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Kommunala pensionärsrådet 

 

Tid:  Onsdag 22 februari 2017 kl.13.00 
 

Plats:  Lilla Murgrönan, Salems centrum 
 

Närvarande: Ordinarie: Ilse Forsberg(M) ordförande, Siv Frykdalen (PRO), Ewa Lundholm (PRO),  Britt 
Hallberg (SPF), Irene Beckman (SPF), Birgitta Rönnblad (SOC), Cecilia Carlén (SKPF), 
Monika Mattisson (C)) 
Ersättare: Per-Erik Ekman (SPF), Barbro Grenehed (SKPF), 

 
Övriga: Kerstin Pettersson (AS) ansvarig sjuksköterska Salems kommun, Nina Thiel 
verksamhetschef Äldreomsorgen, Anneli Ritter anhörigkonsulent Salems kommun, 
Rickard Broberg aktivitetssamordnare Salems kommun, Anita Karlsson 
utredare/sekreterare Salems kommun 

 
1. Föregående protokoll 

 Minnesanteckningar från KPR:s förra möte 2016-11-16 
 
2.  Kerstin Pettersson (ansvarig sjuksköterska) informerar om delegerade hälso-och 
sjukvårdsuppgifter inom hemtjänsten 

 Hemtjänsten utför på delegering hälso - och sjukvårdsuppgifter som personal i 
landstinget delegerat till kommunens hemtjänst och till den hemtjänst som 
utförs av andra aktörer inom kommunen. Flera kommuner i länet har beslutat 
att inte ta emot delegeringar. Utredning har gjorts i dessa kommuner som visar 
att delegeringarna har blivit mer avancerade, har blivit fler och är mer 
tidskrävande. Ansvarig sjuksköterska bedömer att vården kommer bli säkrare 
utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, om Stockholm läns landsting utför hälso 
- och sjukvårdsuppgifterna. Uppdraget är framtaget av socialchef Christina 
Häckner och beslut taget i Socialnämnden den 20/2 2017. Detta kommer att 
införas den 15/11 2017. Kerstin Pettersson (AS) ansvarig sjuksköterska och 
Anita Karlsson utredare inom äldreomsorgen kommer att informera alla 
berörda dels via brev samt möten.. Egenvården kan komma att öka men ska 
bedömas av hälso-och sjukvårdspersonal. Det finns en blankett som ska fyllas i 
för att få utföra egenvård. 

 
3.  

 Aktivitetssamordnare Rickard Broberg presenterar sitt uppdrag och vad som 
hänt under 2016. Rickard började sitt uppdrag den 1 april 2016 och började då 
med att dela ut en enkät till de boende på särskilt boende. Där de kunde svara 
på vad var och en tyckte om att göra för aktiviteter. Nu har man startat ett 
samarbete med förskolan. Ett projekt där barnen skrev brev till de äldre och 
frågade vad man gjorde förr i tiden. De äldre svarade barnen per brev. 
Kulturskolan har varit och spelat på äldreboenden. Konstutställning har man 
haft på äldreboendena. En trubadur och orkesterpärm har upprättats där man 
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kan boka olika aktiviteter. Kulturarkivet finns också, med olika aktiviteter. På 
Skönviksgården hade man på FN dagen ett tema om olika maträtter. Nu ska 
man ha en temavecka v.11 om Italiensk mat. Julmarknad på Salarp hade man. 
Studiecirklar ska starta, på Salarp är det litteraturtema. PRO kören är flitigt 
anlitad, har varit två ggr på varje boende. 

 Under 2017 tema v.11 mat/ Italien. Samarbete med en fritidsgård från 
Botkyrka. Under sommaren ska de ha ett läger där de äldre besöker lägret 
under några timmar. 

 Botkyrka har rickshaw - cyklar, Salem ska undersöka om det går att ha det även 
i Salem. 

 Nina informerar om att man planerar att kunna åka i väg ett par dygn med 
ungdomarna från Botkyrka och de äldre, tanken är att det ska ske under en 
midsommarhelg och kunna vara någonstans tillsammans. 

 En Äldredag finns i planeringen. 
 Rickards uppdrag på 75 procent är riktat mot äldreboenden,  även 

dagverksamheterna är delaktiga. 
 Information behövs om att det finns en aktivitetssamordnare inom 

äldreomsorgen, Rickard kommer att se över hur den informationen ska nå ut. 
 Ett samarbete med Salems skolan (barn med funktionsnedsättning) kommer att 

inledas. 

 
4.    -    Äldreplanen, Ilse informerar.  

             De synpunkter och tillägg som KPR hade kom med i planen. 

 
5.    -    Information om resultat från brukarenkäten, frågor om tillgänglighet, 
Nina  informerar om att man arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten. Flera 
frågor om ämnet togs upp, hur man kan förbättra tillgängligheten. Man ringer och 
lämnar meddelande men ingen ringer tillbaka.  Sista tiden har det blivit försämrad 
tillgänglighet upplever många. Anhörigkonsulenten Anneli Ritter har också fått till sig 
från anhöriga att det är svårt att få respons från kommunen när man tar kontakt. 
Anhöriga upplever att det är frustrerande att inte få kontakt, man vet inte vad som 
händer. Ibland kan anhöriga uppleva ett icke bra bemötande från personalen, man 
känner sig inte lyssnad till.  

 
6.      -  Information om statistik gällande avslag på ansökan om särskilt boende. Det 
inkom 50 st ansökningar om särskilt boende under 2016. Beslut om avslag var sju 
stycken.  

7. -   Nina informerar om den nya måltidsordningen, man ska kunna individanpassa 
nutritionen. Det som är fast måltid är lunchen. Resten av måltiderna ska 
vara  individanpassad. Upprinnelsen till detta är värdighetsgarantierna där man tyckte 
att det var för oflexibelt. Detta gäller bara särskilt boende. Uppföljning kommer att ske 
under mars månad. Inom hemtjänsten styrs det från biståndshandläggare hur mycket 
tid som måltiden ska ta. Nina informerar om att man har börjat med att dela in 
hemtjänsten i smågrupper för att förbättra kontinuiteten hos kunden. 
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Övriga frågor      

    -  Ilse tar upp frågan om övergångsstället vid centrum, det är så kort tid som det är 
grönt. Ilse har haft kontakt med ansvariga i kommunen. Frågan om busscentralen i 
Rönninge togs upp. KPR får inte gehör för sina synpunkter angående tidsaspekten 
mellan buss - och tågankomst och avgång. Cecila Carlén och Birgitta Rönnblad får i 
uppdrag att skriva en skrivelse till SL (Stockholms lokaltrafik).  

-  Ilse informerar om att det ska vara en hjälpmedelsdag i Kristallsalen på Rönningeborg 
den 19 april kl.14.00-17.00. Där kommer man att visa ett urval av vad det finns för 
hjälpmedel att tillgå. 

 Broddar, kommunen delar inte ut gratis broddar. 

 
Nästa möte är 2017-05-10 

 

 

 

  

Anita Karlsson 
Utredare/sekreterare 

 

 


