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Kommunala pensionärsrådet 

 

Tid:  Onsdag 15 november 2017 kl 13.00 
 

Plats:  Högantorp, kommunhuset Salems centrum 
 

Närvarande: Ordinarie: 
Ilse Forsberg, ordförande (M), Monica Mattisson (C), Birgitta Rönnblad (S), Ewa 
Lundholm (PRO), Irene Beckman (SPF), Cecilia Carlén (SKPF). 

Ersättare:  
Per-Erik Ekman (SPF), Barbro Grenehed (SKPF) 

Övriga: 
Eva Christensson verksamhetschef Myndighetsenheten, Nina Thiel verksamhetschef 
Äldreomsorgen, Anneli Ritter anhörigkonsulent, Marina Furukvist 
sekreterare/administratör 

 
1. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från KPR:s förra möte 2017-09-20. 
Inga frågor eller kommentarer. 

 
2. Ärenden från socialnämnden  
Var ingen nämnd i oktober. 

3. Personalärenden 
Ulf Lilja tillträder som socialchefen 1/1 2018. Han har lång erfarenhet från sociala 
sektorn och kommer närmast från en tjänst som socialchef på Torsby kommun. 

Mats Bergström blir tf kommundirektör fr om 1/1 2018 då Per Almström slutar. 
Rekrytering pågår. 

Nina Thiel slutar i slutet av januari. Rekrytering pågår. 

4. Nina informerar om verksamheten 
Ett Demensteam ska bildas med befintliga resurser. Teamet ska utbilda och stötta 
personal som arbetar med dementa. Start i januari. I förlängningen ska de 
förhoppningsvis även kunna hjälpa till med råd och stöd till hemtjänst, LOV-företag, 
biståndshandläggare och anhöriga. 

Projekt Salarp. Salarp har fått chansen att prova en ny teknik. Men hjälp av ett larm i 
brukarens klocka kan de övervaka brukaren. Larmsystemet går att individanpassa. 

Ny enhet på Söderby Park med 9 demensplatser. Botkyrka flyttar ut med en enhet. 
Planerad start 1/7 2018. 
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5. Eva informerar om verksamheten 

Rekrytering av en biståndshandläggare inom äldreomsorgen kommer att ske i början på 
nästa år. Nu är det en konsult på den tjänsten. 

Rekrytering av en gruppledare pågår. Personen ska bl a stötta handläggarna i svåra 
ärenden, ha koll på juridiken och Treserva. 

Eva höll ett informationsmöte den 10/11 i Lilla Murgrönan riktat till äldre. Mötet var 
uppskattat. 

Nu arbetar de med uppföljningar på hemtjänsten. Har brukarna rätt insatser? 

De tittar på att ha ett Hemtagningsteam som ska arbeta tillsammans med hemtjänsten. 

Pågående upphandling om tvätt hemtjänsten. 

Avtal upphandlas om inköp dagligvaror. Företagen ska uppfylla vissa krav, t ex 
kostnadsfri pappersfaktura, gratis hemkörning. Kundservice per telefon. 3 företag är 
uppe för diskussion. Beräknas kunna starta i mars. 

 
6. Anneli informerar om verksamheten 
Det kommer mest ärenden utifrån. Väldigt få från handläggarna. 

Anneli har mycket samverkan externt. 

Viktigt med information till anhöriga. 

Anneli berättade om Äldreomsorgsdagarna.  

Nya begrepp, Framtids fullmakten och Anhörig behörighet. 
Anhörig behörighet innebär att anhöriga kortsiktigt kan hjälpa till med att betala 
räkningar, försäkringar, ringa myndigheter etc. Tills personen får en framtids- fullmakt 
eller en god man. 

Gruppen Psykisk ohälsa ordnar tema/mingelkvällar. Vem hjälper den som hjälper. 

Anne och Ilse åker till Rönneborg den 23/11 för att informera om det stöd som finns. 

 
7. Möten 2018 

21 februari 13.00 i Högantorp 

9 maj 13.00 i Högantorp 

19 september 13.00 i Högantorp 

14 november 13.00 i Högantorp 

8. Övriga frågor 

Hur hanteras en Orosanmälan? 

Eva svarar att när en anmälan kommer in så tittar man på om personen har insatser. I 
så fall pratar man med t ex hemtjänsten. Finns ingen insats ringer de personen och 
frågar om de behöver stöd. Gör hembesök och försöker få kontakt. Är det allvarlig 
kontaktas sjukhus. Man får ta det försiktigt, alla vill inte ha hjälp. 
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Norbergs hur går det? Bra, brukarna nöjda. 

Hjälp med transport till vårdcentral? Det är vårdcentralen, landstinget som är ansvarig 
för att hjälpa till med sjuktransport inte kommunen. 

 
Nästa möte är 2018-02-21 

 
Marina Furukvist 
Sekreterare/Administratör 

 

 

 

    

 


