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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid: Onsdag 11 maj 2022 kl 13.00 

 Plats: Lilla Murgrönan 

 Närvarande: Ordinarie: 

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

Ewa Lundholm (PRO), Birgitta Hagström (PRO), Cecilia Carlén (SKPF), Irene 

Beckman (SPF), Anita Eininger (SPF),  

Ersättare:  

 

Övriga: 

Anneli Ritter anhörigkonsulent/äldrelots, Fuad Ganibegovic myndighetschef, 

Carina Strandberg verksamhetschef, Kerstin Pettersson medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, Elin Andreasson medicinskt ansvarig för rehabilitering, Marina 

Furukvist sekreterare 

Anmält förhinder: 

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

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter.  

2. Presentation av Elin Andreasson 

Elin arbetar sedan den 7 februari som MAR, medicinskt ansvarig för 

rehabilitering. Elin jobbar 20% för Salem och är hos oss på onsdagar. Hon är 

sjukgymnast och hennes arbete innebär att hon ska ha ett övergripande 

patientsäkerhetsansvar för rehabilitering och hjälpmedel inom SÄBO, LSS och 

socialpsykiatri. 

3. Carina Strandberg informerar 

Carina informerade om att rekrytering av ny hemtjänstchef pågår.  

Hemtjänsten växer och har fått flera nya kunder. Det ska eventuellt göras ett 

försök med nattsensorer för de hemtjänstkunder som vill.  

Språktestutbildning pågår för hemtjänstpersonalen i syfte att de ska lära sig 

bättre vårdsvenska.  

Alla som idag har delegationsutbildning ska få vidareutbildning via Apoteket. 

Alla allvarliga fel som uppstår i delegationsarbetet utreds vidare som Lex Maria. 
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Den 18 maj hålls ett förvaltningsövergripande möte kring suicid. 

Carina och vårdcentralen har en gemensam handlingsplan för god och nära 

vård.  

Planering sker på boendena kring ökat hot pga kriget i Ukraina.  

Beläggningen på SÄBO ser bra ut. De flesta på SÄBO har eller är på väg in i 

demens.  

Dagverksamheten är helt öppen. Det är stort tryck. Översyn pågår kring om 

verksamheten ska utökas. 

4. Fuad Ganibegovic myndighetschef informerar 
Fuad informerade om att ansökningarna till äldreomsorgsinsatser ökar.  

Länsöverenskommelsen innebär att brukaren kan välja att bo på SÄBO i annan 

kommun än hemkommunen.  

Myndighetsenheten arbetar mycket med att försöka hålla alla SÄBO-platser 

fulla. Gäller att hitta en balans då det kostar att ha en tomplats. 

Det kommer inte in så många ansökningar gällande växelvård. 

Myndighetsenheten försöker vara generösa med beviljandet av växelboende för 

att brukaren ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. 

 

5. Anneli Ritter Anhörigkonsulent/Äldrelots informerar 

Anneli informerade om att regeringen har beslutat om Sveriges första nationella 

anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom 

vård och omsorg samt göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. 

Strategin bifogas i utskicket. Kontakta Marina om du vill ha den utskriven. 

Drop-In tiderna på biblioteket har varit uppskattade och de planeras att 

fortsätta under hösten.  

Samverkan har tagit fart igen både internt och externt, då även det ökade 

anhörigperspektivet kan lyftas.  

Äldrelotsfunktionen efterfrågas alltmer, många ensamma som vill ha kontakt 

och vissa önskar hjälp med enklare frågor och vägledning. 

 

6. Kerstin Pettersson MAS informerar 

Kerstin informerade om att alla på SÄBO som ville har fått sin 2:a underhållsdos 

av covid-19. 

Kommunens restriktioner inom SÄBO och hemtjänst är att personalen ska 

använda munskydd eller visir. Meddela Kerstin eller Carina om restriktionerna 

inte efterföljs. 

https://drive.google.com/file/d/1gOXPHxmggC4dF7D3tnH4Vw_Ol23xdfxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gOXPHxmggC4dF7D3tnH4Vw_Ol23xdfxg/view?usp=sharing
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Arbete tillsammans med regionen pågår kring trygg och säker hemgång för att 

möjliggöra att man ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. 

 

7. Ilse Forsberg informerar  

Ilse hade inget att informerade om. 

 

8. Ärenden från socialnämnden 2022-05-09 

Beträffande avvikelserna så har fallen ökat mycket. Översyn pågår hur vi ska 

kunna förebygga fallen. Riskbedömning och åtgärdsplan ska göras för alla 

brukare. Brukaren får inte bindas fast med säkerhetsrem eller använda grindar 

utan brukarens samtycke. Kommunen arbetar endast med fall i sina boenden, 

det är vårdcentralen som sköter fallen i ordinärt boende. 

 

9. Övriga frågor  

Orosanmälan 

Orosanmälan lämnas till Myndighetsenheten (vid medicinska fall till 

vårdcentralen). Myndighetsenheten ringer upp och erbjuder hjälp eller åker ut 

på besök. Bättre att anmäla en gång för mycket. 

Vaccinationskrav 

Vaccinationskravet togs bort enligt delegationsbeslut i nämnden den 9 maj. 

Kommunen har tagit bort vaccinationskravet pga svårigheter att anställda inom 

vården. Det är svårt att leva upp till kravet då personalen enligt lag inte behöver 

svara på frågan om de är vaccinerade. 

Larm 

Om ordinarie operatör ligger nere så ska en reserv gå in. Så var inte fallet i april 

då larmet helt låg nere. Socialförvaltningen trodde att det fanns ett back-up- 

system. Arbete pågår för att säkerställa att det inte händer igen. 

Nestor 

Cecilia informerade om en projektgrupp kring digitalisering. 8 personer har 

granskat Salems kommuns hemsida och svarat på frågor. 

Parkering 

Salems kommun är en naturnära kommun. Men det är svårt att ta sig till 

naturområdena då det är ont om parkeringsplatser vid områdena och dålig 

kommunal förbindelse. 

Bostadsanpassning 

Bostadsanpassningen sköts av MSB. Översyn pågår för att förenkla hanteringen 

för medborgaren. 

 


