
 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 

2019-11-13 
 

1 av 4 
 
 

 

 

 

  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid: Onsdag 13 november 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: 

Fuad Ganibegovic verksamhetschef Myndighetsenheten, Anneli Ritter 

anhörigkonsulent, Marina Furukvist sekreterare 

Anmält förhinder: 

Åsa Bergström verksamhetschef Äldreomsorg, Kerstin Pettersson mas 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter.  

2. Fuad Ganibegovic informerar 

Fuad informerade om att det pågår en rekrytering på Myndighetsenheten, sedan 
är de fulltaliga. 

Synpunkt kom på att biståndshandläggarna ofta ifrågasätter när en anhörig- 
vårdare inte orkar längre och ber om korttidsboende. Biståndshandläggaren 
erbjuder istället hemtjänst, men ofta vill den anhörige inte lämna brukaren med 
enbart hemtjänst, det räcker inte. Fuad svarade att han tar med sig det. 
Biståndshandläggaren har till uppgift att utreda men det ska ske på ett bra sätt. 

3. Anneli Ritter informerade om Åsa Bergströms verksamhet 

Anneli informerade om att julbemanningen är klar. 

Det har pratats en del i media om långa arbetspass inom äldreomsorgen. Det är 

inget nytt, avtalet har funnits i 10 år. Passen är på 11,5 timmar plus 1,5 timmes 

rast. Det nya är att årsarbetstiden som förut fanns där man kunde få 

önskeschema har tagits bort på kommunals initiativ. Nu är det fasta scheman. 

Det har genomförts planeringsdag med all personal med tema bemötande. 
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4. Anneli Ritter informerar 

10 oktober hölls en informationsträff för äldre i Lilla och Stora Murgrönan. 1140 

st inbjudningar skickades ut. 75 st kom. Det som var mest uppskattat var att få 

ett ansikte på kommunens representanter, att få träffa varandra och det goda 

fikat.  

Tanken till nästa år att ha en seniordag/dagar i oktober med föreläsningar och 

information. En arbetsgrupp kommer att bildas med biblioteket, Ilse, Anneli, Åsa 

och Marina. 

En fråga kom varför vi inte har en nationell anhörigvecka i oktober i Salem, det 

finns i hela landet. Anneli svarade att vi tidigare har haft det, men det kom så få 

att det inte var värt arbetet. Anhörigstödet kommer att vara representerat på 

seniordagen/dagarna. 

Anneli har 4 anhöriggrupper dagtid. Hon har nyligen i samarbete med Mia 

Silvergren på Gläntan startat 2 kvällsgrupper för föräldrar med barn inom 

neuropsykatrin, över och under 18 år.  

Hur når vi de ofrivilligt ensamma?  

Anneli är med i en arbetsgrupp som gäller besök av ensamma äldre. Kyrkan 

håller i den. Den 14/2 hålls tematräff om ensamhet och den 18/2 hålls 

cafeverksamhet på biblioteket. Viktigt att inte se de ensamma som en grupp - de 

är olika individer. Vill de vara ensamma, eller känner de sig ensamma? Svårt med 

mötesplatser och lokaler. Många tycker det är svårt att komma till Eternellen 

som ny om de inte känner någon, det är en så sammansvetsad grupp.  

5. Ärenden från socialnämnden 7 oktober 

Inget togs upp. 

6. Ilse informerar 

Ilse informerade från Nestor den 19 september. Där togs bl a upp om problem 

med psykisk ohälsa och LUSEN. Vårdcentralen är ansvarig för LUSEN, som inte 

alltid fungerar så bra. Fuad sa att det kan bli akuta insatser om vi får meddelande 

fredag eftermiddag som vi ska åtgärda på kort tid, t ex orda hjälpmedel hemma. 

KPR har fått ta del av remissen Detaljplan för Trekanten, Söderby. KPR har inga 

kommentarer. 

Inget nytt än angående Skönviksgården. Det kommer att bli flytt till Söderby men 

inte bestämt när. 
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Maria informerade om att lönehanteringen ska samordnas mellan Håbo, Salems 

och Nykvarns kommun. 

7. Sammanträdesdatum 2020 

Onsdagen den 26 februari kl 13.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum 
 
Onsdagen den 13 maj kl 13.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum 
 
Onsdagen den 23 september kl 13.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum 
 
Onsdagen den 18 november kl 13.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum 

8. Övriga frågor 

Irene berättade att hon hört att biståndshandläggare har uppmanat de som 

söker försörjningsstöd att gå ur föreningar och kyrkan för att spara pengar. Fuad 

svarade att försörjningsstöd inte tillhör hans verksamhet men att det låter lite 

konstigt eftersom det bara spar småsummor. Kanske är ett missförstånd. Men 

han tar med sig det. 

Birgitta Rönnblad och Cecilia informerande om samverkansmöte med KPR inom  

region Stockholm som de varit på. Där togs bl a upp om om färdtjänsten, LUSEN 

och digifysiskt vårdval. Färdtjänsten har 11 000 resor/dag varav 2 500 är 

sjukresor. Det är 4 000 bilar inblandade och chaufförerna behöver utbildning. 

Det tas 1 500 beslut angående färdtjänst varje månad. Uppgiften som lämnades 

var att 89% hade bra tidspassning och 88% av kunderna var nöjda. Man ska säga 

till vid beställningen om man vill bli hämtad vid porten, det kostar inte resenären 

något extra. Det går att åka med ledsagare inom SL på färdtjänstkortet. 

Digifysiskt vårdval är styrning för jämlikare vård. Man kan lista sig på en 

vårdcentral, vilket blir billigare. Det arbetas i team, man kanske inte alltid 

behöver träffa en läkare. 

Nästa möte 

Onsdagen den 26 februari kl 13.00. 

Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum. 

 

Välkomna! 

  Marina Furukvist, sekreterare 
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