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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid: Onsdag 3 februari 2021 kl 13.00 

 Plats: Digitalt 

 Närvarande: Ordinarie: 

Ilse Forsberg, ordförande (M), Anna-Helena Brandt (C), Birgitta Rönnblad (S), 

Ewa Lundholm (PRO), Cecilia Carlén (SKPF), Irene Beckman (SPF), Anita Eininger 

(SPF) 

Ersättare:  

Barbro Grenehed (SKPF), Per-Olov Lindberg (SPF) 

Övriga: 

Anneli Ritter anhörigkonsulent/äldrelots, Fuad Ganibegovic myndighetschef, 

Carina Strandberg verksamhetschef, Kerstin Pettersson medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, Jonas Berkow sekreterare 

 

Anmält förhinder: 

Birgitta Hagström (PRO) 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter.  

2. Anneli Ritter Anhörigkonsulent/Äldrelots informerade  

Äldrelotsuppdraget ökar sakta men säkert. I nuläget ringer många och frågar om 

vaccinationen. Det inkommer även frågor om hjälp med inköp, hemtjänst, 

boende och kostnader.  

 

Gällande anhörigstödet startades grupper 2020, vilka ställdes in under våren och 

hösten på grund av pandemin. Anneli har startat en efterlevandegrupp för 

anhöriga som blivit ensamma under 2020. Vidare har hon varit behjälplig med 

färdtjänst för att avlasta handläggarna. Under hösten ökade kontakterna från 

anhöriga som känner sig tyngda över situationen; att inte kunna få tillgång till 

dagverksamhet och avlösning som tidigare samt att det inte har varit möjligt att 

besöka särskilda boenden. Inflödet av anhöriga som tar kontakt ökar, många är 

trötta på tillvaron och känner sig ensamma och isolerade. Anhörigstödet 

erbjuder samtal per telefon och digitalt; både enskilt eller i mindre grupp. 

Eftersom fysiska grupper inte kan startas ännu erbjuds promenadgrupper. 
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Gensvaret har varit mycket positivt och det fyller både en social och 

hälsofrämjande funktion. 

Många vuxna barn ringer och är oroliga för sina äldre föräldrar som är ensamma 

och isolerade, vilket medför oro och dåligt samvete. Gruppen av föräldrar med 

hemmaboende vuxna barn ökar, tillvaron är extra svår nu då många vistas 

hemma i större utsträckning och både arbete och ekonomi kan påverkas 

negativt. 

Regelbundna nätverksträffar med kollegor i andra kommuner genomförs och 

Anneli beskriver att fokus är på att ställa om och finna nya former för 

anhörigstöd. Anhörigas behov av stöd bedöms vara större nu jämfört med 

tidigare. 

 3. Kerstin Pettersson medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar  

Den 4 februari påbörjas vaccinering av all vård- och omsorgspersonal som 
anmält intresse. Vaccineringen sker vid två tillfällen för dos 1 och två tillfällen för 
dos 2. Samtliga som bor på äldreboenden och önskade vaccin har fått de båda 
doserna. Överblivna doser gavs till äldreboendets personal. 

Kerstin besvarade frågan om det är lämpligt för personer över 70 år att ta Astra 
Zenicas vaccin. Astras vaccin godkändes nyligen och det vaccin som kommer att 
ges i kommunen är Pfizers och BioNTechs.  

Under oktober-december 2020 rapporterades 38 läkemedelsavvikelser, vilket 
innebär cirka 13 per månad. Kerstin uppger att det är att betrakta som en 
mycket låg siffra. Många äldre har blivit sämre i sina demensdiagnoser, vilket har 
inneburit en viss ökning av fallolyckor. Varje månad begär Kerstin in uppgifter 
från respektive verksamhet kring hur basala hygienrutiner (handtvätt, handsprit, 
handskar, skyddsförkläden) sköts. Enligt rapporterna sköts detta mycket bra i 
Salems kommun, i upp till 97 procent av fallen har det fungerat tillfredsställande. 
Uppgifterna har samlats in sedan mars 2020. 

På en inkommen fråga om det finns ett maxantal besökare enligt besöksrutiner 
svarar Kerstin att det finns en besöksrutin framtagen som beskriver att det ska 
vara max två personer samtidigt på besök till en boende. Samtliga besök ska vara 
föranmälda. Skyddsutrustning i form av munskydd och visir ska tillhandahållas. 
Det ska även finnas möjligheter att kunna ha en god handhygien.  

 

4. Fuad Ganibegovic myndighetschef informerar 
Den allmänna situationen: Det är stabilt på enheten och för 
biståndshandläggarna som arbetar med äldre, LSS och socialpsykiatrin. Däremot 
har möten och uppföljning av ärenden påverkats då många kommuninvånare 
inte kan/vill träffa handläggarna fysiskt. Möten har hållits per telefon och digitalt 
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och vid behov har hembesök med skyddsutrustning genomförts. Detta har 
fungerat över förväntan och rätt stöd i rätt tid har kunnat ges.  

