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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid: Onsdag 18 september 2019 kl 13.00 

 Plats: Högantorp, kommunhuset i Salems centrum 

 Närvarande: Ordinarie: 

Ilse Forsberg, ordförande (M), Maria Zitting Nilsson (C), Birgitta Rönnblad (S),  

Birgitta Hagström (PRO), Ewa Lundholm (PRO), Per-Erik Ekman (SPF), Cecilia 

Carlén (SKPF), Irene Beckman (SPF), Anita Eininger (SPF) 

Ersättare:  

Barbro Grenehed (SKPF) 

Övriga: 

Åsa Bergström verksamhetschef Äldreomsorg, Fuad Ganibegovic 

verksamhetschef Myndighetsenheten, Annika Placido tf verksamhetschef 

Myndighetsenheten, Anneli Ritter anhörigkonsulent, Marina Furukvist 

sekreterare 

Anmält förhinder: 

Kerstin Pettersson mas 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter. Maria påminde Åsa att ta med sig någon från Demensteamet. 

Det blir till nästa möte. 

2. Presentation av Fuad Ganibegovic, ny Myndighetschef 

Fuad Ganibegovic presenterade sig. Han började i Salem 16 september. Kommer 

närmast från Stockholms stad, Bromma statsförvaltning. 

3. Annika Placido informerar 

Hur gör man om man vill flytta till SÄBO i annan kommun? 

Vi har en överenskommelse med 15 av länets 25 kommuner (Danderyd, Ekerö, 

Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Stockholm, Täby, 

Upplands-Bro, Vallentuna, Värmdö, Österåker) som gäller bibehållet kostnads- 

ansvar livet ut om man vill bo i en annan kommun. Om du vill flytta till en av de 

15 kommunerna kontakta din biståndshandläggare i Salem. Du gör en ansökan 

och behöver få ett bifall. Vi skickar sedan en beställning och kunden blir satt på 

kö. Vi har hittills inte fått någon ansökan genom denna överenskommelse varse 

vad gäller in eller utflytt. Om du vill flytta till någon av de andra 10 kommunerna 
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 i länet eller utanför länet så vänder du dig till en handläggare i den kommun du 

vill flytta till.  

Alla kommuner har olika system på hur många gånger man får tacka nej. I Salem 

får man endast två erbjudanden. Tackar man nej två gånger är man tvungen att 

göra en ny ansökan. 

Annika informerade om att hon slutar sitt konsultuppdrag den 27 september. 

Myndighetsenheten har nu 7 handläggare. 6 st är fasta tjänster och 1 är konsult 

som arbetar till 30/10 med eventuell förlängning. 1 handläggare är föräldraledig 

och återkommer 1 januari 2020. 

4. Anneli Ritter informerar 

Anneli informerade om att hon har många enskilda samtal. Anhöriggrupperna 

har utökats till 4 st. Ingen föranmälan, kom när det passar. Det är mest makar 

som kommer. Många ringer och mailar. Många frågor kring samordning av 

insatser, sjukskrivna mammor med unga vuxna barn vill prata och yrkes- 

verksamma vuxna med sjuka föräldrar. 

Anneli informerade om att regeringen tar fram ny nationell strategi för anhöriga. 

Bifogas protokollet. 

5. Åsa Bergström informerar 

Åsa informerade om att det går rykten om att Skönviksgården med 18 platser 

eventuell ska läggas ned som äldreboende. Inget är bestämt än. Tanken var att 

bygga ett nytt äldreboende 2025, men det behovet finns inte längre. 1 augusti 

2020 får vi 27 platser på Söderby Park. Skönviksgården är sliten och det är trångt 

för tekniska hjälpmedel. Barn- och ungdomsförvaltningen är intresserade att ta 

över och bygga om till förskola. I så fall kan Skönviksgården komma att flytta till 

Söderby Park. Inget är bestämt, förstudie ska göras till nämnden. Rosstorp 

öppnar i maj 2020 med 60 platser. Företaget Vardaga är ägare av Rosstorp. 

Eventuellt kan vi abonnera på platser där eller köpa enstaka platser vid behov. 

Det rullar på bra på äldreboendena. Vecka 43 blir det temavecka på alla 

boenden. De får välja mellan grekisk eller libanesisk vecka. 

Sommaren fungerade bra. Det vart lite problem på Säbyhemmet då två 

semestervikarier tacka nej en vecka innan, men det löste sig då Salarp hade 

vikarier. Hemtjänsten fungerar bra. De har många nya svårt sjuka kunder. 

Åsa informerade om avvikelser. Det gäller våra 4 boenden, 124 lägenheter, 9 

korttidsplatser, 42 kunder med funktionsnedsättning, daglig verksamhet och 

https://drive.google.com/open?id=0B7VkZiY6OggqRlNoSkpDS0JYTExJVVZGUEc5YXQ2N1RCb1FR
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hemtjänstens över 300 kunder. 

Under kvartal 1 var det 91 läkemedelsavvikelser. Man började sedan med E-Alfa 

på mobilen. Kvartal 2 hade 77 läkemedelsavvikelser.  

Man ger ca 350 läkemedel/dygn. Ingen avvikelse har påverkat kunden. 

Under kvartal 1 var det 105 fallincidenter och under kvartal 126 fallincidenter. 

Antal fall beror lite på vilka kunder vi har. Jobbar med att förbättra siffran. 

Det har varit 4 avvikelser på medicintekniska produkter. 

6. Ärenden från socialnämnden 16 september 

Ilse informerade om att Soc fältarna presenterades sig på nämnden. De hjälper 

ungdomar och tar kontakt med föräldrar. Projektet startade förra året och har 

ett år kvar. De arbetar två och två. 

På ett år har 7 av de 9 som haft det svårast börjat plugga. Första året kvar det 

80% pojkar som kom, nu är siffran 50/50. 

7. Ilse informerar 

Ilse informerade att den 10 oktober hålls en informationsträff för äldre. Inbjudan 

ska skickas till alla som fyllt 75 år och inte redan har insatser från kommunen. 

Med brevet skickas information om anhörigstöd, äldrelots, fixarservice och 

trygghetslarm 

Planer finns att till våren arrangera äldredagar. 

Ilse informerade vidare om Användarföreningen KTH:s seminarium om 

Äldreomsorgens teknikutveckling. Där kommer att visas en trådlös sängsensor 

som bla a kan tända lampor när man kliver ur sängen och som larmar vid lång 

frånvaro från sängen. I Sandviken har det varit ett pilotprojekt med kinesiska 

sjuksköterskor som kan svenska. 

2018-2035 väntas antalet 80-åringar öka med 76%. Från 500 000 till 880 000. 

8. Övriga frågor 

Irene undrade över hemtjänstdebitering som inte stämmer. 

Annika svarade att hemtjänstpersonalen blippar i TES (tagg innanför dörren hos 

brukaren) när de kommer och när de går. Kan bli fel om de glömmer att blippa, 

men det regleras varje månad. Enligt avtal ska LOV-utförarna ha telefoner som 

är kompatibla med TES. Kommunen har köpt in telefoner som fungerar. 

Cecilia undrade hur det går med Phoniro-låsen. Arbetet pågår. 
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Hemtjänstpersonalen ska via telefonen kunna öppna brukarens lås. Det blir 

ingen skillnad för brukaren, det vanliga låset är kvar. Det syns vem som har 

öppnat och det finns inga nycklar som kan försvinna. Några fastighetsägare är 

lite emot. 

 

Nästa möte 

Onsdagen den 13 november kl 13.00. 

Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum. 

 

Välkomna! 

  Marina Furukvist, sekreterare 

 

    

 


