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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid: Onsdag 20 februari 2019 kl 13.00 
 Plats: Högantorp, kommunhuset Salems centrum 

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

Ersättare:  
Birgitta Hagström (PRO), Anita Eininger (SPF), Barbro Grenehed (SKPF) 

Övriga: 
Åsa Bergström verksamhetschef Äldreomsorg, Anneli Ritter anhörigkonsulent, 

Marina Furukvist sekreterare 

 

Anmält förhinder: 
Siv Frykdalen (PRO), Eva Christensson verksamhetschef Myndighetsenheten, 
Kerstin Pettersson mas 

 
1. Presentation av nya ledamöter i KPR 
Birgitta Hagström och Anita Eininger presenterade sig. 
 
2. Föregående minnesanteckningar 
Inga synpunkter. 
 
3. Presentation av Jenny Thorsell, ny socialchef 
Jenny Thorsell presenterade sig. Hon kommer närmast från privata sektorn. Har 
22 års erfarenhet från kommunal verksamhet. 
 
4. Presentation av Malin Pilheden, ny enhetschef på Säbyhemmet 
Malin Pilheden presenterade sig. Kommer närmast från Södertälje hemtjänst. 
Har 12 års erfarenhet från kommunal verksamhet i Nacka. 

5. Anneli Ritter informerar om verksamheten 
Anneli visade sin nya broschyr.  

Anneli informerade att hennes verksamhetsberättelse är klar och kommer upp 
på mars-nämnden. Kom gärna med synpunkter på vilken information som är 
intressant att få veta. 

Anneli uttryckte oro över att anhörigkonsulenter som slutar i vissa kommuner 
inte blir ersatta. 
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6. Åsa Bergström informerar 
Åsa informerade om att rekryteringen av biståndshandläggare på 
Myndighetsenheten är klar. Fr o m mars är de fulltaliga. 
 
Christine Vojnovic, enhetschef på Salarp slutar den 23/2. Hennes efterträdare 
börjar den 1 maj.  
 
Salem ligger bra till beträffande personalkontinuitet i hemtjänsten. Mätning har 
gjorts angående hur många olika vårdare som besöker brukaren under en 
2-veckor period.  Man har räknat in de brukare som har minns 2 besök/dag. 
Salem hamnade på 6:e plats av alla landets kommuner med i snitt på 9 olika 
personal. Den bästa kommunen hade 6 st och den sämsta hade 24 st. 
 
Fråga: Debiteras hemtjänsttimmar per hel- eller halvtimme? 
Åsa svarade att det finns schabloner för varje utförd tjänst. Allt summeras 
månadsvis. Enbart tid på plats räknas. Hemtjänsten blippar den tid de är hos 
brukaren. Maxtaxan för omvårdnad och service är f n 1 991 kr per månad. Nina 
Pettersson på Myndighetsenheten har en förteckning över taxorna. 
 
8. Ilse informerar 
Nytt reglemente för KPR:s har tagits fram. Förslaget ska tas upp i socialnämnden 
den 20/2. Det som ändrats är att även suppleanterna ska få ersättning och att 
pensionärsföreningarnas representanter väljs på 2 år.  
 
Nya medlemmar för perioden 2021-2022 ska meddelar hösten 2020 så de kan 
tas i kommunfullmäktige i december. 
 
Ilse delade för information ut broschyren Användarföreningen för 
äldreomsorgens teknikutveckling. Ilse föreslog att Åsa Bergström bör 
representera Salems kommun. Socialchef Jenny tar upp frågan. 
 
Ilse informerade om att de inkommit många klagomål på plogning och skottning 
i vinter.  
 
Ett brev från en äldre dam, som en söndag kl 13.00 inte kunde komma in på 
Säbyhemmet pga en snövall framför ingången. Kvinnan fick hjälp att lyfta över 
sin rullator och stöd för sig själv för att kunna hälsa på sin make. Brevet 
lämnades över till kommundirektör Mats Bergström. Mats informerade om att 
det fanns inkörningsproblem för ny leverantör. 
 
Diskussion kring problem anhörigvårdare. Man ansöker om korttidsplatser, får 
avslag med förklaring att hemtjänsten kan utökas. Om man ansöker om 
korttidsboende har anhörigvårdare redan haft det kämpigt, då skall det inte 
avslås med att man kan få fler hemtjänstbesök. De som bor hemma och tar hand 
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om sin partner borde prioriteras, de bör ses som en resur. RIktlinjer bör 
omarbetas så att de följer verkligheten. 
 
Eva fick i uppdrag att se över texten på hemsidan angående korttidsboende. 
 
KPR har tidigare uttryckt önskemål om inrättande av en äldrelots som kan hjälpa 
den äldre med service. T ex fylla i papper, beställa på nätet, vara koordinator 
gällande vårdkontakter. Förslaget har varit Anneli Ritter. Det behöver göras ett 
ärende till nämnden, socialchef Jenny ska involveras.  

9. Val av vice ordförande 
KPR valde Cecilia Carlén till vice ordförande. Tas upp i kommunfullmäktige 21/2. 
 
Beslutades att Birgitta Rönnblad under 2 år blir ersättare till Seniorrådet när 
ordföranden inte kan närvara. 

10. Övriga frågor 
Irene ställde frågan om det finns några rutiner för hur hemtjänstpersonalen ska 
upptäcka undernäring.  Åsa svarade att ansvaret ligger på vårdcentralen men att 
hemtjänstpersonalen rapporterar om de ser något. Hemtjänsten meddelar 
Myndighetsenheten om de anser att mer hjälp behövs. Irene visade ett papper 
från Socialstyrelsen där det stod att ansvaret bör ligga på både 
socialförvaltningen och vårdcentralen. Åsa ser över saken. 

Ilse tog upp att det behövs arbetas fram en plan över hur seniorernas krav ska 
bemötas framöver. T ex vad gäller lokal för fika och aktiviteter. Eternellen 
använder i dag Säbyhemmets lokaler. Dagverksamheten som också är i samma 
lokaler ökar. Många vill inte gå till dagverksamheten samtidigt som Eternellen är 
där, man känner de som fikar. Birgitta informerade om att PRO har en grupp som
dansar, de får ställa in när kommunen behöver lokalen de är i. Även seniornet 
har för trånga lokaler.  

Nästa möte 
Onsdagen den 8 maj kl 13.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum. 
 
Välkomna! 
 

  Marina Furukvist, sekreterare 

 
   

 

 


