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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid: Onsdag 5 oktober 2022 kl 10.00 

 Plats: Lilla Murgrönan 

 Närvarande: Ordinarie: 

Ilse Forsberg, ordförande (M), Birgitta Rönnblad (S), Anna-Helena Brandt (C), 

Ewa Lundholm (PRO), Birgitta Hagström (PRO), Cecilia Carlén (SKPF), Anita 

Eininger (SPF) 

Ersättare:  

Barbro Grenehed (SKPF), Per-Olov Lindberg (SPF) 

Övriga: 

Anneli Ritter anhörigkonsulent/äldrelots, Fuad Ganibegovic myndighetschef, 

Carina Strandberg verksamhetschef, Kerstin Pettersson medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, Elin Andreasson medicinskt ansvarig för rehabilitering, Mehran 

Moazami hemtjänstchef, Marina Furukvist sekreterare 

Anmält förhinder: 

Irene Beckman (SPF) 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter.  

2. Presentation av Mehram Moazami, ny hemtjänstchef 

Mehram presenterade sig. Hemtjänsten har växt mycket de senaste 3 åren 

vilket gjort det svårare att hitta bra och kompetent personal. Rekrytering av 

mer personal pågår, målet är att ha så mycket fast personal och så få 

timvikarier som möjligt.  Salems kommun har ca 87% undersköterskor, vilket är 

en bra siffra. 

3. Carina Strandberg informerar 

Carina informerade om heltidsresan. Det är 2 olika arbetsmodeller som ska 

provas på Salarp och Säbyhemmet med start i november. Målet är att ge alla 

möjlighet att arbeta 100%, få mer fast personal och färre vikarier. Allt för att 

öka personalkontinuiteten vilket är bättre för brukaren. Projektet kommer att 

utvärderas successivt. Carina informerade även om ett nytt lagförslag som 

innebär mer fokus på individen, hur och vad var och en vill ha hjälp med. 

Förslaget innebär förebyggande arbete för att kunna bibehålla funktioner, 

stödja och bistå i stället för att hjälpa - vardagsrehabilitering. Förslaget är ute på 

remiss. Andra lagar kommer att förändras om förslaget tas i sin helhet.  

Lagförslaget bygger på att vi har hemsjukvård, vilket vi inte har i Stockholms län. 
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Valfrihet, helhet och är stora delar. Konsekvenserna för Salems kommun blir 

större behov av personal. Vidare informerade Carina om pågående samverkan 

mellan kommunen och regionen kring god och nära vård. Utbildning sker för 

vårdpersonal på SÄBO.  

4. Fuad Ganibegovic myndighetschef informerar 
Fuad informerade om att Carolina Severinsen tillsvidare är tf enhetschef på 

Myndighetsenheten. De finns nu 5 handläggare inom äldreomsorgen. De 

arbetar mycket med att få en bra balans mellan växelvård och hemtjänst, målet 

är att alla ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. En stor utmaning är 

att tiden de har på sig att ta emot utskrivningar från sjukhus har minskat till 1,2 

dygn. Det blir stor press på hemtjänst och korttidsboenden för att kunna 

genomföra det, gäller att vara förberedda. Fuad informerade även om den 

länsöverenskommelse som finns om någon vill bo på SÄBO (SÄrskilt BOende)i 

en annan kommun än den man bor i. Man söker till den kommun man tillhör, 

som utreder och gör en bedömning. Sedan verkställer den andra kommunen. 

Kommunen man tillhör står för kostnaderna. Vi har idag 5 st i annan kommun 

och 1-2 från annan kommun. Fuad informerade vidare om städning via 

städbolag istället för via hemtjänsten. Avtalet mellan städbolaget och 

kommunen är inte klart än. Avtalet går ut på att den enskilde själv kan ringa 

direkt till städbolaget och boka städning med RUT-avdrag. Företaget är då 

redan kontrollerat och godkänt av kommunen. Kommunen förhandlar fram ett 

grundavtal med priser. Kommunen kan inte garantera något, men om något 

företag inte sköter sig så blir det uppsagt. Söker man hemtjänst via kommunen 

så öppnas en utredning och en biståndsbedömning görs. Fördelen med att ta 

städning via städbolag är att det är smidigare, kan bli billigare, via RUT-avdrag 

och man blir inte registrerad i kommunens system om man enbart behöver 

städinsatser. Man kan även själv välja hur mycket städhjälp man vill ha, via 

kommunens hemtjänst är det skälig levnadsstandard som gäller. 

