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Grupp Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

 

Tid och plats Onsdagen den 24 oktober kl.15:30-17:00 

  Kvarnen konferens,  

  Vibblabyvägen 1, 177 80 Järfälla. 

 

Beslutande Bengt Harju (S)  Socialnämnden 

  Marianne Elmenbeck (S) Socialnämnden 

  Jan Westman (M)  Socialnämnden 

  Inger Sundqvist (M)  Socialnämnden 

      

  Lena Franzén   PRO  

  Ulla Rondahl  PRO 

  Hans Granqvist  PRO 

  Vuokko Stolpe  SPF 

  Anita Gröning Persson SPF 

  Roland Borgström  SPF  

  Anita Jonsson   SPF 

  Solbritt Kihlberg   RPG 

  Esa Tuuri  Varttuneet 

 

Ersättare Jiang Millington (MP) Socialnämnden 

  Lennart Nilsson (KD) Socialnämnden 

 

  Bo Östlund  SPF 

  Inger Kling  RPG 

   

 

Övriga deltagare Jenny Wilhelmsson  Socialdirektör 

  Camilla Sörensen  Sekreterare 

  Johan Bergman  Bygg- och miljöförvaltningen 

  Emanuel Olofsson  Bygg- och miljöförvaltningen 

   

 

Utses att justera Solbritt Kihlberg (RPG)  

 

Underskrifter Sekreterare  ……………………………………… 

    Camilla Sörensen 

 

  Ordförande  ………………………………………. 

    Bengt Harju (S)  

 

  Justerande  ………………………………………. 

    Solbritt Kihlberg (RPG) 
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§ 57 

Mötet öppnas 

Ordförande Bengt Harju (S) hälsade alla välkomna och höll en tyst minut för Lars 

Eric Ohlsson. Ordförande förklarade därefter mötet öppnat. 

 

§ 58 

Genomgång av föregående protokoll 

Inga synpunkter. 

 

Tillägg till föregående protokoll 

 Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 59 

Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes utan tillägg. 

 

§ 60 

Justering 

Att justera jämte ordförande utsågs Solbritt Kihlberg (RPG).  Justeringen sker 

klockan 17:00 tisdagen den 18 december i rum 522, plan 3, Vibblabyvägen 3, 2 tr. 

Kvarnhuset. 

 

§ 61 

Närvaro 

Närvaro registrerades genom namnupprop.  

 

§ 62 

Johan Bergman och Emanuel Olofsson, Bygg- och miljöförvaltningen,  

se bilaga 1 

Skötselplan för utemiljön på äldreboenden i kommunen  

Johan Bergman, bygg- och miljödirektör, informerade om hur bygg- och 

miljöförvaltningen arbetar och att det är fastighetsavdelningen som förvaltar 

kommunens lokaler och därmed kommunens äldreboenden och ”Sinnenas 

trädgårdar”.  

 

Emanuel Olofsson, enhetschef förvaltning, informerade att de fått i uppdrag från 

socialförvaltningen att rusta upp och höja kvaliteten på utemiljön i anslutning till 

kommunens äldreboenden. ”Sinnenas trädgård” har som koncept att det ska stimulera 

alla sinnen; man ska kunna lukta, smaka, höra, se och känna. ”Sinnenas trädgård” ska 

även vara tillgänglig för alla. Projektet har genomförts med en landskapsarkitekt och 

samverkan med verksamheterna har varit en viktig del.  

 

Emanuel Olofsson informerade om prioriteringar på de olika äldreboendena. 

Emanuel berättade att nya drift- och skötselplaner tillskapats. ”Sinnenas trädgård” 

har förklarats och tydliggjorts till markentreprenören ”Svens markservice”. 

Emanuel informerade att de utmaningar som finns är där markskötseln ligger på 

fastighetsägarna. Idag pågår en dialog om att överta markskötseln eller att 
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fastighetsägarna höjer kvaliteten på markskötseln. Upphandling av ny 

markentreprenad 2019 pågår. 

 

Frågor som lyftes: Var finns platser för gemenskap? Sker samverkan personalen? 

Finns det odlingar? Finns det forum där boendes önskemål framkommer? 

Tillgänglighet för alla? 

 

Emanuel Olofsson lyfte att samverkan är otroligt viktigt och att det finns en 

långsiktig plan med verksamheterna. För att kvalitetssäkra så sker möten även på 

olika nivåer. Jenny Wilhelmsson berättade att odlingar finns på vissa äldreboenden, 

men ingår inte som en aktivitet i ”Sinnenas trädgård”. Jenny Wilhelmsson berättade 

att ”Husråd” förekommer på äldreboenden där boende har möjlighet att komma med 

önskemål. 

 

Emanuel Olofsson informerade att boendes önskemål tas tillvara. Emanuel Olofsson 

informerade att fokus i ett tidigt skede har varit tillgänglighet för alla även med 

rullator, käpp och rullstol. 

