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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid: Onsdag 1 september 2021 kl 13.00 

 Plats: Lilla Murgrönan 

 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), Birgitta Hagström (PRO) 

Ersättare:  

Barbro Grenehed (SKPF) 

Övriga: 

Anneli Ritter anhörigkonsulent/äldrelots, Fuad Ganibegovic myndighetschef, 

Carina Strandberg verksamhetschef, Marina Furukvist sekreterare 

Anmält förhinder: 

Per-Olov Lindberg (SPF) 

Kerstin Pettersson medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter.  

2. Carina Strandberg informerar  

Carina informerade om att Näckrosen öppnade idag. Alla får plats men får färre 

tillfällen/vecka pga mindre grupper. 2 september kommer SVT dit och gör 

intervjuer med några av besökarna. 

Carina har samarbete med chefen för vårdcentralen för att förbättra, snabba 

upp och underlätta utifrån brukarens bästa. Om man har flera insatser så ska de 

samordnas till ett eller så få möten som möjligt och det ska klargöras vem som 

är ansvarig för att underlätta för brukaren. 

Det arbetas mycket med förebyggande arbete och uppföljning av avvikelser och 

vårdskador vilket har resulterat i färre avvikelser. 

Ny HSL-chef ska rekryteras då Isabell Andersson ska bli MAS. Kerstin Pettersson 

är kvar som MAS tills Isabell kommer tillbaka från sin föräldraledighet. 

Rekryteringen av ny hemtjänstchef är pausad. Kerstin Karlsson är tf tillsvidare. 
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Arbete pågår kring hur vi kan förbättra hemtjänsten. Däribland heltidsresan som 

innebär att heltidsanställa personal för att få en stabilare hemtjänst. 

Vi har sökt statsbidrag för bl a ökade kostnader pga covid-19 och för utbildning 

till personalen t ex språkutbildning - vårdsvenska, demensutbildning och palliativ 

vård. Carina återkommer med mer information på decembermötet. 

Det kan vara svårt att kravställa gällande bostadsanpassning när man inte vet 

vad man ska kravställa. Om sökt bostadsanpassning inte uppfyller villkoret 

kanske brukaren inte kan bo kvar hemma och situationen får lösas med andra 

alternativ. Det är inte alltid det går att kompensera med fler hemtjänsttimmar. 

Snittåldern för hemtjänst är 83 år och snittåldern för SÄBO är 85 år. 

3. Fuad Ganibegovic myndighetschef informerar 
Fuad informerade om att mycket av verksamheten har varit tvungen att 

begränsas utifrån covid-19. Det har inneburit många anpassningsåtgärder. Bl a 

har man kompenserat med utökade promenader när Näckrosen varit stängt. 

Sjukhusen skriver ut patienterna tidigare vilket innebär mer arbete för 

biståndshandläggare och hemtjänsten. 

Totalt i Salem har 76,9% fått första dosen covid-19 vaccin och 61,6% är 

fullvaccinerade. Bland de som är 60+ har 91% fått första dosen och 87% är 

fullvaccinerade. Vi har haft väldigt få nya covid-19 fall. Personalen har varit noga 

med de basala hygienrutinerna vilket säkert har bidragit till att smittspridningen 

hållits låg. Vi kan enligt lag inte tvinga personalen att vaccinera sig och vi får inte 

fråga om de är vaccinerade. Det finns inget juridiskt stöd för att arbetsgivaren 

kan ge en ovaccinerad anställd andra arbetsuppgifter. 

Myndighetsenheten och vuxenenheten har slagits ihop till en enhet vilket har 

gjort att resurserna används bättre. Det är förstärkt med en gruppledare och en 

handläggare inom äldreomsorgen. Varje handläggare har nu 110-120 ärenden 

var mot tidigare ca 170 st var. Det gör att kvaliteten höjs och bidrar även till att 

spara pengar då det finns tid för att göra uppföljningar. 

Vi har ett avtal med regionen om att vi ska ta emot snabbt vid utskrivning från 

sjukhus. Det har varit ännu snabbare nu pga covid-belastningen. Patienterna 

skrivs ut tidigare och är ibland “i sämre skick” än vad som beskrivs. Det blir 

tyngre för hemtjänsten när det kanske behövs mer hjälpmedel än vad som finns. 

Pga detta får de göra olika speciallösningar. 

4. Anneli Ritter Anhörigkonsulent/Äldrelots informerar 

Anneli informerade om att hon fått flera samtal från föräldrar där vuxna barn 
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flyttat hem igen och att det ibland uppstått jobbiga och hotfulla situationer. 

Annelie håller på att ringa runt till sina tidigare kontakter för att starta upp sina 

grupper under hösten. Hon planerar 5 grupper med 8 st i varje grupp. Planer 

finns att starta upp en social grupp och där bjuda in bl a kyrka, biblioteket och 

SeniorNet. Tanken är att gruppmedlemmarna så småningom ska fasas ut. 

 

5. Ilse Forsberg informerar  

Ilse informerade om att Huddinge tagit fram ett dokument gällande 

Äldreomsorgens värdegaranti. 

 

6. Övriga frågor  

Diskuterades att det är önskvärt att få en träfflokal för seniorer. Villa Skönvik 

finns, men många tycker det är svårt att ta sig dit. Ilse tar frågan vidare med 

kommunen. 

Planeringsmöte den 6/9 är för diskussion om Riktad information till äldre. 

 

Nästa möte 

Den 1 december 2021 

 

Mötesdagar 2022 

16 februari 

11 maj 

14 september 

9 november 

13.00 i Lilla Murgrönan 

 

Välkomna! 

Marina Furukvist, sekreterare 

  

 

 


