Protokoll
Kommunala pensionärsrådet

2016-02-12

1 (6)

Kommunala pensionärsrådet
Datum

2016-02-12

Tid
Plats
Justering av protokoll

Kl 09.00 – 11.10
KS-salen, kommunhuset
Justerare är ordföranden Bodil Hansson samt Kjell Olofsson

Närvarande
Ann-Katrin Höglund
Wathier Svelander
Lilian Borg
Leif Söderberg
Margot Nilsson
Kjell Olofsson
Berit Härdfeldt
IngBritt Höglin
Margit Alenmark

SPF, Sveriges Pensionärsförbund
SPF, Sveriges Pensionärsförbund
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
SPRF, Sveriges pensionärers Riksförbund
SKPF, Svenska Kommunalpensionärernas förbund
Finska Föreningen

Bodil Hansson (S)
Linnea Kjellman (C)
Maria Algotsson (MP)
Caroline Grafström

ordförande KPR
kommunstyrelsen
kommunstyrelsen
kommunsekreterare

Inbjudna
Silvia Sandin Viberg
Anna-Sofia Kulluvaara
Eva Nordberg

socialtjänstdirektör
kostchef Sundsvalls mat & måltider
sektionschef Sundsvalls mat & måltider

1. Mötets öppnande
Ordförande Bodil Hansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet väljs Kjell Olofsson.

3. Dagordning
Dagordningen godkänns med vissa justeringar.
Ordföranden informerar att punkt 6: Skönsmohuset utgår från dagens sammanträde. Detta
eftersom Service- och teknik har dragit tillbaka sitt förslag om att bygga nya lokaler för
hemtjänstpersonalen. Punkt 5: information om Mat i hemtjänst och Skönsmomodellen
flyttas fram till kl 10.00.
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Övriga frågor:
• Hjärtstartare.
• Deltagande Kommunala Pensionärsrådet (KPR).

