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§ 23
Val av justerare
Valter Jeppsson, SPF utses att justera dagens protokoll.
§ 24
Dag för justering
Tidpunkt för justering bestämdes till torsdagen den 18 maj kl. 09.00 i
Kontaktcenter.
§ 25
Godkännande av dagordning
Följande frågor anmäldes till § 34, Övrigt.




Utvärdering av hjälpmedel
Surfplattor
Skrivelse angående gratis halkskydd till pensionärer

§ 26
Föregående protokoll
Inkommen fråga angående sammanträdestider för KPR hösten 2017 har
behandlats sedan tidigare. Korrekta tider finns angivna i protokollet.
§ 27
Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har lämnats in sen det senaste sammanträdet.
§ 28
Information om brandskyddsutbildning till omsorgsförvaltningen samt
evakuering av särskilda boenden
Anders Brodell, brandingenjör, Värends Räddningstjänst, samt Thomas Wrååk,
verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Kronoberg, informerar.
Brandskyddsföreningen jobbar för ett brandsäkrare Sverige genom utbildning,
opinionsbildning, m.m.
Den 3 maj hölls ett seminarium angående hembesök och individanpassat
brandskydd. (Information finns även på
https://www.brandskyddsforeningen.se/regionalaforeningar/brandskyddsforeningen-kronoberg/)
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Slumpvisa hembesök görs, ibland gentemot särskilda målgrupper, t.ex. äldre.
Inom styrelsen för brandskyddsföreningen Kronoberg önskar man en
representant ifrån pensionärsföreningarna.
Fråga ifrån ledamot: Vore det av intresse att medverka vid Håll Dig På Benengruppens möte på Ryttartorpet?
Thomas Wrååk svarar att man gärna tar emot inbjudan.
Anders Brodell, informerar om Värends Räddningstjänst organisation och
insatskapacitet och visar en film kring brandskydd för äldre. I filmen noteras att
för denna grupp räcker oftast inte ett larm, eftersom många har t.ex. begränsad
rörlighet, och därför behövs andra hjälpmedel som t.ex. sprinkler, spisvakt.
Fråga ifrån ledamot: Hur gör man när en brandvarnare sätts igång av t.ex. en
spis?
Anders Brodell svarar att det i så fall kan vara bäst att antingen skaffa en varnare
med pausfunktion, eller att flytta varnaren.
Carola Dahlqvist, omsorgschef, tillägger att kommunens fixartjänst kan flytta
varnaren om man inte kan själv.
Ett informationsmaterial med en enkel checklista för brandrisker har tagits fram
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Brandskyddsföreningen.
Rökning är fortsatt en stor orsak till bränder: skyddsåtgärder kan vara t.ex. ett
rökförkläde, eller brandfilt i knät.
Kvarboende kommer att öka, bl.a. då platser för särskilt boende är långt mer
kostsamma, men Anders menar att en del av denna mellanskillnad bör användas
av kommunerna till relativt billiga brandskyddsåtgärder.
Idag finns komplement till brandlarm för personer med hörselnedsättning, t.ex.
en trådlös vibrator som kan placeras under huvudkudden.
Anders Brodell menar att brandskyddsåtgärder bör inkluderas i
biståndsbedömningen för äldreomsorg. Man har ett mål om väsentliga
minskningar av antalet dödsfall vid bränder, och det kommer sannolikt behövas
denna typ av integration av brandskyddet för att nå detta.
Vid ett särskilt boende ska finnas minst två utrymningsvägar från lägenheterna
och möjlighet att förflytta sig horisontellt till säker plats (d.v.s. från den brandcell
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i byggnaden som drabbats av brand till en annan brandcell i byggnaden) utan att
åka hiss eller gå i trappa. Utöver detta finns automatiskt brandlarm med
rökdetektorer och personalen är utbildad i förstainsatser mot brand. Det ska även
finans batteridriven brandvarnare. Dörrar ska vara byggda för att stå emot brand
under minst en timme, vilket gör att även i hus från mitten av förra seklet kan det
