga: 
Åsa Bergström verksamhetschef Äldreomsorg, Anneli Ritter anhörigkonsulent, 

Kerstin Pettersson mas, Marina Furukvist sekreterare 

 
1. Ny ledamot 
Maria Zitting-Nilsson (C) presenterade sig. 
 
2. Föregående minnesanteckningar 
Inga synpunkter. 
 
3. Åsa Bergström informerar 
Åsa informerade om aktiviteter som varit på boendena. De har haft Franska 
veckan med musik, mat och filmer från Frankrike. Återkommande sker grillning, 
bingo och sittgympa. Det planeras för Nobelmiddag, luciatåg och julmiddag. 

Fr o m 1 januari 2019 är det 1 gruppledare/boendeenhet i stället för 2. 

Som resultat av heltidsprojektet - rätt till heltid - kommer det att utökas med 3 
heltidstjänster 2019. 

För att få kontinuitet är den kommunala hemtjänsten uppdelad i två team. Ett 
team i Salem och ett team i Rönninge. Hemtjänsten strävar hela tiden efter 
kontinuitet, vilket blir svårare vid semestrar och sjukdom. 

Diskuterades matrutiner. Tidigare gick det att få matlåda via Salarp. Det har 
tagits bort. Nu går det att köpa en dyrare matlåda via Rönningeborg, eller så 
lagas maten i hemmet. Det är svårt att hinna göra bra mat i hemmet och många 
brukare vill inte att hemtjänsten “rotar” i deras kök. Det håller på att ses över 
om det går att ta mat från Salarp igen. Förslag kom att kanske kunna ta mat från 
Rönningeborg. Ett annat förslag var att äta på skola. Det går bra att äta på någon 
av kommunens skolor vardagar mellan kl 10.30-13.00 (Nytorpsskolan kl 10.50-
12.00). Skolan vill gärna att pensionärer kommer 10.30. Det finns 2 rätter att 
välja på. Kostnad 35:-. Helst jämna pengar.  
Marina kollar upp med BoU om det går att köpa matkuponger. 
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4. Kerstin Pettersson informerar 
Riktlinjer och rutiner inom hälso- och sjukvården håller på att uppdateras, bl a 
läkemedelshanteringen. 

Fråga kom om det varit någon utvärdering på matprojektet och hur man gör för 
att upptäcka undernäring. Kerstin svarar att det inte varit någon direkt 
utvärdering men man har sett att de flesta sover längre och bättre. Det 
kontrolleras hur länge de boende är utan mat och vätska. Nattfastan är numera 
kortare i de flesta fallen. Personen själv bestämmer, man väcker ingen för att äta 
eller dricka. Alla vägs 1 gång/månad om de inte säger nej till det. BMI tas 1 
gång/halvår. När det gäller de som bor hemma hanteras de av vårdcentralen. 
Findus specialkost är inbjudna till studiebesök angående hur vi hanterar maten 
med aptitretare mm. 

Fråga kom angående hur det ser ut med undernäring på de som kommer till 
särskilda boenden? Åsa svarade att i vissa fall förekommer undernäring, men 
inte så ofta. 

5. Ilse informerar 
Ny lag kom 2018, LUSEN, Lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
Man ska få rätt hjälp vid hemkomst. Socialförvaltningen arbetar enligt LUSEN, 
hemtagningsteam finns och det fungerar bra. Vårdcentralen kallar till SIP-möte 
hemma hos personen. (SIP = Samordnad individuell plan). 
 
Tvätten via Samhall fungerar inte så bra. Hämtningstiderna ändras utan att det 
meddelas. Själva tvättandet sköts bra. KPR vill att Myndigheten skriver brev till 
alla som har tvätt via Samhall och informerar om vem de ska vända sig till om 
det inte fungerar med hämtningen av tvätten. De anser att 
biståndshandläggarna bör ha kontakten med Samhall och inte brukaren. 
 
Vi följer inte KPR:s reglemente. Reglementet är från 2011 och ska ses över. Bl a 
ska vice ordförande utses av medverkande föreningar. Vice ordförande ska vara 
representant på Nestor tillsammans med ordföranden. 

6. Anneli Ritter informerar om verksamheten 
Ökad efterfrågan av anhörigstöd under hösten. Det är viktigt att få in anhörig- 
perspektivet även i riktlinjerna, så att anhöriga får de stöd de behöver via 
insatser. 

Inplanerad informationsträff på Rönningeborg har ställts in. Arbete pågår med 
att se över hur det ska ske framöver. 

7. Äldrelots för Salems kommun 
Äldrelotsen ska ta hand om och samordna äldrefrågor. KPR rekommenderar 
socialnämnden att utse Anneli Ritter till äldrelots. 

8. Övriga frågor 
Diskuterades kring att KPR anordnar en Äldredag - informationsträff under nästa 
år. Frågan tas upp i februari 2019. 

Synpunkter och rättelser på kommunens hemsida kan mailas till Marina. 
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Mötesdagar 2019 

Onsdagen den 20 februari kl 13.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum 
 
Onsdagen den 8 maj kl 13.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum 
 
Onsdagen den 18 september kl 13.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum 
 
Onsdagen den 13 november kl 13.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum 
 
Välkomna! 
 

  Marina Furukvist, sekreterare 

 
    

 