5. Anneli Ritter Anhörigkonsulent/Äldrelots informerar 

Anneli informerade om att hon arbetar mycket mot verksamheterna för att få in 

anhörigstödet överallt. Det kommer att göras årlig uppföljning kring avlösning i 

hemmet och växelvård för att se hur det vart för den anhörige. I 

äldrelotsarbetet är det många informationsmöten. Den 30 november sker en 

Seniorträff i Stora Murgrönan kl 10.00 - 12.00. Ingen föranmälan. Anneli håller 

på att se över om vi kan ge stöd till personer med tidig demens, kognitiv svikt 

och personer som fått synnedsättning eller blivit blinda. Hon har haft möte med 

synskadades förening. Hon har även haft träffar kring ofrivillig ensamhet. 

6. Kerstin Pettersson MAS informerar 

Kerstin informerade om att ASIH (Avancerad Hjälp I Hemmet) inte har någon 

skyldighet att komma till SÄBO. Det måste finnas ett avtal med kommunen för 
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att de ska komma. Om man har ASIH i ordinärt boende och flyttar till SÄBO eller 

korttids så följer inte ASIH med. Salem tillhör ASIH på Södertälje sjukhus. Kerstin 

informerade vidare om att IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) förra året 

begärde in journaler från SÄBO för att granska vilken sjukvård som bedrivits 

under pandemin. En delapport är nu klar. Rapporten bifogas i utskicket. Den 

visar på att det bl a fanns brister inom den palliativa vården i hela Sverige. 

Exempelvis inom läkemedelshantering, språksvårigheter och dokumentation. 

Salems kommun håller på att se över sina brister och upprätta åtgärdsprogram. 

Flera LEX Maria-utredningar pågår. Det gäller att synliggöra det som fungerar 

och det som inte fungerar. Fortfarande gäller munskydd eller visir i nära vård. 

Kerstin tar gärna emot synpunkter om det inte efterlevs. 

Elin informerade om en översyn av strukturen hur man registrerar sina 

hjälpmedel. Det finns lagstiftning på att hjälpmedel ska registreras. Det ska 

kvalitetssäkras att det är lika vård på alla boendeenheter. 

7. Ilse Forsberg informerar  

Ilse informerade om att socialnämnden tagit beslut på en namnändring av KPR 

till KSR - Kommunala Seniorrådet. KPR godkände förslaget. Frågan tar vidare i 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.  

8. Ärenden från socialnämnden 2022-09-05 

Inget togs upp. 

9. Övriga frågor  

Äldreplanen är ute på remiss. KPR har fått den. Planen bygger på lagstiftning. 

Kommentaren mailas till richard.damberg@salem.se. Richard kommer och 

informerar om planen när den är godkänd. 

Per Olov ställde frågan: “2021 svarade kommunen på en enkät från 

Livsmedelsverket om "Beredskapsplan för offentliga måltider" Salem svarade JA 

på frågan om det finns en sådan plan. Jag bad då att få läsa planen men det 

visade sig då att det inte finns någon sådan. Min fråga är om kommunen har för 

avsikt att arbeta fram en Beredskapsplan, mot bakgrund av det förändrade och 

allt mer allvarliga säkerhetsläget.” Beslutades att bjuda in kommunens 

säkerhetssamordnare Richard Buske till nästa möte. 

Anita Eninger hade en fråga angående nyckelfria lås på Emanuel Bírkes väg 2. 

Många brickor till portlåsen har kvitterats ut. Nyckelfritt portlås finns installerat, 

Mehram kontrollerar varför det inte används och svarar sedan Anita. 

 

10. Nästa möte 

OBS! Ny tid Onsdag 7 december 10.30-12.00 Högantorp 

 

https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2022/sabo/ivo-tillsyn-av-medicinsk-vard-och-behandling-vid-sarskilda-boenden-for-aldre.pdf
mailto:richard.damberg@salem.se

