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Minnesanteckningar kommunala pensionärsrådet 

 

Tid: Onsdag 24 februari 2016 kl. 13.00 
 

Plats: Högantorp, kommunhuset Salems centrum 
 

Närvarande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ordinarie: 
Ilse Forsberg (M), ordförande 
Monica Mattisson (C) 
Birgitta Rönnblad (S) 
Irene Beckman, SPF 
Per-Erik Ekman, SPF 
Cecilia Carlén, SKPF 
Barbro Grenehed, SKPF 
Britt-Marie Jonsson, PRO 
Ewa Lundholm, PRO 
Göte Rydell, PRO 

Övriga: 
Nina Thiel, verksamhetschef Äldreomsorgen 
Jenny Andersson, verksamhetschef 
Kerstin Pettersson, MAS 
Anja Koerner, nämndsekreterare  
 
1. Minnesanteckningar från KPR:s förra möte 2015-11-25 

Minnesanteckningarna från möte 2015-11-25 godkänns och läggs till handlingarna.   

 

2. Ärenden från socialnämnden   

Rapport gällande negativa händelser inom äldreomsorg och inom omsorg om 
personer med funktionsnedsättning, 3:a kvartalet 2015     
Kerstin Petterson informerar om ärendet. 

Rapport gällande negativa händelser inom äldreomsorg och inom omsorg om 
personer med funktionsnedsättning, 4:a kvartalet 2015        
Kerstin Petterson informerar om ärendet. 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2015 - hemtjänst                         
Nina Thiel informerar om att ett handlingsplan upprättats för de områden där 
resultatet varit lågt. 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2015 - särskilt boende  
Nina Thiel informerar om att ett handlingsplan upprättats för de områden där 
resultatet varit lågt. På de särskilda boendena har man börjat arbeta mycket mer med 
självbestämmande för de boende. Boenderåden på boendena har blivit mera aktiva. 
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Riktad information till kommuninvånare som fyllt/har fyllt 80, 85 och 90 år under 
2015 
Inga frågor.                                                                                        
 
Revidering av förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt lag om 
valfrihetssystem                                                                         
Inga frågor. 

Redovisning av avtalsuppföljningar för hemtjänstutförare inom Salems kommuns 
valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet                   
Inga frågor. 
 
Höjning av LOV-ersättning 
Inga frågor.                                                                                

Revidering av riktlinjer SoL snöskottning - återremitterat                           
Socialnämnden beslutade, 2016-02-17,  att behålla snöskottningen som insats. 
Förvaltningen fick i uppdrag att förtydliga vad som ska ingå i snöskottning samt en 
konkurrensneutral taxa.  

Information om införandet av digitala trygghetslarm                                    
Nya larm är beställa och brev har skickats ut till berörda brukare. 

Information om flyktingmottagandet i Salem                                                
I och med den den nya tvångslagstiftningen som träder i kraft, 2016-03-01, som innebär 
att kommunerna blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i 
kommunen, kommer Salems kommun att ta emot  56 personer under år 2016.  

 
3. Information från socialförvaltningen 

Vårdsensor 
I dagsläget är det en hemtjänstkund som har fått vårdsensor installerad. Tekniken har 
fungerar bra. Det finns ytterligare en vårdsensor och förvaltningen söker efter en 
hemtjänstkund hos vilken den kan installeras. 

Info om Äldres behov i centrum (ÄBIC) 
ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation 
av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård 
och omsorg av äldre.  

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sitt individuella behov och inte utifrån 
utbudet av existerande insatser. 
Sedan en tid tillbaka har handläggarna på Myndighetsenheten arbetat med ÄBIC och 
IBIC (Individens behov i centrum). Det har fallit mycket väl ut. Beslutsfattarna har tyckt 
att det har varit lättare att dels ta till sig informationen om den enskilde och dels få en 
helhets bild. 

Jenny Andersson kommer att hålla en föreläsning kring införandet av ÄBIC/IBIC på en 
Vitalis-mässan i april i Göteborg. 
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Ny handläggare på Myndighetsenheten 
Ny biståndshandläggare sedan februari, Sofia Kuhlin. Hon har tidigare arbetat  med 
likande uppgifter och har även erfarenhet att arbeta med ÄBIC. 
På Myndighetsenheten finns 4 handläggare som arbetar med handläggning av vuxna 
65+ och 4 handläggare som arbetar med handläggning av personer i åldrarna 0-65 år 
samt en administratör/avgiftshandläggare. 

Äldreboendet Söderby park 
Birgitta Palo är enhetschef för Söderby park. 
Flytten av boende från Skönviksgården har gått bra. Det är 9 boenden från 
Skönviksgården som har flyttat in i Söderby park.  
Under våren kommer en inflyttningsfest att anordnas för de boende och deras 
anhöriga. 

Lokalsamverkan SVEA 
SVEA är ett projekt som landstinget har drivit. Syftet är att få en sammanhållen vård vid 
in och utskrivning inom slutenvården och primärvården.  

NESTOR hjälper till med att få ut det i kommunerna. Förutsättningen för att det ska 
fungera är att samtliga aktörer är med på banan. 

Ny betalningsansvarslag som kommer att träda i kraft, 2016-07-01, som innebär att 
betalningsansvaret för patienten övergår på kommunen tidigare än i dag. 

 
Korttidsboende på Skönviksgården 
Den ena avdelningen på Skönviksgården kommer att bli ett korttidsboende för personer 
med demens. 

 
4. Minnesanteckningar från seniorråd NESTOR 
Fortsättningsvis kommer minnesanteckningarna mailas ut till KPR så att alla kan ta del 
av dem.    
    
5. Övriga frågor   

Teknikutveckling 
Socialförvaltningen kommer att starta en grupp gällande teknikutveckling inom för 
äldreomsorgen. Gruppen kommer bland annat se över möjligheter med digital signering 
av läkemedel och nationell patientöversikt.  

Christina Häckner, Nina Thiel, Kerstin Pettersson samt en medarbetare från varje 
verksamhetsområde förvaltningen. 

Övergångsstället i Salems centrum 
Ewa Lundholm påtalar att tiden vid övergångsstället är det fortfarande endast 14 
sekunder. Ilse tar med sig frågan. 

Äldrehus i Salem 
Birgitta Rönnblad framför att det är många pensionärer i kommunen som önskar att det 
skulle finnas ett så kallat Äldrehus i kommunen. 
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Information från polisen 
Cecilia Carlén informerar om att polisen har ett flertal filmer som handlar om vad man 
ska tänka på för att förebygga och minska risken för att bli utsatt för brott. 
Rådet beslutar att bjuda in polisen, föreningarna och kommuninvånare till en 
filmvisning i Murgrönan. Ilse Forsberg är ansvarig. 

Rekrytering av personal till äldreomsorgen 
Ilse Forsberg undrar om det är svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Ilse har 
uppmärksammat att många i personalen talar väldigt knapphändig svenska. 

Nina Thiel bekräftar att det är svårt att rekrytera, framförallt undersköterskor, och att 
det är ett växande problem. 

Stora Murgrönan 
Göte Rydell undrar om tillgängligheten till scenen i Stora Murgrönan. 
Birgitta Rönnblad informerar att det inom kort kommer att monteras en trapphiss till 
scenen i Stora Murgrönan. 

Birgitta Rönnblad påtalar att strömmen i Stora Murgrönan inte räcker till. Det behöver 
ses över. 

 
Nästa möte 
Nästa möte är 2016-05-18.  
Observera att lokalen är Lilla Murgrönan! 

 
Anja Koerner                                            Ilse Forsberg 

Nämndsekreterare                                                              

 

 

 