ofta vara säkrare att stanna kvar i lägenheten om möjlighet till senare utrymning
finns. Risk för spridning av brand eller rök förekommer via t.ex. fönster eller
dörrar som lämnats öppna, men moderna särskilda boenden är byggda så att varje
lägenhet är en egen brandcell.
Numera finns krav på automatiska dörrstängare som är kopplade till
brandvarnare. Alternativet är att installera sprinklers för att hindra
brandutveckling i gemensamhetsutrymmen. Möjligheter finns att flytta
omsorgstagare horisontellt mellan lägenheter.
Om byggnaden är lägre än 9 våningar når räddningstjänsten samtliga lägenheter
med sina stegar, och då krävs endast en utrymningsväg i själva byggnaden.
Fråga från ledamot: Hur stämmer låsning av dörrar på demensavdelning med
brandskyddsbestämmelserna?
Anders Brodell svarar att det finns en hovrättsdom som anger att detta är
godtagbart om det rör sig om ett kodlås där koden finns i anslutning till
knappsatsen, och som är konstruerat för att vara olåst i strömlöst läge.
Fråga ifrån ledamot: Hur mycket kostar brandskyddshjälpmedel.
Anders svarar att en brandfilt kostar ca 200 kr, och en 6-kilos brandsläckare ca
300 kr. Spisvakt kan man få betald som behovsprövad bostadsanpassning, det
vore önskvärt att även få mobil sprinklerutrustning som en del av detta.
Tillägg från ledamot: I vissa fall får man även utrustning ifrån försäkringsbolag
som man tecknat försäkring hos.
Fråga ifrån ledamot: Hur länge varar en oanvänd brandsläckare?
Thomas Wrååk svarar att den ska hålla i ca 10 år, möjligen upp till 15 år så länge
som manometern fortfarande visar grönt. Det är inget krav att vända på
brandsläckaren för fortsatt funktionalitet, men det kan å andra sidan inte skada.
Fråga ifrån ledamot: Hur fungerar mobil sprinklerutrustning?
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Anders Brodell svarar att den består av en pelare med 30 liter vatten med en
högtrycksspruta som är kopplad till en brandvarnare. De finns hos vissa
omsorgstagare i ordinärt boende med riskbeteende.
Ulf Hedin, ordförande, frågar om mobil sprinkleranläggning fungerar utan ström.
Anders Brodell svarar att det finns reservkraft i anläggningen.
Fråga ifrån ledamot: hur fungerar det på demensboenden med ”hotellås” på
lägenhetsdörrarna.
Anders Brodell och Carola Dahlqvist svarar att personalen får information om
var det brinner, och att de har möjlighet att evakuera personal som inte kan lämna
sina lägenheter själv. Detta behöver endast göras i lägenheterna närmast
brandhärden.
Anders Brodell noterar att bemanningen är en viktig brandskyddsfråga, och att
brandskyddsförvaltning har haft möjlighet att ställa krav på omsorgförvaltning ur
brandskyddshänseende, vilket hittills uppehållits rättsligt vid överklagande.
Fråga från ledamot: Kommer alltid räddningstjänsten i en byggnad, oaktat typ av
lås, tjockleken på fönsterglas, m.m.
Anders Brodell svarar ja, men att det kan ta längre tid.
Fråga ifrån ledamot: Kan luftpumpade madrasser (t.ex. decubitusmadrasser)
utgöra en risk om t.ex. en cigarett bränner håll.
Anders Brodell svarar att det är så, ännu finns inget bra skydd mot detta.
Fråga ifrån ledamot: Hur fungerar det att bo i riktigt höga byggnader (tax ca 20
våningar) ur brandskyddssynpunkt.
Anders Brodell svarar att ur brandskyddshänseende är det inte optimalt att bo på
detta sätt.
Personalen, såväl i särskilt boende som inom hemtjänst och hemsjukvård, och
även den kommunala fixartjänsten, får följande utbildning från Värends
räddningstjänst:



Allmän brandkunskap, brandförlopp, brandlarm m.m.
Hur man ska agera vid brandtillbud
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Praktisk utbildning i hur man använder en brandsläckare
Praktik i hur man utrymmer ett särskilt boende.