Sjukhusen har varit snabba att skicka hem människor för att möjliggöra utrymme 
för cornoapatienter och de som har ännu större behov, vilket inneburit att 
handläggarna har fått arbeta fortare. Även hemtjänsten och särskilda boenden 
har arbetat i ökad takt. 

 
Kommunen har infört en ny budgetmodell sedan 2021 för kostnader avseende 
särskilda boenden: Tidigare var boendena anslagsfinansierade och fick betalt 
oavsett om platserna var fulla/tomma. Den nya modellen innebär att boendena 
får betalt för varje dygn en plats är belagd. Syftet är att minimera antalet tomma 
platser. Under 2020 var det över 3 000 tomma dygn/platser. I genomsnitt har 
Salems kommun haft 9,2 tomma platser under 2020, vilket innebär personal- 
och lokalkostnader, trots att platserna inte är belagda. Den nya budgetmodellen  
(betalt per plats) synliggör på ett bättre sätt att kommunen förlorar ekonomiskt 
på tomplatser. 
 
Vaccination: Fas 1 (de som bor på särskilda boenden för äldre eller har 
hemtjänst enligt socialtjänstlagen) är genomförd och för fas 2 förs en dialog med 
Salems vårdcentral. Regionen/vårdcentralen, som utför vaccineringen, saknar 
kännedom om vilka brukare som har hemtjänst respektive LSS-insatser. 
Samverkan har skett med vårdcentralen kring framtagande av ett 
informationsbrev som kommunen skickar ut till berörda. Närmare 300 brev 
kommer att skickas till kommuninvånare med hemtjänstinsatser (ej de som 
endast har trygghetslarm). I brevet medföljer en samtyckesblankett (som lämnas 
till hemtjänsten) och kommunen tillser att vårdcentralen ringer brukaren för 
tidsbokning. I första hand är det brukaren som behöver kontakta vårdcentralen 
för vaccinationstid. Den 5 februari anländer 200 vaccindoser och det pågår ett 
arbete att finna lokaler för vaccination. Det är möjligt att ansöka om ledsagning 
och stöd för att ta sig till plats för vaccination. 
 
Organisationsförändring: Fuad och Carina har fått utökade arbetsuppgifter då 
två tidigare verksamhetschefer inte arbetar kvar. Sedan den 1 december 2020 
ansvarar Fuad för myndighetsdelen och Carina för utförardelen (äldreomsorg 
och funktionshinder).  

 

5. Carina Strandberg verksamhetschef informerar  
Carina ansvarar för äldreomsorgens utförardelar (boenden, hemtjänst och 
sjukvårdsenhet), funktionshinderområdets utförardelar (boenden, daglig 
verksamhet och personlig assistans mm), socialpsykiatrins utförardelar, 
öppenvård (barnfamiljer/barn och deras föräldrar) samt arbetsmarknads- 
enheten. 
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Vaccineringen är i fokus i nuläget och förhoppningen är att den resulterar i att 
isoleringen för äldre bryts. Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs, 
vilket innebär att gruppverksamheter och antalet människor som är i kontakt 
med varandra i nuläget begränsas.  

Kommunens tre särskilda boenden för äldre öppnar nu för korttidsplatser på 
samtliga tre boenden, vilket ska resultera i en jämnare fördelning och bättre 
matchning med målsättningen ökad trivsel för de boende. Efterfrågan på 
korttidsplatser är för närvarande högre än någonsin. 

 

Arbetet med Heltidsresan fortsätter, dvs att se över bemanningen av boendena 
och målsättningen är att samtliga arbetstagare på sikt ska få heltidstjänster, om 
så önskas. Ambitionen är att minimera antalet personer som arbetar på 
boenden och inom hemtjänsten och skapa ökad kännedom mellan de boende 
och personalen. Heltidsresan är även positiv gällande de anställdas villkor (skälig 
pension) i samband med pensionering. Målsättningen är att ta fram en modell 
under 2021. Salems kommun ansökte inte om Äldreomsorgslyftet 2020, orsaken 
till detta är att kommunen hade andra anslag för motsvarande insats och att det 
är inte möjligt att söka samma bidrag ur två olika fonder. Framöver kommer 
dock Salem att ansöka Äldreomsorgslyftet. 

 

6. Ilse Forsberg informerar  

Lokaler för frivilligorganisationer tas upp vid nästa mötet (den 5 maj) och Ilse 

diskuterar frågan vidare med Mats Bergström, tf kommundirektör. 

 

 

7. Övriga frågor  

Tillgång till socialnämndens handlingar/protokoll önskas. 

 

Ilse Forsberg                                   Jonas Berkow 

Ordförande                                     Sekreterare 

 

Nästa möte 

Den 5 maj 2021 

 

Välkomna! 

   

 
 


