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Kommunala pensionärsrådet 

 Tid:  Onsdag 10 maj 2017 kl.13.00 
 

Plats:  Lilla Murgrönan, Salems centrum 
 

Närvarande: Ordinarie: Ilse Forsberg(M) ordförande, Siv Frykdalen (PRO), Ewa Lundholm (PRO), 
Irene Beckman (SPF), Birgitta Rönnblad (SOC), Cecilia Carlén (SKPF), Monika Mattisson 
(C)) 

Ersättare: Barbro Grenehed (SKPF), 

 
Övriga: Nina Thiel verksamhetschef Äldreomsorgen, Anneli Ritter anhörigkonsulent, Eva 
Christensson Verksamhetschef Myndighetsenheten, Anita Karlsson 
utredare/sekreterare Salems kommun 

 
1. Föregående protokoll 

 Minnesanteckningar från KPR:s förra möte 2017-02-22 

 
2.    -   Verksamhetschef för myndigheten  Eva Christensson presenterar sig, började sin 
tjänst den 27 mars . Tidigare arbetat i Botkyrka kommun som sektionschef inom LSS, 
varit chef i 10 år, även arbetat inom kriminalvården, försäkringskassan. 

 
3.     -  Enhetschef för hemtjänsten Jeannette Berglind har lämnat återbud och kan ej 
medverka på dagens möte.  

 
4.      -  Ordförande informerar om att socialchef Christina Häckner avslutar sin tjänst 
den 5 september i Salems kommun. Rekrytering av ny socialchef pågår. Anita Karlsson 
utredare inom äldreomsorgen  och sekreterare för KPR  avslutar sin tjänst den 5 juni. 

    

5.   -  Nina Thiel informerar: om måltidsordningen, det har varit uppföljning där man 
tagit upp synpunkter från de boende hur de upplevt den nya måltidsordningen. I det 
stora hela har det fungerat bra. Det har blivit bra och ordningen börjar ta form.  En 
fråga tas upp vad det gäller måltider i hemtjänsten, hur kontrollerar man att de som har 
hemtjänst får i sig näringsriktig kost. Där har man samverkan med vårdcentralen, och 
med  myndigheten. En fråga till tas upp, har man märkt några effekter av att man tagit 
bort matleveranserna? Det är en person som hört av sig och lämnat synpunkter. Har 
hemtjänstpersonalen kunskaper i matlagning? Samtliga har baskunskaper, det finns 
hjälpmedel Nestor FoU har tagit fram en bok om matlagning som används. Det finns 
även en app som heter matglad som används och där ges  instruktioner  hur man ska gå 
tillväga vid matlagning.  Matlådor finns att köpa med sig från Rönningeborg.  

Vidare informerar Nina Thiel om: att sju korttidsplatser för dementa på Skönviksgården 
kommer att konverteras till permanenta platser. En enhet till kommer att öppnas på 
Söderby Park 2018. 
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6.      -  Ilse Forsberg informerar om Hjälpmedelsdagen den 2017-04-19 på  

Rönningeborg, de informerade om hjälpmedel, inte någon direkt visning av hjälpmedel. 
Från socialförvaltningen  kommer det att utarbetas ett informationsblad där man ska 
sammanställa en del tips av vad man kan förebygga själv, fallprevention etc. Frågan 
kom upp angående en äldredag i Salems kommun, kan det vara intressant. 

7. Cecilia Carlen informerar om busshållplats och tidsaspekter. En ny gångväg till bussen 
har gjorts, det blir ingen vinst att flytta på bussarna eller att de byter hållplats.  

 
Övriga frågor      

 Finns Salems kommun med  i Nestors FoU verksamhetsplan för år 2017, vad gäller stöd 
och samverkan kring de nya nationella riktlinjerna vid vård och omsorg vid demens? 
Svar: ja vi är med. 

 
Nästa möte är 2017-09-20 

 

 

 

  

Anita Karlsson 
Utredare/sekreterare 

 

 


