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Kommunala pensionärsrådet 

 

Tid:  Onsdag 16 november 2015 kl.13.00 
 

Plats:  Högantorp, kommunhuset Salem. 
 

Närvarande: Ilse Forsberg (M), ordförande  
Monica Mattisson (C) 
Birgitta Rönnblad (S) 
Barbro Grenehed, SKPF 
Cecilia Carlén, SKPF 
Göte Rydell, PRO 
Eva Lundholm, PRO 
Siv Frykdalen, PRO 
Britt Hallberg, SPF 

 
Övriga: 

Nina Thiel, verksamhetschef Äldreomsorgen, Anneli Ritter, anhörigkonsulent, Jenny 
Andersson, verksamhetschef Myndighetsenheten, Coumba Sobel Fall, sekreterare. 

 
Punkt 1  

 Minnesanteckningar från KPR:s förra möte 2016-09-21 

Mer utförlig information önskas i minnesanteckningarna. 

Punkt 2 

Ärenden från socialnämnden 2016-10-10 

 Revidering av riktlinjer SoL-matdistribution 

Jenny Andersson informerar om ärendet. Ärendet gäller matdistributionen från köket i 
Salarp. Hemtjänstpersonalen hjälper äldre att laga mat själva istället för att få matlådor 
levererade. Syftet med insatsen är att äldre ska vara mer delaktiga i 
tillagningsprocessen samt få sällskap när de äter.  

Punkt 3 

 Information om den nya hemtjänstchefen 

Nina Thiel informerar om personal på hemtjänsten. Kerstin Swärdhammar slutar som 
enhetschef. Anette Berglind är anställd som ny chef och hon börjar den 8 december. 

Punkt 4 

 Trygghetslarm exkluderat från LOV 

Jenny Andersson informerar om ärendet. I dagsläget har vi två bolag som driver larm. 
Nu ligger ansvaret på den kommunala hemtjänsten från och med den 16 december.  
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Syftet med beslutet är att man ska kunna svara på larm inom 30 min, det blir svårt för 
privata utförare att leva upp till det målet när de befinner sig utanför kommunen. Detta 
skapar större trygghet bland våra brukare. 

Punkt 5 

 Ny måltidsordning på särskilt boende (Se bilaga). 

Nina Thiel informerar om ärendet. Nu är det beslutat om serveringen av måltiderna. 
Syftet är att förkorta nattfastan. Mer regelbundna måltider. Det kommer alltid att 
finnas en huvudrätt och soppa som alternativ.  

Man minskar matsvinn, höjer kvaliteten på den rätt som serveras. Beslutet börjar gälla 
från februari 2017. 

Punkt 6 

Övriga frågor 

 Anhörigstöd inom Salems kommun 

Anneli Ritter presenterar sig och informerar rådet om hennes arbete. Hon kan 
konstatera att kontakten med anhöriga ökar, efterfrågan finns. Målgrupperna hon 
jobbar med utvidgas, i början var det mycket inom äldreomsorg och neuropsykiatri. Nu 
kommer föräldrar som har barn inom särskolan samt anhöriga som är föräldrar till 
vuxna barn som har LSS insats. Hon får nya kontakter via socialsekreterare som har 
barn som är familjehemsplacerade. Tjänstemännen hjälper till och sprider information 
om hennes arbete, hon förekommer också i tidningar. 

Hon poängterar att det är viktigt med samverkan i och med att hon är ensam i sitt 
uppdrag här i kommunen. Hon vill gärna bjudas in till samtal på nämnden med jämna 
mellanrum för att prata om anhörigstöd. Där Anneli får dela med sig av sina 
erfarenheter så kan hon få hjälp och synpunkter om vilka mål hon ska arbeta mot. 

Hon samarbetar med Södertörns nätverk för att ha föreläsningar tillsammans samt 
studiecirklar med studieförbunden. 

 En plattform till äldre 

En plattform där äldre kan träffas och ha verksamhet är önskvärd. 

 Ny verksamhetschef på Myndighetsenheten 

Jenny Andersson verksamhetschef myndighetsenheten slutar 17 januari 2017 
rekrytering av en ny verksamhetschef är på gång.  

 Förslag på sammanträdesdagar 

Datum för rådets sammanträden 2017: 

22 februari, 10 maj, 20 september och 15 november. Mötena hålls onsdagar.  

Föreslagna tider antagna. 

 KPR arbetsgrupp 

Det är beslutat att alla ordinarie som sitter på rådet ska vara med i arbetsgruppen.  
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 Övriga frågor 

Busstidtabellen stämmer inte överens med tågtiderna, man hinner inte med bussen när 

man kommer från tåget. Busshållplatsen ligger längre bort från tågstationen. Ett förslag 
är att ändra hållplatsen 725 med nuvarande 708 som ligger närmare tågstationen. 

Övergångsstället är fortfarande inte åtgärdat. Frågan tas vidare av ordförande. 

I brist på information har arvodena inte betalats ut denna månad. Sekreteraren skickar 
iväg ett underlag till lönekontoret. Arvodena kommer att betalas ut nästa månad. 

Förra året fick äldre komma och hämta ut vinterbroddar. Kommer det också finnas i år? 
Jenny Andersson tar frågan vidare till ledningsgruppen. 

Äldreplanen ligger på remiss i dagsläget. Ilse och Monica har varit hos Socialchefen 
Christina Häckner och gått igenom KPRs synpunkter och kommentarer. 

 
God Jul och Gott Nytt år. 

 

  

Coumba Sobel Fall 
Nämndsekreterare 

 

 