 

En aspekt som lyftes var att vatten är otroligt uppskattat för boende och att det har en 

positiv inverkan på boendes välmående 

 

§ 63 

Ordförande Bengt Harju (S) informerar om: 

 

Senaste socialnämnd 

Bengt Harju informerade om att ”Beslut om nytt äldreboende beslut i 

Barkarbystaden”, ”Förenklat biståndshandläggning” och ett medborgarförslag 

”Friska äldre” bordlades till första sammanträdet med Äldrenämnden.   

 

§64 

Socialdirektör, Jenny Wilhelmsson informerar om: 

Bestämmelsen ”Lusen”, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård, som trädde i kraft 14 november, se bilaga 2 

Jenny Wilhelmsson berättade om den nya lagen om samverkan innebär en förändrad 

ansvarsfördelning och nya arbetssätt. Öppenvården får utökat ansvar för planeringen 

av den enskildes fortsatta vård och omsorg. Öppenvården och kommunen ska vid 

inskrivning börja planera för att ta emot den enskilde vid utskrivning.  Gällande 

vårdplanering ska en SIP upprättas och det är den fasta vårdkontakten i öppenvården 

som ansvarar för att den upprättas. Syftet med den nya lagen är att patienter som är 

utskrivningsklara och färdigbehandlade inte ska uppta platser på sjukhuset. Idag 

gäller 3 fristdagar på att få hem individen när hen är färdigbehandlad på sjukhuset. 

 

Jenny Wilhelmsson informerade att det idag är fyra biståndshandläggare som arbetar 

med ”Lusen”. Arbetet har ändrats och nya arbets- och samverkansformer tas fram.  

Jenny Wilhelmsson informerade att FOU har fått i uppdrag att utbilda och samordna 

arbetet mellan kommun och primärvård så att alla arbetar på samma sätt. 

Nätverksarbete mellan kommuner pågår. STORSTHLM, representant för 

kommunen, förhandlar för kommunernas räkning om slutlig överenskommelse. 
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Frågor som lyftes: Kommer anhöriga att få tillgång till journaler? Kriterier för vilka 

som hamnar i LUS? Val av utförare av hemtjänst? Konsekvenser av tre dagarsfrist?  

 

Jenny Wilhelmsson informerade att fullmakt kan ges via 1177/vårdguiden men det är 

oklart om SIP finns tillgänglig där, Jenny återkommer om detta. Jenny Wilhelmsson 

informerade att just nu hamnar alla som blir inskrivna på sjukhuset i LUS, kriterier 

ska dock finnas. Jenny Wilhelmsson informerade att om en patient inte är känd sedan 

tidigare så kommer handläggare till sjukhuset för att informera om patientens val om 

hemtjänst. Jenny Wilhelmsson informerade att vi måste ändra på sättet att se på alla 

dagar som dagar där det sker verksamhet. Vi ska inte ha personer som ligger på 

sjukhus för länge. Socialförvaltningen kommer att återkomma framöver när arbetet 

pågått en tid. 

 

Finskt förvaltningsområde 

Sedan 1 februari 2018 är Järfälla kommun finskt förvaltningsområde. Under 2018 

har en kartläggning gjorts gällande: 
 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  
 Samråd med den sverigefinska minoriteten.  Ett årligt statsbidrag till 

merkostnader utifrån ansvaret som förvaltningsområde för finska.  
 Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla  

 
Kartläggningen ska även klargöra hur stadsbidraget ska fördelas och användas. En 
kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjligt 
att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom 
ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive 
samiska 
 

Socialförvaltningen kommer att återkomma i denna fråga. 

 

Förenklad biståndshandläggning 

Järfälla införde en förenklad biståndshandläggning 2017. Socialförvaltningen fick i 

uppdrag att utreda förenklad biståndshandläggning utefter ett ordförandebeslut i 

socialnämnden, i mars 2018 utifrån den nya lagstiftningen som träder i kraft 2019. 

Socialförvaltningens rapport bordlades. Förvaltningen kommer att återkomma. 

 

Nya regler gällande tillstånd från IVO 

Från den 1 januari 2019 behöver fler verksamhetstyper än i dag tillstånd från IVO. 

De nya regler som riksdagen beslutat om innebär också en avgift för alla som 

ansöker om tillstånd för någon av de tillståndspliktiga verksamheterna. Samtidigt 

börjar nya krav gälla för att få och behålla ett tillstånd.  

De verksamhetstyper som från årsskiftet blir tillståndspliktiga är:  

 Hemtjänst enligt SoL  

 Ledsagarservice enligt LSS  

 Biträde av kontaktperson enligt LSS  

 Avlösarservice i hemmet enligt LSS  

 

Göta Priset 

Järfälla kommun har anmält projekt som vi har haft på Ekens äldreboende gällande 

ett Jag-stödjande förhållningssätt till Göta Priset. 
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Göta Priset är öppet för alla typer av verksamheter. Alla nominerade bidrag 

presenteras i seminarier på Kvalitetsmässan i Göteborg i november 2019. 

§65 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§66 

Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde äger rum den 27 februari i Kvarnen konferens. 

 

 


