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Minnesanteckningar kommunala pensionärsrådet 

 

Tid: Onsdag 18 maj 2016 kl. 13.00 
 

Plats: Lilla Murgrönan, Salems centrum 
 

Närvarande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Övriga: 
Jenny Andersson, verksamhetschef Myndighetsenheten 
Kerstin Pettersson, MAS 
Rickard Broberg, aktivitetssamordnare, Äldreomsorgen 
Lindha Constantinou, verksamhetsutvecklare 
Anja Koerner, nämndsekreterare  
 
1. Rickard Broberg, aktivitetssamordnare, informerar 
Rickard Broberg är, sedan 2016-04-01, anställd i Salems kommun inom äldreomsorgen 
som aktivitetssamordnare. Han har en bakgrund som sångare och musiker. Hans 
uppdrag i kommunen är att anordna aktiviteter på kommunens särskilda boenden. 
Aktiviteterna kommer att anordnas både i grupp och enskilt.   

I entrén på de särskilda boendena ska det finnas tydlig information om vilka aktiviteter 
som erbjuds.  

Rickard vill också ta in föreningar och studieförbund som finns i Salem till boenderna. 

På de särskilda boendena Salarp och Söderby Park deltar barn från närliggande 
förskolor på sittgymnastiken. Tanken är att detta ska genomföras på samtliga särskilda 
boenden i kommunen. 

Cecilia Carlén framför önskemål om att Rickards tjänster även ska även komma de äldre 
personer som fortfarande bor i sitt ordinära boende tillgodo. Cecilia föreslår att 
kommunen till en början skulle kunna erbjuda de personer som har hemtjänstinsatser. 

  
2. Minnesanteckningar från KPR:s förra möte 2016-02-24 

Minnesanteckningarna från möte 2016-02-24 godkänns och läggs till handlingarna.   
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3. Ärenden från socialnämnden   

Patientsäkerhetsberättelse 2015    
Kerstin Petterson informerar om ärendet.  

Irene Beckman frågar varför inte rutinerna följs.  
Kerstin informerar att ambitionen är att både rutiner och riktlinjer ska följas. Både 
rutiner och riktlinjer uppdateras regelbundet. När rutiner eller riktlinjer inte följs har 
ansvarig chef samtal med berör personal. Det har förekommit fall där delegeringen har 
återtagits från personal, på grund av att rutiner och /eller inte har följts. På arbets-
platserna pågår ett ständigt arbete med att diskutera rutiner och riktlinjer och dessa tas 
upp på varje APT på respektive arbetsplats. 

Kerstin instämmer i att det finns många områden som kan förbättras. 

Monica Mattisson frågar hur det har gått med införandet av personal som 
utför serviceinsatser på de särskilda boendena. Då inte Nina Thiel är närvarande 
bordläggs frågan till nästa sammanträde. 

Sammanställning av lex Sarah-rapporter under 2015       
Inga frågor eller synpunkter. 

Brukarundersökning                        
Inga frågor eller synpunkter. 

Verksamhetsberättelse 2015 för anhörigstöd i Salem kommun 
Inga frågor eller synpunkter. 

Riktlinjer för anhörigstöd  

Då Anneli Ritter inte är närvarande bordläggs ärendet till nästa sammanträde. 

Handlingsplan för anhörigstöd  

Då Anneli Ritter inte är närvarande bordläggs ärendet till nästa sammanträde.. 

 
4. Information från socialförvaltningen 

Myndighetsenheten är fulltalig 
Jenny Andersson informerar om att alla biståndsbedömare är på plats. 

Äldres behov i centrum (ÄBIC) ändras till individens behov i centrum (IBIC) 
Enligt Socialstyrelsen bör alla kommuner använda sig att ett behovsorienterat 
arbetssätt, i vilken man ser till individens behov till stöd och hjälp, inte vad kommunen 
kan erbjuda. Jenny önskar att arbetssättet ska bli ett “skallkrav” för kommunerna. 

I höst kommer Socialstyrelsen att ha en lanseringskonferens kring arbetssättet och då 
ska Jenny föreläsa om hur införandet av arbetssättet har gått i Salems kommun.  

 
NESTOR SVEA 
Arbetar för en sammanhållen vård genom enhetligt arbetssätt genom samverkan. Ett 
arbetssätt för att tidigt upptäcka och möta behov hos patienter med risk för oplanerad 
återinskrivning. Nestor ska hjälpa Salems kommun med detta. Hittills har fyra möten 
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genomförts där Salems kommun, Södertälje sjukhus sluten vård och Salems vårdcentral 
deltagit. 

Tips på hemsida: www.vardgivarguiden.se  

Jenny berättar att hennes biståndshandläggare uppger att det är stor skillnad på ett 
vårdplaneringsmöte på Nacka geriatriken jämfört ett på Södertälje sjukhus. Orsaken är 
att Nacka kommit långt med arbetet med att samverka och samarbeta med kommun 
etc. Detta resulterar i att det blir mycket bättre för patienten. 