4. Föregående protokoll
Läggs med godkännande till handlingarna.

5. Mat i hemtjänst, hemtjänst och Skönsmomodellen
Kostchef Anna-Sofia Kulluvaara samt Eva Nordberg, sektionschef Sundsvalls mat
& måltider har bjudits in till dagens sammanträde för att informera om verksamheten.
(Se presentation i bilaga)
Anna-Sofia berättar lite kort om kommunens måltidsorganisation och om uppdraget. I
huvudsak tillagar man mat på till socialförvaltningen samt barn och
utbildningsförvaltningen.
KPR får se veckans meny som planeras utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer kring
näringsinnehåll för äldre. Det finns valfrihet för kunden med minst två menyalternativ.
Guldkant: kan innebära att man erbjuder t ex surströmming eller kräftor.
Det kan göras olika typer av specialanpassningar av matlådorna: mindre portion,
allergi, särskilda önskemål, konsistens. Matlådorna särskiljs genom olika färger för att
säkerställa att det inte blir felleveranser. Vit låda för anpassad mat och svart låda för
beställningar av ordinarie mat.
Statistik förs över hur mycket som är beställt av rätterna och man väljer oftast att
plocka bort de maträtter som inte har varit så populära. Vidare berättar Anna-Sofia om
hur det går till när kund beställer.
Regelbundna tester av råvaror genomförs. Ekologiska råvaror eftersträvas, men det
råder brist på ekologiska köttråvaror vilket gör att det inte alltid går att erbjuda detta.
Potatis är svårt att tillaga och sedan kyla ner så den behåller konsistens och smak. Det
har kommit in många synpunkter på att den inte är bra så därför köper man nu bättre
potatis som kostar lite mer, men som håller högre kvalitet.
På gång inom verksamheten: man utarbetar uppdaterade informationsbroschyrer som
ger svar på vanliga frågor. Utformning av en ny kostblankett med kontaktuppgifter till
kund, så man lättare kan få tag i personen som beställt maten.
Anna-Sofia bjuder in KPR till att vara med i smaktest. Det kan ske vid flera olika
tillfällen. De närvarande på mötet är positiva till att vara med i dessa tester och
ordföranden föreslår att smaktest-inbjudan går ut till KPR under våren.
Uppkomna frågor till Anna-Sofia Kulluvaara och Eva Nordberg:
Fråga från Wathier Svelander om man gjort någon undersökning om vad kunder
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allmänt tycker om maten som beställs? Eva svarar: en sådan kundundersökning
genomfördes sommaren 2015, tillsammans med socialförvaltningen. Utöver denna
gjordes även personliga intervjuer med pensionärer. Kundernas åsikter tas också
tillvara via de kostombud som finns i organisationen som har regelbunden kontakt med
kunderna.
Fråga från Miriam Sjökvist om maten tillagas samma dag som den leverereras? Svar
från Anna-Sofia: Nej, det gör den inte. Personalen arbetar måndag- fredag och
leveranser sker mån, ons, fre. På fredagen levereras maten för helgens dagar. Det är
kyld mat i lådorna när de kommer till kund. Livsmedelsbas tillsätts vilket gör att maten
kan hålla i upp till 14 dagar, förutsatt att förpackningen inte bryts.
Fråga från Maria Algotsson kring anpassning av maten - Vilket spelrum har de som
lagar maten att göra helt nya maträtter istället för att bara ersätta ett livsmedel? AnnaSofia svarar: Oftast byts ett eller flera av livsmedlen ut till andra men maträtten
behåller samma grundkoncept. Ibland måste man göra en helt ny rätt om det är så att
den ordinarie rätten inte går att modifiera genom att byta ut huvudingrediens.
Fråga från Wathier Svelander om hur mycket matlådorna kostar. Svar: Pris för
matlådorna är 47 kr med specialanpassning, 39 kr för soppa, 60 kr för låda med lite
dyrare råvaror. Hemkörningen ingår i priset.
Fråga från Lilian Borg: Varför kan man inte leverera kokt, oskalad potatis? Eva
svarar: livsmedelslagstiftningen tillåter inte att man har jordiga produkter i
tillagningsköken. Det skulle möjligen kunna lösas om man skickade med rå, oskalad
potatis till kund i separata lådor.
Frågor från Maria Algotsson: Hur ser systemet ut när man beställer - avviker
specialbeställningar exempelvis i färg i systemet? Är de på något sätt separerade i
listor? Anna-Sofia svarar att beställningslistorna man får är separerade så att
specialbeställningar är skilda från ordinarie beställningar.
Skedde någon fördjupad uppföljning om man var uttalat missnöjd i undersökningen?
Svar från Eva: Nej, eftersom enkäten besvarades anonymt.
Får de som arbetar med maten någon form av utbildning kring skillnader mellan
allergier och intolerans? Svar från Eva: Personal har utbildning och även
transportörerna fick utbildning när deras avtal var nytecknat.
Hur ser möjligheten ut att göra tillval till den vanliga menyn? Svar från Eva: Den
möjligheten finns inte just nu men man utvärderar hela tiden hur nuvarande system
fungerar och det kan bli förändringar i framtiden.
Ges någon form av kompensation om det blir fel i leverans till kund? Svar från Eva: Ja
det finns det, förutsatt att kunden hör av sig till dem. Kompensation kan lösas på olika
sätt. T ex genom en extra transport med mat som är korrekt enligt beställning eller
prisreducering.
Socialdirektör Silvia Sandin Viberg informerar om socialtjänstens verksamhet vad
gäller hemtjänst, äldreboenden och Skönsmomodellen.
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Silvia gör en kortare beskrivning av hur man arbetar med att anpassa socialtjänstens
verksamhet utifrån rådande budget. Silvia menar att man måste bli bättre på att
tydliggöra vilka förväntningar man kan ha på de insatser som kunderna beställer. Som
det är nu är förväntningarna högre vad som kan tillgodoses. Man arbetar för att
anpassa insatser och schablontider inom hemtjänsten så att de ligger i nivå med landet i
stort. Det gäller dock att ha respekt för de behov som människor har. Silvia uttrycker
en önskan om att få återkomma och utförligare diskutera dessa frågor med KPR vid
kommande möten.
Silvia ger information om Skönsmomodellen och berättar att denna ska vara
implementerad i samtliga hemtjänstgrupper i mars. Då sker även utbildning av
arbetsgrupper och ledningsgrupper. Utbildning för biståndshanläggare i april.
Modellen har visat sig ge bäst kontinuitet d v s kunden har kontakt med färre personer.
Även sjukskrivningstalen och kostnaderna är lägre.
Silvia kommenterar turbulensen som har varit på Skottsundsbacken angående
bemanning. Cheferna där har fått i uppdrag till anpassa sina scheman (bemanningen)
till vad verksamheten kräver utifrån givna årsarbetartal. Man lade fram schemaförslag
som inte var godkänt av facken eller förankrade hos personalen. Silvia lämnar klara
besked om att det inte kommer vara tomt på personal på avdelningarna under nätterna.
Den uppkomna konflikten på mötet 2 januari med personal, anhöriga, tjänstepersoner
och politiker berodde delvis på missförstånd. Socialtjänsten kommer nu ta fram förslag
om vad som ska gälla på varje boende och införa månadsmöten med cheferna på
kommunens äldreboenden.
Ordförande föreslår att KPR skulle kunna ha en stående punkt på dagordningen om
frågor som rör socialtjänsten på olika sätt. Ledamöterna instämmer i detta och
ordförande uppmanar ledamöterna att maila in frågeställningar i förväg så att Silvia
och inbjudna personer har en chans att förebereda sig.
Uppkomna frågor till Silvia:
Fråga från Wathier Svelander: Hur fungerar det på Lindgården? Silvia svarar: man
ska ha möte i slutet av februari för att diskutera verksamheten på Lindgården. Det har t
ex kommit fram att bemötande i vissa fall inte varit bra. Där behöver man också prata
om schemat.
Wathier undrar också om Silvia kan göra en förteckning över vad stimulansbidraget
har gått till? Silvia berättar muntligt om detta: Man ska arbeta vidare med
Skönsmomodellen samt att Trygg hemma- teamen ska bli flera. Hon återkommer gärna
med mer ingående information om detta vid ett kommande möte.

