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Minnesanteckningar 

Samråd för KPR och Socialförvaltningen 
 

Tid: 10 maj 2021 kl. 13-15 

Plats:  Microsoft Teams 

Närvarande  Elisabeth Feldt PRO Össeby 
Monica Husberg PRO Kårsta 
Bo Schylander RPG 
Mona Beck Andersson SPF Seniorerna 
Maine Gräns  PRO Vallentuna  
David Gyllenstråle Socialchef 
Sara Bjällsten Administrativ samordnare, 

socialförvaltningens stab 
Elvira Avdic Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 
Frånvarande Sofia Stridh Stabschef, socialförvaltningen 
 

Dagordning 
 

1. Mötesanteckningar från föregående samråd. 

Mötesanteckningarna läggs till handlingarna. 

 

2. Diskussion om tidningen Träffen: nuläge, utveckling och 

möjligheter. 

 

 En arbetsgrupp som diskuterar Träffens framtid bör tillsättas. I 

arbetsgruppen behöver det kartläggas hur den ska distribueras på 

bästa sätt för att nå så många om möjligt. 

 Nuvarande format är bra och behändigt. Men frågan är hur ska 

innehållet se ut. 

 Viktigt att det fortfarande är en fysisk tidning och att den inte blir 

helt digital.  

 Ett förslag är att det skickas ut till alla över en viss ålder. 

 Fortsatt önskemål på utskick varje månad för att det ska vara en 

aktuell tidning, då det sker förändringar i program osv. 

 Förslag att använda Lokaltidningen Vallentuna Nya för att nå ut till 

fler. 
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3. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Elvira Avdic, informerar om 

pågående vaccination mot covid-19.  

 

SÄBO 

Majoriteten är färdigvaccinerade. Några har tackat nej. Nyinflyttade vaccineras. 

Hemtjänst 

Majoriteten är vaccinerade. 

 

Förra veckan började Fas 4 som är allmänhetens vaccinering. Just nu vaccineras 

födda 1971 och tidigare. 

 

Antalet vaccinerade i Vallentuna är: 

Dos 1: 7735 st vilket är 30,3% av befolkningen i Vallentuna och över snittet i regionen. 

Färdigvaccinerade: 809 st vilket är 7,1 % av befolkningen i Vallentuna. 

 

Intresset för vaccineringen i Vallentuna är stor. 

 

4. Frågor från föreningarna besvaras: 

 

Stimulansmedel – hur mycket har tilldelats Vallentuna och hur har det 

fördelats (SPF) 

 

Följande stimulansmedel med inriktning på äldre har rekvirerats: 

 

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården  

och omsorgen om personer med demenssjukdom 1 594 532 kr 

 

Äldreomsorgslyftet                                                         8 889 812 kr 

 

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre  10 477 793 kr 

 

Teknik, kvalitet, effektivitet med fokus på äldre 391 151 kr 

 

Totalt: 21 353 288 

 

Hur medlen har fördelats och använts kan redovisas i början på nästa år. 

 

 

Digital utbildning för seniorer. (SPF) 

 

En arbetsgrupp har bildats på temat Digital inkludering. Gruppen består av 

representanter från olika verksamheter i kommunen. Sara Bjällsten representerar 

Socialförvaltningen. 
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Äldre är självklart en grupp som är representerad i arbetet som inkluderar alla 

invånargrupper. Arbetet syftar till att motverka digitalt utanförskap och ge fler 

personer en grundläggande kunskap och tillgång till digitala verktyg som t.ex. bank 

id, att bli intresserade och även ge en möjlighet att prova på t.ex. en surfplatta. 

 

Utbildning är en stor del i arbetet med digital inkludering, både för kommuninvånare 

men även för medarbetare i kommunen.  

 

Det finns ingen beslutad arbetsplan än, men något som diskuterats i arbetsgruppen är 

den verksamhet som redan finns på plats och hur vi kan utveckla och förbättra den. 

Till exempel Bibliotekets digitala Första hjälpen. Även fixartjänsten i en digital 

version har diskuterats. 

 

Även SeniorNet har diskuterats och hur vi kan motivera invånare till att bilda en 

förening. 

 

Covidsituationen – smitta, vaccinering på SÄBO och hemtjänst. 

Långtidscovid bland personal? Hur ser det ut inför sommaren? (PRO) 

 

Det finns ingen smitta i våra verksamheter. Personalen arbetar fortfarande med 

munskydd och heltäckande visir. 

 

Vaccineringen har Elvira redan informerat om i föregående mötespunkt. 

 

Det finns ingen känd långtidscovid hos någon i personalen. Det är en stabil 

personalsituation.  