I Salems kommun har man börjat prova att genomföra vårdplaneringar på Södertälje 
sjukhus via videolänk. Resultatet har varit positivt. 

Invigning av Söderby Parks äldreboendet  
De personer i rådet som närvarande tyckte att det var trevligt.  

Nya korttidsboende för dementa på Skönviksgården  

Det nya korttidsboendet för personer med demens problematik öppnades 2016-04-04. 
På boendet finns det sju platser. Då kommunen inte behövt belägga samtliga platser 
har platser sålt till Nykvarns kommun. 

Göte Rydell frågar vem det är som har tolkningsföreträde kring huruvida en person är i 
behov av en insats eller inte. Jenny informerar att det alltid individen själv som har 
bestämmande rätten. Ofta har invidens anhöriga åsikter kring individens behov av 
insatser.  Det är bra att i ett tidigt skedde ordna med fullmakt. 

Ett problem som hemtjänsten stötter på är att en individ som har fått hemtjänst 
beviljad faktiskt inte släpper in hemtjänsten i sitt hem. Hemtjänsten får göra flera 
försöka att komma inom det ändå inte går får Myndighetsenheten kontakta individen. 
Att hitta lösningar på detta diskuteras regelbundet inom Myndighetsenheten. 
Kommunens anhörigkonsulent, Anneli Ritter kan också vara behjälpligt i dessa fall. 

Birgitta Rönnblad frågar vart man ska vända sig för att göra en demensutredning. Jenny 
informerar att det är till vårdcentralen. Det är sjuksköterska Annika Wall som är 
ansvarig för den basala demensutredningen tillsammans med arbetsterapeuter. Om 
man misstänker att en individ har en begynnande demensproblematik kan man ställa 
frågan “När gjorde du en hälsoundersökning sist?” och därigenom få personen i fråga 
till vårdcentralen och bli undersökt. 

Per-Erik Ekman frågar hur lång en vistelse på ett korttidsboende kan vara. Jenny 
informerar om att normalfallet är 1-2 veckor men kan också bli längre på grund av olika 
omständigheter. Det händer också att vistelsen kan vara en månad. Exempelvis när en 
individ har drabbats av en stroke. 

I kommunen finns det två korttidsboenden. Det ena är på Bryggan på Säbyhemmet och 
det andra är på Skönviksgården. 

Insatstypen växelvård är beslut som sträcker sig över lång tid och innebär att individen 
vistas två veckor på korttidsboende och två veckor hemma. 

Ibland används även korttidsplatserna i avvaktan på att individen ska få en ett särskilt 
boende. 
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Utökning av personal på dagverksamheten Näckrosen 
Då man har fått utökande lokaler för verksamheten är verksamheten uppdelad i två 
grupper. Åsa Stensaeus, enhetschef på Säbyhemmet arbetar på ett nytt sätt, har 
regelbundna informationsmöten om Näckrosen och gör hembesök när det finns 
indikationer finns att en individ behöver insatsen. 

5. Remiss Äldreplan 
Lindha Constantinou behöver få rådets synpunkter senast 2016-06-30. Synpunkterna 
kan mailas till: lindha.constantinou@salem.se 

Rådet beslutar att lämna ett gemensamt remissvar. Ilse sammankallar till ett möte med 
rådet.  

Göte Rydell påtalar att kommunen skulle kunna nyttja föreningarna i sitt förebyggande 
arbete. Han anser att det i Äldreomsorgsplanen borde framgå vilka verksamheter som 
föreningarna tillhandahåller. Vidare anser han att föreningarna skulle kunna göra 
betydligt mer om föreningarna fick större stöd från kommunen i form av bland annat 
tillhandahållande av lokaler. Göte tycker också att det borde finnas ett ökat samarbete 
mellan kommunens olika föreningar. Som positivt exempel är det utbyte som finns 
mellan PRO och kommunens fotbollsförening gällande nyttjande av lokal. 

 
6. Övriga frågor   

Övergångsstället i Salems centrum 
Ilse har varit i kontakt med MBS som uppger att det är oklart vem som är ansvarig MSB 
eller tekniska nämnden.  
Birgitta Rönnblad har kontakt med Maria Kavicic på MSB och tar med sig frågan. Tiden 
bör vara 20 sekunder. 

Kommunens nya hemsida 
Kommunens nya hemsida kommer att lanseras 2016-06-23. Arbetet pågår för fullt med 
att flytta över information från nuvarande hemsida till den nya. 

Föreläsning med Polisen 
Kommer att genomföras under hösten.  

Äldredag 
Cecilia Carlén la fram önskemål om att kommunen skulle anordna en Äldredag. I 
Södertälje kommun är det KPR som anordnar. 

Nästa möte 
Nästa möte är 2016-09-21. Observera att lokalen är Lilla Murgrönan! 

 
Anja Koerner                                            Ilse Forsberg 

Nämndsekreterare                                                              
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