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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid:  Onsdag 9 maj 2018 kl 13.00 
 Plats:  Högantorp, kommunhuset Salems centrum 

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

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

Övriga: 
Eva Lindqvist Nestor FoU, Eva Christensson verksamhetschef 

Myndighetsenheten, Åsa Bergström verksamhetschef Äldreomsorg, Anneli Ritter 

anhörigstödjare, Kerstin Pettersson MAS, Marina Furukvist sekreterare 

 

1. Eva Lindqvist Nestor FoU informerar om verksamheten 
Eva berättade att Nestor fyller 15 år i år. Nestor ägs av Stockholms läns landsting 
och kommunerna i Stockholms södra länsdel: Botkyrka, Haninge, Huddinge, 
Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö. Nestor ska 
verka som en bro mellan myndighet och praktisk verksamhet och använda sig av 
forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och vetenskapliga metoder. Nestor  
ska sprida kunskap och erbjuda kompetensutveckling via web-utbildning. De ska 
sträva efter bred delaktighet, samverkan och aktivt ägarskap. Fokus ligger på 
äldrefrågor. Uppdragen kommer från Styrgruppen, Seniorrådet och Fou-rådet. 

Pågående projekt och aktiviteter: 
- Hälsosammare vanor för hemtjänstkunder. Intervjuar äldre för att se 

vilket stöd de behöver för att hålla sig friska. 

- Utvärdering av Balansskolan i  Nacka. Balansutbildning för äldre för att 
minska risken för fall. 

- Utvärdering av Seniorliv i Balans i Nacka. 

- Mellanmål på äldreboenden. Utbildning, ändra kosten för att må bättre. 

- En mer meningsfull dagverksamhet. Förändra för att få det så bra som 
möjligt. 

- Mötesplats för lokal samverkan. Södertälje, Salem och Nykvarn träffas 
och arbetar med samverkansfrågor. 
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Läs mer på Nestors hemsida: 
http://www.nestorfou.se/. 
Där man kan prenumerera på deras nyhetsbrev. 

Nestor har även en facebooksida: 
https://www.facebook.com/nestorfou/ 

 
2. Åsa Bergström ny verksamhetschef för Äldreomsorgen presenterar sig 
Åsa började på Socialförvaltningen i april. Hon är placerad i kommunhuset. Hon 
har tidigare arbetar som chef i 11 år inom äldreomsorgen. Kommer närmast från 
Frösunda. 

3. Föregående minnesanteckningar 
Inga synpunkter. 
 
4. Ärenden från socialnämnden  
Kerstin och Eva berättade om Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård “LUS”. Lagen gäller från 1/1 2018 men träder i kraft 7 juni 
eftersom Webcare (systemet för informationsöverföring mellan kommun och 
landsting) behövde uppdateras innan lagen kunde efterlevas. 

Patientsäkerhetsberättelsen 
- Det behövs riskanalyser vid medicinutdelning. Händer för mycket. 
- Fallolyckorna ökar. Fler faller, men varje person faller inte lika ofta. 

Positivt med förändrad måltidsordning, aptitretare. 
- Digital utveckling är viktigt. Vårdsensor, värmekamera för övervakning 

istället för nattillsyn som stöd. Bör ses över. 
Demensteamet 
Demensteamet har startat. De arbetar enbart med att informera om BPS-
registret. De arbetar mot äldreboendena. 

5. Personalärenden 
Åsa Stensaeus Säbyhemmet har sagt upp sig fr o m 15/6. Annons ute.  

Carina Wall biståndshandläggare på Myndighetsenheten har sagt upp sig. Ny 
biståndshandläggare är Ilona Bashir som f n är timanställd men blir fast anställd 
fr o m 4/6.  

6. Eva Christensson informerar om verksamheten 
Tvättleveranserna inte klart. 1/6 börjar 5 brukare att prova. Leverantör Samhall. 

Matinköp inte klart. Upphandlingen var inte bra. Enbart ICA uppfyllde kraven. Så 
det blir ingen valfrihet.  

Tanken var att man skulle spara ca 800 00 kronor men så blir inte fallet. 

Arbetet med Trygg och säker hemgång pågår. Se punkt 4. 

Skärpt kontroll på avlösarservicen för LOV-företagen. De ska skicka in listor varje 
månad och får endast betalt för redovisad tid. Ska förhoppningsvis spara pengar. 

Söderby Parks äldreboende. En avdelning skulle öppnas 1 augusti. Blir inte så. 
Blir troligtvis evakueringslokal för LSS. Attendo Mosshagestigen byggs om. 10 

http://www.nestorfou.se/
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platser. 

7. Anneli Ritter informerar om verksamheten 
Det kommer få nya kontakter via det interna flödet, vilket bör förbättras. De 
flesta personer som kommer till Annelie får reda på hennes tjänster via mun-
mot-mun eller via hemsida och från vårdcentralen. 

Anhörigsamtalen är bra. Många behöver prata om sin oro. Det blir mycket 
vägledning och coaching. Det är viktigt att den anhörige mår bra för att orka. 

Anneli får många orosanmälningar som hon skickar vidare till Myndigheten som 
följer upp. 

Anneli ska åka till Varberg där det är Anhörig Riksdag. Temat är “Anhörig med 
rätt till eget liv”. 

8. Övriga frågor 
Cecilia framförde önskemål om en kontaktperson från kommunen till seniorer så 
man slipper bli hänvisas till flera tjänstemän. Behövs större lokal för SeniorNet, 
datorverksamhet. 
Eva tar upp frågan med Ulf på ledningsgruppen. 

Diskuterades kring hur information om vad som händer i kommunen och 
föreningarna ska komma ut till invånarna. Hur skapa kontakter? Hur når vi alla? 
Uppsökande verksamhet? Det krävs lokaler för att anordna aktiviteter. 
 
Nästa möte är 2018-09-19 

 

  Marina Furukvist, sekreterare 

 
    

 


