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Kommunala pensionärsrådet 2022-03-01
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 14.00 – 16:00.
Ajournering sker mellan 14:35 – 14:50.
Paragrafer
1-8
Utses att justera
Lars Lundh, SPF Älmhult
Justeringens plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, 2022-03-07.
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________
Amanda Olsson

Ordförande

____________________________________
Marie Rosenquist (M)

Justerande

____________________________________
Lars Lundh, SPF Älmhult

Utdragsbestyrkande
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Närvaro
Ledamöter

Ingrid Hallengren, PRO Stenbrohult
Synnöve Sjöstrand, PRO Göteryd
Britta Croona, PRO Göteryd
Sölve Johansson, SPF Virestad
Lars Lundh, SPF Älmhult
Rolf Roos, PRO Älmhult
Bo Johansson, PRO Älmhult

Politiker

Marie Rosenquist (M), ordförande
Lars Ingvert (S)
Gusten Mårtensson (C), § 5
Eva Ballovarre (S), § 1-5

Tjänstemän

Amanda Olsson, sekreterare
Cecilia Tallkvist, HR-specialist, § 4
Cecilia Blidö, måltidschef, § 6

Justerandes signaturer
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Sekreterare
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Ärenden
§1
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§2

Fastställande av föredragningslistan

§3

Kö till särskilt boende

§4

Information gällande arbetsmiljö på socialförvaltningen

§5

Aktuell information

§6

Information från kostchef Cecilia Blidö

§7

Övriga frågor

§8

Nästa möte
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2021/94
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Rådet håller en tyst minut för Britt-Marie Gard.

§ 1 Val av justerare

Rådet utser Lars Lundh att justera protokollet jämte ordförande.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan
Rådet fastställer föredragningslistan i sin helhet.

§ 3 Kö till särskilt boende

Kön för särskilt boende består för närvarande utav 9 antal personer, varav 6 är
personer som tidigare tackat nej till erbjudande om plats. Två lägenheter är snart
redo för inflytt av personer som idag har korttidsplatser. Totalt är cirka 150
SÄBO-platser igång.

§ 4 Information gällande arbetsmiljö på
socialförvaltningen

Enligt tidigare önskan från rådet informerar Cecilia Tallkvist, HR-specialist, om
arbetsmiljön inom socialförvaltningen.
Socialnämnden är yttersta ansvarig för arbetsmiljön och beslutar tillsammans
med förvaltningsledningen hur man för arbetet. Socialförvaltningen har högst
sjukfrånvaro bland de kommunala förvaltningarna vilket är inte är ovanligt men
inte heller bra. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och detta är en trend
även nationellt och inom alla branscher. Frånvaron var hög redan under 2019
men mycket har påverkats av pandemin.
Korttidsfrånvaron, särskilt sådan som pågår i 2 till 14 dagar, har stigit medan
sjukfrånvaro som pågår i över 29 dagar, så kallad långtidsfrånvaro, har inte ökat
under pandemi. De långa sjukfrånvaro i återfinns främst bland anställda som är
över 50 år.
Tillbud skött i höjden under pandemin, alla som exponerades eller misstänktes
exponerats för Covid-smitta skulle lämna in ett tillbud. De kom dock inte från
Covid-avdelningen utan på socialförvaltningens andra verksamheter. Bland
arbetsplatsolyckor är fall fortfarande vanligas följt av risk vid smittämne.
Många anger att de upplever kränkande särbehandling som också faller i under
arbetsmiljölagstiftning och skiljer sig från diskriminering. Kränkande
särbehandling innebär att någon missgynnas på ett obegripligt sätt.
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§ 5 Aktuell information

Kommunalrådet och ordförande för kommunstyrelsen, Gusten Mårtensson,
informerar om vad som händer i kommunen just nu. Kommunen har en ny
hemsida som ska lanseras den 16 mars. Den nya webbplatsen ska vara mer
lättillgänglig och lättförståelig.
Ett nytt medborgarlöfte från polisen och kommun har utformats kring hur man
kan jobba brottsförebyggande och för trygghet. Medborgarlöftet har sin
utgångpunkt i den nyligen genomförda trygghetsmättningen och fokuserar på
hur man ska samverka, jobba med synlighet och öka tillgänglighet. Polisen tar
gärna emot tips så om man har misstankar får man gärna ringa 114 14.
Omvärldsläget är som känt mycket ansträngt och det kommer synas även i
kommunen. Man kommer ta med sig många lärdomar från pandemi om hur
känsliga vi är. Pandemin pågår fortfarande och det finns en stor trötthet hos
många som förvärras av oron som kommer med ovisshet. Eva Ballovarre (S)
uppmanar om att vara källkritiskt, särskilt i situationer där mycket är osäkert.
Kommunen jobbar aktivt och på flera håll och Gusten Mårtensson (C) uttrycker
vikten av att fortsätta vårt demokratiska samhälle, arbete och samhälle framåt
även om det kan kännas oviktigt i jämförelse.
Älmhults kommun har ett fungerande hemvärn, särskilt i Göteryd. För personer
söker mindre militära alternativ att engagera sig finns även den Frivilliga
Resursgruppen (FRG) som utbildar volontärer och under kommunal regi är ett
stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser.
Rådet uttrycket att kommunens hemtjänst och socialtjänst trots mycket fungerar
bra och att verksamheten förtjänar att få höra det.