 

Just nu planeras semesterledigheten för att säkerställa så att personalen kan få en 

semester för att vila upp sig. 

 

Finns någon policy hur allmän information från socialförvaltningen 

lämnas – speciellt i it-världen. Vad gäller t ex på facebook-sidan som 

heter Korallen? Speglar den alla avdelningar eller bara någon/några 

enstaka. (PRO) 

 

Det finns en policy som är ny.  

 

Eftersom gruppen på Korallen finns så har kommunen bedömt att den representera 

hela verksamheten på Korallen. 

 

Vad har hänt med nattkamera och det nya låssystemet? (PRO) 

 

Insatsen nattillsyn innebär i första hand att kunden får en Trygghetskamera 

monterad i sovrummet. Insatsen finns redan men vi har inlett ett arbete för att införa 

fler kameror då det ger en positiv effekt för kund som kan sova i lugn och ro utan att 
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bli störd av personal men också för personalen som kan prioritera andra kunder som 

är i behov av omvårdnad på natten.  

 

Arbetet som pågår syftar till att ge en tydligare riktlinje gällande hur insatsen kan 

beviljas personer med t.ex. demens, där ett samtycke från kunden kan vara svårt att 

få. Socialförvaltningens förvaltningsjurist arbetar just nu med den frågan.  

 

Under hösten 2020 startades ett pilotprojekt för införandet av trygghetslåsen hos 25 

st kunder och 5st portlås. Tanken med pilotprojektet var att testa att fånga upp 

eventuella problemområden innan ett breddinförande drar igång.  

 

Arbetet med installationen gick smidigt hos kunderna men med en viss fördröjning 

för portlåsen som berodde på att vissa portar behövde komplicerade elinstallationer. 

Pilotprojektet utvärderades och vi beslutade att dra igång breddinförandet den 8:e 

januari 2021.  

 

Idag har majoriteten av kunderna låset installerat och vi är uppe i ca 420 st kundlås 

och cirka 100 portlås. Projektet befinner sig nu i förvaltningsfasen där det planeras 

hur framtida underhåll och installationer ska genomföras.  

 

Idag när låsen har varit i drift i några månader kan vi se att kunderna har fått ökat 

förtroende för tekniken i och med det att problemen uteblev och att allt fungerar 

precis som det gjorde innan installation. Personalen är snabbare på plats vid larm än 

tidigare då vi slipper nyckelhanteringen som har varit den största tidstjuven. Vår 

personal spar tid, är mindre stressade vid larm och det speglar sig på ett positivt sätt 

hos kunderna.  

 

Hur länge bor personer på SÄBO? (PRO) 

 

I Vallentuna bor en person på särskilt boende i genomsnitt 874 vistelsedygn. Siffran 

är för 2021.  
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Finns det många lediga platser på SÄBO? Vill många flytta till det 

nyöppnade? (PRO) 

 

Ja det finns många lediga platser. Vi går efter en placeringsordning där vi i första 

hand placeras på Väsbygården och Korallen, därefter Augustendal, Åby Ängar och 

Vårdbo.  

 

Det har visats ett intresse av att flytta till Åby Ängar, men vi går som sagt efter 

placeringsordningen som tillämpas även om man redan bor på SÄBO. Det går att byta 

boende om det finns särskilda skäl. 

 

Organisationen på socialförvaltningen? (PRO) 

 

David går igenom dom huvudsakliga delarna inom socialförvaltningen 
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Fråga angående artikeln i Mitti Vallentuna om resor till och från 

dagverksamhet. När, var och hur har detta kommit upp och varför? 

(PRO) 

 

Det blev ett missförstånd mellan handläggare och kund, därför uppkom artikeln. Se 

förklaring nedan och vad som gäller. 

 

Frågan har uppkommit i och med pandemin och att dagverksamheten stängdes. I 

samband med att den öppnade igen såg vi risker för smittspridning att åka i samma 

bil (vilket man gör i turbundna resor), så för de som bor nära dagverksamheten 

beviljades istället promenad via hemtjänsten så att de promenerade till 

dagverksamheten. Det här är även positivt ur hälsosynpunkt och har fungerat bra.  

 

Enligt socialtjänstlagen ska vi alltid titta på individens egna ansvar samt förmåga och 

arbeta för att bibehålla förmågan. Enligt de politiskt antagna riktlinjerna beviljar vi 

alltid turbundna resor om individen har behov av turbundna resor.  

 

 

 

Nästa samråd för KPR och 

Socialförvaltningen 

7 september 2021 kl. 13:00-15:00 


