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KPR § 26/2019

Mat till ordinärt boende
Sammanfattning
Information om mat i ordinärt boende.

Ärendebeskrivning
Det går att få matdistribution beviljat i ett beslut om hemtjänst från 
kommunen. Hemtjänsten och den enskilde gör därefter en 
överenskommelse om hur den enskilde vill ha sina måltider. 
Överenskommelserna är individuella och ser därför ut på många olika sätt 
och skiljer sig från varandra. Exempelvis kan man beställa kyld mat, köpa 
den själv, eller få maten värmd av hemtjänsten med mera. Den enskilde kan 
vid önskemål ha en blandning av de olika alternativen uppdelat på olika 
dagar. Beroende på vad den enskilde klarar av själv kan hemtjänsten vid 
behov hjälpa till vid tillagning av enklare mat i moment som är svåra för 
den enskilde. Hemtjänsten lagar dock inte en hel måltid, men det går alltid 
att planera in hjälp med en efterlängtad maträtt i samband med exempelvis 
städ. Hemtjänsten tillsammans med de särskilda boendena kan ordna så att 
den enskilde kan åka till det särskilda boendet och äta vid önskemål om det.

Brukare med kyld mat som levereras från Vimmerby är överlag nöjda med 
maten. I dagsläget får 120 personer kyld mat levererat mellan tre till sju 
portioner i veckan. 

Det är i nuläget mellan 60-70 personer som kommer utifrån och äter på de 
särskilda boendena. 

Det finns idag ett koncept där det ingår att boende i trygghetslägenheterna i 
nära anslutning till ett särskilt boende kan gå in och äta på boendets 
restaurang. Hemtjänsten kan när behovet finns hjälpa till med ledsagning. I 
andra fall går det att nyttja exempelvis färdtjänsten eller närtrafiken. Ofta 
kommer personer utifrån till de särskilda boendenas restauranger i samband 
med frivilligverksamhetens träffpunkter och aktiviteter. Kalmar läns trafik 
(KLT) kan svara på frågor om samåkning i färdtjänsten m. m. 

Det ingår i hemtjänstens uppdrag att arbeta med ofrivillig ensamhet. Det 
ingår också i hemtjänstens uppdrag att se till helheten vid en måltid, såsom 
upplägg och tillgång till kryddor. Den enskilde kan alltid ta upp frågor med 
sin kontaktperson som utifrån önskemålet kan göra upp en planering som 
fungerar bra för den enskilde.

Socialnämnden har beslutat att i olika fokusgrupper diskutera ämnena mat, 
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ofrivillig ensamhet och välfärdsteknik. Grupperna ska diskutera de olika 
ämnena och diskussionen ska ligga som grund till förbättringsförslag. 
Deltagarna i fokusgrupperna varierar utifrån intresse och ämne.

Ämnena kommer följas upp med lägesrapport på kommande pensionärsråd.
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KPR § 27/2019

Rapport från länsträff pensionärsråd
Sammanfattning
Claes-Göran Odengrund, SPF, och Lena Hasting, PRO, har varit på 
länsträff för pensionärsråden.

Ärendebeskrivning
På länsträffen diskuterades följande ämnen:

- Att få ihop arbetstiderna inom vård och omsorg, teori och praktik
- Bostadstillägg
- Trygg hemgång
- Hjälpmedelscentralen
- Välfärdsteknik

Claes-Göran upplevde att Hultsfreds kommun ligger i framkant då mycket 
som diskuterades på träffen redan finns här. 

Det är många som kan vara berättigade till bostadstillägg som inte har 
ansökt. Det är ett tillägg till pensionen snarare än ett bidrag. Medelbeloppet 
som betalas ut ligger på 2 300 kronor per månad. Det fördes diskussion om 
hur man når ut med informationen till alla. I Hultsfreds kommun har SPF 
regelbundet bjudit in kommunens avgiftshandläggare för information. 
Informationen lämnas alltid när någon beviljas plats i särskilt boende. Vid 
kommunens uppsökande verksamhet bland kommuninvånare som fyllt 85 
år skulle informationen även kunna lämnas.