Fråga ifrån ledamot: Får sommarvikarier utbildning i brandskydd?
Thomas Wrååk svarar att omsorgsförvaltningen har en rutin att all personal ska
genomgå utbildning var tredje år. Detta ges till all personal. Vikarier får en
utbildning av den utbildade personalen (brandskyddsombud).
Anders Brodell lämnar informationsmaterial.
Tomas Thornell noterar att vi går mot en utveckling av ökad tillgänglighet till
tekniska hjälpmedel och hoppas att Växjö kommun kan ligga i framkant. Denna
typ av utrustning finns idag i t.ex. BO IT:s visningslägenhet.
Anders Brodell noterar att det är önskvärt att bygga in dessa lösningar från
början, t.ex. spisvakt i alla spisar (detta är även en möjlighet för hällar). Det
kostar inte mycket och är tekniskt enkelt.

§ 29
Information om måltidsprojekt i särskilt boende
Cecilia Svanberg, dietist, omsorgsförvaltningen, informerar.
Tidigare har det funnits relativt få kvalitetsmått för måltider inom äldreomsorg:
det har gått att mäta nattfasta samt om det har funnits två rätter att välja mellan
för omsorgstagarna.
Socialstyrelsen har tagit fram ett antal olika metoder för att mäta kvaliteten, s.k.
måltidsindikatorer. Detta rör t.ex. omsorgstagarens förväntan inför måltider,
aktuellt innehåll kring måltider i genomförandeplan, eller förekomsten av
skriftliga rutiner för hela dygnet.
I nuläget håller omsorgsförvaltningen på att ta fram en rutin för att arbeta med
dessa indikatorer. Det är dock ett långsamt och komplicerat arbete eftersom det
inte har funnits någon tidigare struktur. Arbetets kvalitet har berott på
personalens individuella engagemang.
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Socialstyrelsen har studerat de senaste 20 årens forskningsrön kring vilka
faktorer som påverkar måltidsupplevelse i särskilt boende. Viktiga element
inkluderar:







De rutiner som finns på boendet
Normer och kultur bland personalen, t.ex. personalens grad av service och
bemötande under måltiden, förmåga att möta individen och dess behov)
Sällskap: föredrar omsorgstagaren att äta i sällskap eller i den egna
lägenheten? Det finns en norm om att alla föredrar att äta i sällskap, men
för omsorgstagare med nedsatt fysisk eller kognitiv förmåga kan den
ansträngning som krävs för att genomföra måltiden innebära att social
samvaro inte är önskvärd förrän först efter själva måltiden. Gruppernas
storlek och möjligheten att äta enskilt är viktiga frågor.
Rummets och dukningens utformning.
Matens smak, form, färg, doft och konsistens

FAMM-modellen (five aspects meal model), utgår ifrån Guide Michelins
riktlinjer. Utöver mat bedöms mötet och rummet. I FAMM utvärderas alla tre
delarna i ett sammanhang som även inkluderar miljön och måltidsupplevelsen,
respektive styrning och ledning för arbetet.
Det är viktigt med sammanhang: ofta anser personal på
kommunledningsförvaltningens måltidorganisation respektive
omsorgsförvaltningen som utbildas att den egna insatsen inte spelar någon roll
eftersom den andra förvaltningens personal ”gör vad den ska”.
Andreas Åkerlund Johnsson, enhetschef vid måltidsorganisationen med ansvar
för bl.a. Älgvägens kök, är nära involverad med projektet. Det är en styrka att
omsorgsförvaltningen och måltidsenheten samverkar nära.
Måltidsprojektet påbörjades med kostombud (undersköterskor med viss extra
utbildning kring måltider och kost) och medverkan från t.ex.
måltidsorganisationens kockar. Man började på Birkagården och Bågen, där
omsorgstagarna hade gett märkbart låga omdömen kring måltider och
måltidsupplevelsen.
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Medarbetarna på kommunrehab har involverats: dessa arbetar ofta nära
omsorgstagarna och hjälper till med t.ex. att hitta rätt hjälpmedel eller att kunna
äta självständigt så länge som möjligt.
Första steget är att identifiera målgruppens särskilda förutsättningar: sjukdomar
och funktionsnedsättning, tugg- och sväljsvårigheter, nedsatt aptit. M.m. Nedsatt
lukt- och smakförmåga, nedsatt salivproduktion förändrar matupplevelsen.
Identifiera hela processen, från servering till disk.
Viktiga pusselbitar för att ta fram en måltidsmodell för omsorgsförvaltningen är
att måltiderna är:







