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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid:  Onsdag 19 september 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:  
Barbro Grenehed (SKPF) 

Övriga: 
Eva Christensson verksamhetschef Myndighetsenheten, Åsa Bergström 

verksamhetschef Äldreomsorg, Anneli Ritter anhörigkonsulent, Marina Furukvist 

sekreterare 

 

1. GDPR 
Den 25 maj 2018 fick Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som 
reglerar hur bland annat kommuner och företag får behandla personuppgifter. 
Blankett för Samtycke till massutskick samt förvaring och hantering av 
personuppgifter håller på att utformas som KPR:s medlemmar ska skriva under. 
Innan den är klar behövs ett muntligt samtycke.  

Beslut: KPR:s medlemmar gav samtycke till massutskick samt förvaring och 
hantering av sina personuppgifter. 

2. Föregående minnesanteckningar 
Inga synpunkter. 
 
3. Ärenden från socialnämnden  
Irene tog upp att Eternellen fått mindre driftbidrag för 2018 än vad man äskat. 
Föreningen äskade 15 tkr men fick bara 10 tkr, varav 5 tkr är öronmärkta till 
balansgymnastik på Säbyhemmet. 5 tkr räcker inte långt. Elisabeth Bovin Exners 
kommentar var att de fått lika mycket som tidigare år, men det stämmer inte. 
Verksamheten är bra för de som bor hemma och inte har tillgång till 
aktiviteterna på kommunens egna boenden. Diskuterades även att det vore bra 
med en bättre lokal till Eternellen då det ibland är svårt att dela lokalen med 
Säbyhemmet och Näckrosen. Kommunens representanter meddelade att ett 
sådant arbete pågår.  

Ilse tar kontakt med Coumba med anledning av driftsbidraget till Eternellen. 

4. Personalärenden 
Avtalet på tjänsten som enhetschef på Säbyhemmet ska snart skrivas under. 
Tänkt tillsättningsdatum är den 28/10 2018. 
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5. Åsa Bergström informerar om verksamheten 
Det var väldigt varmt i somras, men det gick bra på boendena. 15 mobila AC 
köptes in och ställdes i alla allmänna utrymmen. Det serverades mycket glass, 
dricka och frukt. Det anordnades lite mindre sitt-gymnastik under sommaren pga 
att brukarna inte orkade i värmen. Inga avlidna pga värmen. 

Fråga: Vilka krav på språk och utbildning finns för de anställda inom 
hemtjänsten? 
Kraven är att personalen skall kunna svenska i tal och skrift och ha 
undersköterskeutbildning. Ibland är det svårrekryterat. 

Söderby Park öppnar en avdelning  i januari 2019 med 9 platser för personer 
med Demens, även korttidsplatser och växelboende skall ingå. 

6. Eva Christensson informerar om verksamheten 
Eva informerade om nya handläggare på Myndighetsenheten. I juni började 
Ilona Bashir. I september började Minette Kannerberg. Ny handläggare på gång 
till 1/10, men ännu inte påskrivet.  Live Harlem arbetar för närvarande som 
vikarie. 

7. Anneli Ritter informerar om verksamheten 
Anneli informerade om sin pågående verksamhet. Hon samverkar mycket med 
vårdcentralen, Huddinge sjukhus och Södertälje sjukhus. Anhöriggrupperna 
växer och är mycket uppskattade. 

8. Svar på frågor från Cecilia 
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 tog upp frågan med Ulf på ledningsgruppen. SVAR: Kan tyvärr inte 
tillhandahållas. 

9. Hur nå ut till äldre personer utan insatser med information om vad 
kommunen kan erbjuda för stöd? 
Flera personer har tagit upp frågan att det behövs en person i kommunens tjänst 
dit man kan ringa om äldrefrågor. Idag blir man hänvisad till olika tjänstemän 
beroende på vilka frågor man har. Som anhörig eller äldre behöver man en 
person att vända sig till. Situationen som anhörig/äldre är mycket komplex. Ett 
"Medborgarkontor/medborgar- person" vore en önskvärd lösning. 

Andra förslag är att brevet som årligen skickas ut till de äldre skickas ut från det 
att man fyller 75 år i stället för 80 år. Brevet bör därefter skickas ut vartannat år. 

En återkommande ruta i Salem informerar med information om Fixarservice vore 
bra. Marina kontrollerar först med Peter om de har möjlighet att klara av en 
uppdragsökning. 

10. Övriga frågor 
Irene undrade vad som händer med tjänsterna som finansierats med statsbidrag 
i form av stimulanspengar 2015-2018.  

Det har ansökts om pengar till dem i nämnden, men tyvärr blir det inga pengar 
för 2019. 
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TIPS från Ilse 
Måndag 12/11 firar Nestor 15 år. Föranmälan krävs via Nestors hemsida. 
 
Monica Mattisson informerade om att hon lämnar kommunen i oktober och 
flyttar till Stockholm. 
 
OBS NYTT DATUM! Nästa möte är 2018-11-16 kl. 10.00 

 

  Marina Furukvist, sekreterare 

 
    

 