Allvarliga fel i vissa hjälpmedel som kan leda till skada eller dödsfall 
diskuterades. En jordfelsbrytare kan förhindra allvarliga olyckor från 
exempelvis höj- och sänkbara sängar, och det kommer ingå vid 
förskrivning av hjälpmedlet framåt. Per-Inge Pettersson tar med sig frågan 
om att hitta bra rutiner i dessa fall till Hjälpmedelsnämnden.

Gymnasieelever hade utbildat pensionärer i mobiltelefonanvändning på 
Öland, vilket varit uppskattat från båda håll. Claes-Göran framför om ett 
sådant upplägg skulle kunna användas hos kommunens sommarvikarier 
inom vård och omsorg för att locka fler?

Claes-Göran Odengrund rapporterar också från studiebesök på 
trygghetslägenheterna i nära anslutning till särskilt boende på Ringvägen 
13 i Virserum. Det var ett par konstruktioner i lägenheterna som inte var 
tillgängliga eller användarvänliga. Verksamhetschef vård och omsorg tar 
med sig synpunkterna. Idag köps standardutrustning in och standarden ser 
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annorlunda ut idag än tidigare. Det går dock att undersöka mer innan vilken 
typ av lås med mera som finns på produkten.
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KPR § 28/2019

Lägesrapport Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel
Sammanfattning
Lägesrapport om arbetet inom Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel.

Ärendebeskrivning
Det har inte hänt så mycket sedan föregående lägesrapport. Arbetsgruppen 
behöver representanter på varje ort i kommunen och som är så kallade 
”eldsjälar”. 

Arbetsgruppen var på Hälsomässan i Hultsfred och demonstrerade enkla 
hjälpmedel. En stor bild på arbetsgruppen och dess kontaktpersoner finns 
för närvarande i kommunhusets reception. 

Det finns ett önskemål om ett inbyggt glasskåp i entrén till det nya 
biblioteket i Hultsfreds centrum. Önskemålet finns med i underlaget.

Följande träffar med rollatorcafé planeras under våren:

2020-04-07 kl. 14 i Träffpunkt Stationen i Hultsfred

2020-04-16 kl. 14:30 i Vena

2020-05-18 kl. 10:30 i Silverdalen

Det kommer en affisch med datumen. Det är kostnadsfritt med träffarna 
och de är öppna för alla.
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KPR § 29/2019

Verksamhetsfrågor
Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg informerar om verksamhetsfrågor inom 
äldreomsorgen.

Ärendebeskrivning

Utveckling av välfärdsteknik
Det är mycket ny teknik inom välfärden och verksamheten arbetar löpande 
med frågan.

Just nu byts alla larm på de särskilda boendena ut. Det har varit lite 
inkörningsproblem med täckning med mera. I Virserum provar man mobil 
hemtjänst där dokumentationen sker direkt i telefonen. Detta har upplevts 
mycket positivt och stressen hos personalen har minskat. Digital signering 
vid läkemedelshanteringen med påminnelse kommer också kopplas på. 

Inom hemtjänsten kommer man testa tillsynskameror, vilket kommer finnas 
med i upphandlingen om larm i ordinärt boende nästa år. Tillsynskamera är 
ett fritt val som den enskilde väljer.

Heltidsarbete som norm
Alla medarbetare inom vård och omsorg har heltidstjänster i grunden men 
med möjligheten att vara tjänstledig till en lägre sysselsättningsgrad. Då det 
finns ett ökat behov behövs personal som arbetar heltid. 

Verksamheten arbetar med frågor kring scheman och hur man kan få till 
helheten på bästa sätt. Pratas även om hälsosamma scheman och det pågår 
ett samarbete mellan fack och arbetsgivare att hitta olika sätt. Målet är att få 
bort delade turer i möjligaste mån. 