Goda
Säkra
Näringsriktiga
Trivsamma
Integrerade
Hållbara

Integrerade måltider innebär både rumslig anpassning och att göra måltiderna till
en del av övrig verksamhet t.ex. att det går att ta sig fram till maten, eller att
använda måltiden som en aktivitet (ett exempel är att omsorgstagaren är med och
vispar vid bakning, vilket är bra som träning för att behålla funktionsförmågan).
Fråga ifrån ledamot: ”får” omsorgtagare medverka vid matlagning?
Cecilia Svanberg svarar att det inte finns några hinder så länge som man har en
rutin.
Fråga ifrån Tomas Thornell: Har arbetet med måltider tagit tid och resurser ifrån
andra aktiviteter?
Cecilia Svanberg svarar att med rätt planering krävs inte detta. Vissa
enhetschefer avsatte först extra arbetstimmar för måltiderna, men märkte att det
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inte behövdes. Problem uppstår snarare när det inte finns någon struktur för
arbetet: då glöms saker och tar extra tid.
Fråga ifrån ledamot: Jobbar man med ekologisk mat?
Cecilia Svanberg svarar att detta ingår i konceptet ”hållbarhet”, man köper
ekologiskt och närproducerad mat, tänker på hur långt livsmedel transporteras,
m.m.
Säker mat involverar t.ex. skydd för allergi.
Fråga från ledamot: kommer miljö- och hälsoskyddskontoret ut på tillsyn av de
särskilda boendenas kök?
Cecilia Svanberg svarar att de gör oanmälda besök.
Fråga ifrån Ulf Hedin: Hur kan man anpassa kosten vid särskilt boende efter
olika förutsättningar, t.ex. om man är vegetarian, näringsbehov, m.m.
Svarar att förutom möjlighet att välja vilken rätt man vill ha, t.ex. vegetariskt
alternativ så finns stora anpassningsmöjligheter genom mellanmålen. Maten ifrån
Älgvägen står bara för hälften av dagens näringsbehov.
Fråga ifrån Ulf Hedin: Används näringstillskott i verksamheten?
Cecilia Svanberg svarar att de används ofta, men att det ibland är en väl enkel
åtgärd som tas till när personalen inte har så mycket kunskap. Man skulle kunna
göra mer med maten, och rutiner kan förhoppningsvis bli en hjälp för detta.
Fråga ifrån ledamot: Är utvärderingen av arbetet på Bågen klar?
Cecilia Svanberg svarar att hon gör en utvärdering av projekten både på Bågen
och Birkagården.
Måltidsobservationer av maten, mötet, rummet och logistiken görs enligt en
strukturerad mall, frågor inkludera t.ex. hur det är dukat, om omsorgstagare får
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maten presenterad för sig. Vid enstaka tillfällen har t.ex. syn- och
hörselinstruktör varit med för att servera mat utifrån sin kunskap.
Ofta saknas en plan för hur måltiden ska genomföras, eventuellt har det funnit en
”kökstur” för att lägga fram mat, men luncher har inte samordnats och övriga
rutiner har inte funnits. Man har t.ex. sällan presenterats maten, vilket är en enkel
åtgärd som skulle kunna göra stor skillnad. Stora framsteg har gjorts med att t.ex.
stänga av TV:n och inte börja diska förrän efter måltiden, men samtalen kan i
vissa fall bli bättre på att välja samtalsämnen som involverar omsorgstagarna
(istället för att t.ex. diskutera det egna schemat).
Mikrovågsugn har hjälpt med att t.ex. att enklare kunna välja rätt i samband med
måltiden. Personalen går igenom matsedeln. Rutin infördes för att en person
alltid blir kvar i köket medan övriga t.ex. tar larm.
Fråga från ledamot: Hur många bor på den aktuella avdelningen på Bågen?
Cecilia Svanberg svarare att det är 12 personer.
På en avdelning på Birkagården bedrivs palliativ vård. Många är yngre, har
telefoner med sig, äter gärna själv. Ett förbättringsområde var att arbeta mer
strukturerat med brickorna (att skaffa särskild vagn, ställa dem på särskild plats,
m.m.).
På en annan avdelning sitter många i HD-stolar. Det har varit ont om utrymme,
så lunchen har delats upp i två omgångar.
Andra åtgärder inkluderar t.ex. att garnering skickas med, eller att specialkost
läggs upp och värms på plats.
Detta arbete har alltså involverat riktlinjer för en av dygnets måltider, och
samtliga ska få. Hur man går vidare på bästa sätt (att t.ex. expandera till samtliga
enheter eller ta fram fler rutiner på enheterna där arbetet har påbörjats?) är en
utmaning.
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Utvecklingsarbete på måltidsorganisationen inkluderar att rekrytera en särskild
kökschef till Älgvägen, bättre möjlighet till återuppvärmning. En särskild
matsedel ska tas fram på Älgvägen.
Fråga ifrån ledamot: Serveras potatis med skal på de särskilda boendena.
Cecilia Svanberg svarar att detta görs.
Fråga från ledamot: Färger har betydelse, särskilt för dementa hur arbetar man
med det?
Cecilia Svanberg svarar att det finns ett specialporslin, tyvärr är tallrikarna i
minsta laget. Ibland kan t.ex. en mindre röd färgklick hjälpa till att dra
uppmärksamhet till tallriken. Att arbeta med färgkontraster i maten är ett annat
sätt.
Fråga ifrån ledamot: Hur arbetar man med mat på de privata särskilda boendena?
Cecilia Svanberg svarar att de har andra sätt att arbeta med utveckling av mat och
måltidsmiljö. T.ex. serverar något boende färdigmat från företag, men har satsat
på presentation och särskilda måltidsvärdar/-värdinnor. Mindre boenden kan ha
möjlighet att lägga mer resurser på varje enskild måltid. Däremot kan det finnas
en sårbarhet med att ha en specifik värd, om denne blir sjuk är övrig personal inte
van att arbeta med måltider.
Synpunkt ifrån ledamot: Det är fortsatt stora problem för matleveranser i ordinärt
boende. Mat lämnas utanför dörren, t.ex.
Cecilia Svanberg svarar att omsorgstagaren redan idag väljer om man vill ha mat
i kylväska eller inte. Hon är mer oroad för dem som inte får leverans som
planerat, och vad som görs kring lådan morgon och kväll.
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§ 30
Trafiksäkerhetsfrågor
Efter en första inbjudan i mars har KPR skickat ett underlag till tekniska
förvaltningen och förslag att Hans Sköld deltar som representant. Sedan har man
inte hört något: man vill delta i gruppen, och annars vara remissinstans
Ulf Hedin svarar att man kommer att kontakta tekniska och fråga vad som har
hänt.