§ 6 Information från måltidschef Cecilia Blidö

Enligt önskan från rådet 2021-08-24, § 9, kommer Cecilia Blidö, måltidschef,
och informerar om måltidsenhetens arbete. De ansvarar för alla måltider inom
förskola, grundskola, gymnasieskolan och äldreomsorgen i kommunen och
omfattar runt 70 anställda kockar och måltidsbiträden som serverar ungefär
4 500 luncher per dag.
Vid måltider inom äldreomsorgen finns det mycket att tänkta på och mycket
hamnar på socialförvaltningens personal inom hemtjänsten och särskilda
boenden. Där krävs särskild kunskap och kompetens och kring detta har man
påbörjat ett stort arbete för helhetssyn över måltidsarbete vid dygnets alla
timmar som ska bidra till en förhöjd kvalitet.
Det har förkommit en hel del skrivelser kring kommunens planer att förändra
måltidsdistributionen. Måltidsenheten ansvara för matlådan medan extratjänster
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som tillkommer kring måltiden faller under socialförvaltningen. Tjänster som
måltidssällskap och hjälp med uppvärmning kan ske på samma sätt som idag och
styrs av vilket bistånd brukaren har.
Majoriteten av svenska kommuner distribuerar kylda matlådor i egen regi. Mat
får inte vara värmd i mer än två timmar från tillagning vilket innebär att maten
måste ätas inom det tidsspannet. I dagsläget lägger hemtjänstpersonal i Älmhults
kommun sammanlagt 123 timmar varje vecka på att bara distribuera mat. Att
leverera varma måltider inom 2 timmar förutsätter att alla vill äta precis den
maten kommer och just den tiden som den anländer.
Rådet lyftet hur viktigt det är att information kring kommunens planer ska vara
lättillgängligt, annars leder det endast till otillförlitlig ryktesspridning.
I förslaget som ligger får man alla veckans måltider samtidigt. Det är även
viktigt att komma ihåg att lådan är kyld och inte fryst. Det ska fortfarande lagas
så nära inpå som möjligt och detta kan underlätta individanpassning. Matlådorna
kan värmas i både mikrovågsugn och hushållsugn.
Fråga lyfts om veganska matlådor. Cecilia svarar att de redan idag har laktoovo-vegetariska måltider men inte veganska. Detta är dock något man behöver
titta på för att klara klimatmål inom kommunen. Även timbalkost är tillgänglig
för brukare med tugg- och sväljsvårigheter och kan leverans kyld.
Allt sker i kommunal regi, det finns privata verksamheter som arbetare inom
måltidsdistribution men det har Måltidsenheten ingen insyn i eller påverkan på.
Fråga lyfts om kyld mat inte har ett mindre näringsvärde. Cecilia svarar att det
faktiskt är tvärtom. Ju längre tid maten varm-hålls, desto mer urlakas maten inte
bara näring, utan även på doft, färg och smak.
Vill man veta mer om hur övergången har gått i andra kommunerna kan man
titta på Klippans kommun och Växjö kommun, där detta har blivit mycket
uppskattat.

§ 7 Övriga frågor
• Rådet får återkoppling på frågor som ställt under tidigare sammanträden:
Marie Rosenquist informerar hur rådet ska fungera som ett ömsesidigt
informations- och samrådsforum där representanterna har om rätt att lämna
synpunkter som ska kunna påverka ärendehandläggningen i
kommunstyrelsen och nämnderna. En informationsbilaga skickas med till
rådets ledamöter.
• En ny färdtjänstupphandling har genomförts. I upphandlingen ställdes krav på
bland annat god servicenivå, trevligt bemötande och bra lokalkännedom.
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Säkerheten är också i fokus med krav på både fordon och förare. Den tidigare
upphandlingen innehöll både färdtjänst och skolskjuts, nu är det två separata
delar.
• Sekreteraren påminner om att pensionärsföreningarna senast i november ska
utse sina representanter i pensionärsrådet till nästa mandatperiod.
• Rådet önskar få redovisningen av den enkät som genomfördes utskickad.

§ 8 Nästa möte

Nästa sammanträde planeras till den 31 maj, klockan 14:00. Om möjligt önskar
rådet att nästa sammanträde sker i Osby kommuns nya trygghetsboende.
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