Verksamheten kommer testa ständig helgtjänstgöring på två tjänster och 
utvärdera hur det fungerar. Då arbetar man ett mindre antal timmar men får 
heltidslön.

Arbetskläder
Förvaltningen upphandlar tillsammans med Vimmerby kommun 
arbetskläder i form av leasing av kläder och rotationstvätt. 
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KPR § 30/2019 Dnr 2016/27

Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem
Sammanfattning
Lägesrapport om arbetet inom Hultsfred Trygga Hem

Ärendebeskrivning
Invigning av trygghetslägenheterna i nära anslutning till särskilt boende i 
Virserum sker idag kl. 14. Ombyggnaden och utemiljön vid det särskilda 
boendet är också klart.

Föreningen har fått in fyra anbud inför om- och tillbyggnationen av särskilt 
boende i Målilla. Styrelsen har beslutat om tilldelning till en kostnad på 
107 miljoner kronor. Hultsfred Trygga Hem har lämnat en förfrågan till 
socialnämnden om att lägga ett förslag på prioritering av olika tillval. 
Första spadtaget kommer ske i januari 2020.
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KPR § 31/2019

Kommunala frågor
Sammanfattning
Information om aktuella kommunala frågor. 

Ärendebeskrivning
Kommunen får totalt en helårsprognos för 2019 på ett överskott på 10 
miljoner kronor. I juni 2019 beslutades budgeten för 2020. 
Kostnadsutjämningsbidraget från staten landar på 34 miljoner kronor 
baserat på särskilda kostnader utöver vad andra kommuner har. Inför 2021 
ser man dock svårigheter ekonomiskt. Statsbidraget för mottagandet av 
asylsökande på ca 50 miljoner extra per år kommer ta slut en bit in på 2021. 
Arbete inför detta pågår.

Det pågår stora projekt i Hultsfreds centrum. Byggnation av det nya 
biblioteket samt VA-arbeten. Saneringen av Vartaområdet är klar. Det sker 
också en satsning på lek, idrott och hälsa i Virserum och i Hultsfred. 

Kommunen har begärt att en ägarrättsutredning av slakteriet i Hultsfred 
genomförs.

Detaljplanen över området Herrstorpet utanför Hultsfred ska vara klar för 
beslut i maj. Det är en komplex process ur natursynpunkt. Vägar och 
järnvägsövergång kommer byggas under nästa år. Det är många i kö för att 
bygga. 

Beslut fattas nu om detaljplan för 16 lägenheter i Virserum.
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KPR § 32/2019

Övriga frågor
Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lyfta övriga frågor.

Ärendebeskrivning
Vide Hjalmarsson, PRO Silverdalen/Lönneberga, framför följande punkter:

- Hissar i bankhuset i Silverdalen. Det är AB Hultsfreds Bostäder 
som äger frågan. Kommunalråd meddelar att det är projekterat och 
klart, men inte beställt ännu. Kommunalråd tar med sig frågan till 
Hultsfreds Bostäders VD.

- Det klagas på sunkiga duschar i sporthallen i Silverdalen. Det är 
även gamla träd vid fotbollsplanens sittplatser. Frågorna förmedlas 
till kultur- och fritidskontoret. 

- Containrar för sophantering vid idrottshallen i Silverdalen – det är 
svårt att ta sig fram till dem på grund av dålig mark. Den andra 
återvinningscentralen i Silverdalen har mycket som kastats utanför 
containrarna. 

- Finns planer på nybyggnation av lägenheter i Silverdalen? Alla vill 
inte flytta när man på grund av ålder inte klarar av att ha hus och 
trädgård kvar.

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK)
Kultur- och fritidsförvaltningen
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KPR § 33/2019

Meddelanden

Sammanträdestider 2020
19 februari
20 maj
7 oktober
2 december

(AU)
15 januari
15 april
9 september
11 november

Ordförande önskar God Jul och Gott Nytt År.
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