§ 31
Rekryteringsläget inför sommaren
Carola Dahlqvist informerar.
Allt är inte färdigt, men läget är under kontroll. Det finns fortfarande behov av
undersköterskor på landsbygden, och helst någon mer arbetsterapeut till
kommunrehab, men i t.ex. sjuksköterskeorganisationen har man rekryterat till
nästan allt sånär som enstaka pass.
Fråga ifrån Tomas Thornell: Hur många ansökningar om sommaranställning har
kommit in?
Carola Dahlqvist svarar att det varit en viss minskning, några hundra färre sedan
föregående år, men det är svårt att identifiera var tappet kan finnas då det finns
några nya enheter.
Det ser ljusare ut på sikt eftersom omvårdnadsprogrammet rapporterar viss
förbättring av sitt intag.
Fråga ifrån ledamot: Hur mycket personal går till de privata boendena?
Carola Dahlqvist svarar att det är svårt avgöra. Humana uppger att de har fått
många ansökningar, men detta inkluderar även ansökningar till de fasta tjänster
som man har lyst ut.
Fråga ifrån Tomas Thornell: Hur ser det ut för omsorg funktionsnedsättning?
Carola Dahlqvist svarar att hon tror att de löst det mesta, sånär som på enstaka
rader. Dock finns det alltid en risk för oväntade återbud.

