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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid: Onsdag 7 december 2022 kl 10.30 

 Plats: Högantorp 

 Närvarande: Ordinarie: 

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

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

Eininger (SPF), Irene Beckman (SPF) 

Ersättare:  

Barbro Grenehed (SKPF), Per-Olov Lindberg (SPF), Monica Kärrström (PRO) 

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: 

 

 

1.  Ritta Hannah, projektledare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 

informerar 

Ritta informerade om projektet Salems stadskärna som hon är projektledare 

för. Johanna Brandt från Liljewalls arkitekter visade ett första utkast på 

detaljplan för området. Det kommer att finnas en park, samlingsplats, torgytor, 

ett kommun- hus och bostäder. Synpunkter på detaljplanen samt önskemål om 

vad nya centrum ska inrymma kan mailas till ritta.hannah@salem.se. 

Detaljplanen tas på samråd efter sommaren. 

2. Sara Hommen, Röda Korset Salem informerar 

Sara är ny ordförande i Röda Korset Salem/Rönninge. De arbetar nu med 

inriktning mot krisberedskap, att stötta vid samhällskris, att bryta utanförskap 

för äldre och barn och unga. De pratar också om att arbeta med att barn som 

inte har mor- och farföräldrar ska kunna möta äldre och att yngre som vill lära 

sig svenska ska kunna gå promenader med äldre. 

De är 4 stycken i styrelsen och söker fler. De söker även volontärer. Kontakta 

gärna Sara: sara.hommen@redcross.se, styrelsen.salem@redcross.se. 
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3. Föregående minnesanteckningar 

Richard Buske, säkerhetssamordnare är inbjuden till nästa möte i februari. 

4. Carina Strandberg informerar 

Carina informerade om att Tedros Tekie har börjat som ny enhetschef på 

Söderby Park. Birgitta Palo slutar 16 december. Carina informerade vidare om 

projekt Hållbart arbetsliv, ett arbete för att få personalen att stanna kvar i 

Salems kommun. Nya rutiner håller på att tas fram och kommer att presenteras 

för KPR när de är klara. Det pågår även arbete kring alkohol, våld och äldre. 

 

5. Fuad Ganibegovic myndighetschef informerar 
Fuad informerade om att arbetet med att upphandla städtjänster via extern 

aktör dröjer. Telge Inköp, som hjälper till med upphandlingen, menar att det 

finns vissa problem utifrån Lagen om Upphandling (LoU). Om kommunen väljer 

ut vissa aktörer så konkurrenssätter vi inte på rätt sätt. Halmstads kommun har 

lyckats få igenom det. Arbetet fortsätter. 

6. Anneli Ritter Anhörigkonsulent/Äldrelots informerar 

Anneli informerade om att hon haft fokus på området ofrivillig ensamhet under 

hösten. Det har genomförts flera aktiviteter. Fr o m januari 2023 planeras en 

syngrupp för de som förlorat synen hastigt eller stegvis starta på Eternellen. 

7. Kerstin Pettersson MAS informerar 

Kerstin informerade om en ny föreskrift gällande förebyggande av och behand- 

ling vid undernäring. En grupp är startad som ska titta på hur hemtjänsten ska 

arbeta mot vårdcentralen för att kunna meddela dem när man upptäcker risk 

för undernäring. Man kan vara undernärd trots att man inte är underviktig. 

Arbete pågår med fallprevention. All personal ska gå Nestors digitala 

fallutbildning. Kerstin uppmanade till att skicka in klagomål och synpunkter, det 

är viktigt att vi får veta så vi kan åtgärda. 

8. Ilse Forsberg informerar  

Ilse informerade om Äldre i Centrum, forskning om äldre och åldrande. 

Uppmanade att gå in på deras hemsida, finns mycket intressant att ta del av bl a 

WEBBinarium lite då och då om intressanta spörsmål angående äldre. 

9. Ärenden från socialnämnden 2022-10-17 

I ärendet kring Eternellen ska socialnämnden besluta om att utreda om 

Eternellen ska få en annan lokal än Säbyhemmet. Kommunens intention är att 

Eternellen ska få vara kvar i nuvarande lokal tills annan lokal tagit fram. 
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10. Äldreplanen 

Richard informerade om den reviderade äldreplanen. Planen kommer att läggas 

ut på hemsidan efter att beslut tagits i kommunstyrelsen. 

 

11. Seniordagen 

Den 30 november hölls en uppskattad Seniordag i Stora Murgrönan. Fuad tar 

gärna emot synpunkter på dagen, fuad.ganibegovic@salem.se 

 

12. Övriga frågor 

Hemtjänstpersonalen sitter ofta på Rönningeborg när de har rast för att det är 

långt till Skyttorp. Mehran har fått frågan om kommunen vill hyra ett uppehålls-

/ rastrum. 

Har kommunen gjort en överenskommelse med Vattenfall om att undvika att  

elen stängs av på t ex SÄBO om elen stängs av i kommunen under vissa timmar 

av dygnet? Carina återkommer i frågan. 

 

12. Nästa möte 

Onsdag 22 februari 13.00 i Högantorp. 

 