6. Skönsmohuset
Informationspunkten utgår från dagens sammanträde.
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7. Val av vice ordförande
Till vice ordförande väljs Anders Nylin.

8. Motioner
KPR beslutar att uppdra till Anders Nylin och Wathier Svelander att arbeta fram ett
yttrande kring ”Motion angående hjälptelefon ”PRIS-pensionärers rätt i samhället” (L).

9. Övriga frågor
Om äldrebarometern
Barometern omfattar åtta huvudområden. Fyra av dessa har fått lägre betyg i
Sundsvall: transporter, medborgerligt deltagande, åldersdiskriminering och
information och kommunikation. Ordförande föreslår att dessa områden blir punkter
på dagordningen under kommande möten. Dessa kan delas upp i teman och
ledamöterna uppmanas att i sina respektive föreningar/organisationer fundera över vad
som behövs för att betygen i barometern ska höjas. Ett uppdaterat mötesschema
skickas ut, som kompletterats med dessa teman.
Budget
Analysseminarium 15 mars kl 8.30-10.30 där tjänstemän presenterar utmaningar och
möjligheter inför arbetet med Mål och resursplan 2017-2018. Detta blir inledningen till
budgetarbetet. KPR har bjudits in till seminariet så att man får samma information som
förtroendevalda. Direkt efter mötet, kl 10.30-12, samlas KPR för att diskutera det som
uppkommit under seminariet. Diskussionerna kan mynna ut i framtida inspel till
partigrupperna. Anmälan till seminariet och KPR-mötet görs till Caroline Grafström.
Förändringar i KPR
Bodil meddelar att hon avsäger sig ordförandeskapet i KPR, men att hon är kvar som
ledamot. Ny ordförande ska tillsättas av kommunstyrelsen den 15 februari.
Hjärtstartare på äldreboende
Leif Söderberg menar att Bodil under ett tidigare möte fick i uppdrag att undersöka hur
det fungerar med hjärtstartare på äldreboenden. Bodil påtalar att äldreboendechef
Carina Magnusson var inbjuden till KPR-mötet i april 2015 och då gav information om
just detta med hjärtstartare. Ledamöterna anser att Carina bör bjudas in till nästa möte
och återrapportera om hur rutinerna ser ut nu.
Färdtjänst i Stöde
Lilian Borg ställer fråga till ordförande om färdtjänsten i Stöde. Hon har fått
information att man tar en framkörningsavgift när taxin kör från Sundsvall till Stöde
för att hämta upp resande. Bodil kan inte svara på hur det ligger till med detta men
påtalar att det kan vara en fråga att ha med när transporter blir mötestema.
Lilian frågar de förtroendevalda i KPR om ny hemtjänstpersonal får särskild utbildning
innan de åker ut och börjar arbeta. Maria Algotsson svarar att de får introduktion samt
att de i början går tillsammans med någon erfaren personal.
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10. Nästa möte
Datum: 15 mars 2016
Tid: 10.30-12.00
Plats: kommunhuset, rum 538A (våning 5)

Bilagor:
Presentation Sundsvall Mat & Måltider
Uppdaterat möteschema 2016

Sekreterare

Caroline Grafström
Justeras

Bodil Hansson

Kjell Olofsson

Ordförande

Justerare
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Mötesdagar 2016
Kommunala Pensionärsrådet i Sundsvalls kommun

Datum
12 februari

Tid
09.00-12.00

Ärenden
Äldrebarometern, budget,
hemtjänsten/skönsmomodellen

15 mars

10.30-12.00

Budgetdiskussion

13 maj

09.00-12.00

Bostadspolitiskt program,
äldreboenden

19 augusti

09.00-12.00

Hemsjukvården,
kollektivtrafiken

18 november

09.00-16.00

Teman från äldrebarometern

Plats
KS-salen

Rum 538A (vån 5)
• Tillgänglighet till byggnader och
miljöer
• Boendet
• Transporter
• Gemenskap och aktiviteter
• Deltagande och inflytande
• Åldersdiskriminering

KS-salen

• Information, kommunikation
• Omsorg vård och service
•

Fullmäktigesalen

KS-salen

