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Minnesanteckningar 

Samråd för KPR och Socialförvaltningen 
 

Tid: 7 september 2021 kl. 13-15 

Plats:  Microsoft Teams 

Närvarande  Annelie Danielsson PRO Össeby 

Bo Schylander RPG RPG 

Gunnel Orselius Dahl SPF Seniorerna 

Anne-Louise Vintberger PRO Vallentuna 
Sofia Stridh  Stabschef Socialförvaltningen 

Sara Bjällsten Administrativ samordnare 

Socialförvaltningen 

 
 

Dagordning 
 

1. Välkomna! 

Presentation – Sofia Stridh ny stabschef. 

 

2. Mötesanteckningar från föregående samråd. 

 

Träffen: Förslag på utformning kommer inom kort från 

kommunikationsavdelningen för vidare arbete i arbetsgruppen. Träffen 

kommer troligtvis se ut på ett annat sätt i framtiden. 

 

Digital fixartjänst: arbetet med att utforma tjänsten pågår. 

 

3. Kl. 13:10-13:45  

Ny utförarchef Ganimete Kalludra presenterar sig och berättar om hennes 

fortsatta arbete på Utföraravdelningen. 

 

4. Kl 13:45-14:30  

Frågor från föreningarna besvaras: 

a) Vad ska ingå i Anhörigkonsulentens tjänst? (PRO Össeby) 

Uppdraget kommer inte ändras i någon större utsträckning, men 

Ganimete ska undersöka vidare med verksamhetschefen och 

återkommer via mejl. Det är dock en ny person som börjar arbeta i 

rollen som anhörigkonsulent. 

b) Hyror och avgifter på särskilda boenden (PRO Össeby) 

Frågan tas upp i ”stora” KPR. 
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c) I vilket av KPR-mötena ska olika typer av frågor 

informeras/diskuteras? (PRO Össeby) 

Kommunövergripande frågor ska tas upp på KPR där samtliga 

förvaltningar är representerade. Specifika äldrefrågor som rör 

Socialförvaltningen tas upp i samrådet, då är det också större chans 

att det fångas upp på rätt sätt då det i KPR-rådet tas upp många olika 

frågor. 

 

d) Vilka regler och lagar gäller när någon mot sin vilja 

omplaceras från vård och stöd i hemmet till vård inom 

SÄBO? (RPG) 

Först och främst är det socialtjänstlagen biståndshandläggarna utgår 

ifrån och samtliga insatser Socialförvaltningen har att erbjuda till de 

som har behov av insatserna är frivilliga. Vi kan aldrig tvinga någon 

att ta emot en insats. 

 

Vi arbetar utifrån nära vård och att den enskilda ska kunna bo 

hemma så långt det är möjligt, så länge det bedöms att vi kan 

tillgodose behovet på ett tryggt och säkert sätt. Om bedömning görs 

att insatserna inte kan göras på ett trygg och säkert sätt framförs det 

både muntligen och skriftligen till kunden och anhöriga. Varje 

bedömning är individuell. 

 

5. Kl. 14:30  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Elvira Avdic, informerar om pågående 

vaccination mot covid-19. Informationen lämnas skriftligt: 

 

Inom våra verksamheter så har vi inte haft några konstaterade covid-

patienter under sommaren och fram till skrivande stund.  

Enligt information från Region Stockholm så är tillgång till vaccin mycket 

god. Det ges ungefär hundra tusen doser per vecka. Alla från 16 års ålder kan 

nu vaccineras. Det är oklart i nuläget hur det blir med vaccination av unga 

under 16. 

 

Vaccinationstäckningen är betydligt högre i äldre grupperna jämfört med 

yngre. 

Av alla över 65 år har mer än 80 procent fått första dosen (Vallentuna 

kommun över 90 procent, en av de bättre kommuner i Stockholms region), 

vilket är ett av FoHMs mål. 

När det gäller frågan om behovet av tredje dos så har Region Stockholm 

informerat kommunerna om att det inte finns några beslut om det än. Om det 

blir aktuellt med en tredje dos kommer sköra personer/ äldre att vaccineras 

först. Detta borde i så fall ske under hösten. 

 

6. Övriga frågor 
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a) Hur fungerar det om man besökt akutsjukhus och blir 

hemskickad utan stöd från anhöriga och utan 

hemtjänstinsatser? 

 

Sjukhuset får inte skriva ut patienter där det finns ett akut omvårdnadsbehov 

utan har skyldighet att invänta att socialtjänsten gjort en planering för 

hemgång. Det gäller även vid besök på akuten. Det är alltså viktigt att 

återkoppla till vården om det inte har fungerat. Har patienten själv skrivit ut 

sig och väljer att åka hem tas kontakt med socialtjänsten nästkommande 

vardag. 

 

 

 

 

Nästa samråd för KPR och 
Socialförvaltningen 

11 november 2021 kl. 13:00-15:00 

 

 

 

 

 