§ 32
Nytt angående Hovslund
Noterades vid informations- och dialogdagen på förmiddagen.
Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Ekonomi
Ulf Hedin informerar.
En definitiv prognos finns ännu inte, men fler enheter ser ut att gå med
underskott än tidigare år.
Orsakerna till underskotten analyseras, en möjlighet är att enheterna behåller
övertalig personal för länge på grund av befarade rekryteringssvårigheter vilket
får omedelbart genomslag. Även avsaknad av demografireserv och behovet att
avsätta medel för att kompensera för vikande skatteunderlag påverkar.
Carola Dahlqvist tillägger att det är vissa kostnadsökningar i särskilt boende på
grund av ökat antal parboende.
Fråga ifrån ledamot: Finns det någon möjlighet att nämnden går mot ett överskott
liknande förra årets?
Carola Dahqlvist svarar att detta inte är att vänta.
Fråga ifrån ledamot: Vilka besparingskrav finns på nämnden?
Ulf Hedin svarar att kommunen som helhet ska spara 2 % över fem år, men
nämnderna har bara krav att klara budget.
Fråga ifrån ledamot: Gick nämnden in i året med ett sämre utgångsläge?
Ulf Hedin svarar att så är fallet. Ingen uppräkning gjordes av nämndens resurser,
bl.a. till följd av tidigare överskott.

§ 34
Övrigt
Utvärdering av hjälpmedel
Ulf Gustafsson bjuds in till september för att redovisa.
Surfplattor
Det finns ett antal plattor som har använts i verksamheten som kan delas ut.
Fråga ifrån ledamot: Har det slutits något avtal om att låta Sörgården frångå det
årsarbetstidsavtal som används av övriga omsorgsförvaltningen?
Carola Dahlqvist svarar att den frågan inte har avgjorts ännu.
Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse angående gratis halkskydd till pensionärer
Ulf Hedin informerar att ärendet har tagits upp på omsorgsnämndens
arbetsutskott och förslaget till nämnden är att avslå förslaget bl.a. på grund av att
fallolyckor utomhus inte utgör en större del av antalet fallolyckor, utan att andra
och mer säkra åtgärder bör prioriteras. Det gäller t.ex. att skydden används vid
rätt tillfälle och inte inomhus.
Andra viktiga åtgärder är att säkerställa att äldre får tillräcklig nutrition.
Carola Dahlqvist tillägger att de flesta fallolyckor äger rum på särskilt boende.
Synpunkt ifrån ledamot: Det går att jobba på många olika sätt mot fallrisker
samtidigt.
Marianne Paine noterar att (S) har lagt en motion om gratis halkskydd till
kommuninvånare över 75 år, men att frågan är komplex och att det krävs ett
batteri av insatser för att minska antalet fall.
Synpunkt från ledamot: Det finns risk att äldre inte går ut för att de saknar
halkskydd.
Fråga ifrån ledamot: Varför repareras parcykeln på Sjöliden inte?
Carola svarar att man får undersöka saken.
En ledamot informerar om att två omsorgstagare, troligen i särskilt boende,
hämtades ifrån underhållningen på Pensionärernas Hus då personalen bestämt när
de skulle hämtats.
Ulf Hedin och Carola Dahlqvist svarar att man får undersöka vad som har hänt.
Fråga ifrån ledamot: Hur skriver man dagens arvodesräkning.
Ulf Hedin svarar att tiderna är från kl. 08.00 till 12.00 samt från 14.00 till mötets
avslutande.
Fråga ifrån ledamöter: Man har för avsikt att lämna in arvodesansökningar för
närvaro på Pensionärernas Dag. Kommer man att få arvode för detta?
Ulf Hedin svarar att detta beviljas.
Mötet avslutas kl. 17.10

Justerandes
Signatur
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