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Plats och tid Samlingssalen, Högåsen, Gemlavägen 1, Alvesta 
Tisdagen den 11 oktober 2022, klockan 13:15 – 15:45 
Ajournering mellan § 20 och § 21, klockan 14:40 – 15:00 

Paragrafer §§ 17-23  

Ledamöter Lars-Olof Petersson (S), ordf., omsorgsnämnden 
Mikael Lindberg (C), omsorgsnämnden 
Gunnel Nordahl (S), nämnden för arbete och lärande 
Erik Olofsson (S), kultur- och fritidsnämnden 
Thomas Hedevik, Alvesta PRO 
Lenah Thuresson, Vislanda PRO, §§ 20-23 
Tommy Mases, SPF Seniorerna Skatelöv 
Jan-Olof Ekman, SPF Seniorerna Västra Torsås, §§ 19-23 
Lars Ingvar Berg, SPF Seniorerna Moheda 
Britta Aronsson, SPF Seniorerna Alvesta 
Inger Nilsson, SKPF 

Närvarande ersättare Christer Brincner (KD), omsorgsnämnden 
Monica Pihl (C), omsorgsnämnden 
Irja Lindholm Sundbom, Alvesta PRO 
Ingrid Lövgren, SPF Seniorerna Västra Torsås, §§ 19-23 
Gudrun Samuelsson, SPF Seniorerna Alvesta 
Iréne Niemi, SKPF 

 

Övriga närvarande Peter Johansson, avdelningschef kultur 
Martin Sallergård, avdelningschef fritid 
Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Peggy Hall, sekretere 

Utses att justera Britta Aronsson, SPF Seniorerna Alvesta 
  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
  

 Peggy Hall  

 Ordförande 
  

 Lars-Olof Petersson (S)  

 Justerare 
  

 Britta Aronsson, SPF Seniorerna Alvesta 
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§ 17 

Val av justerare 

Britta Aronsson, Alvesta SPF, utsågs till justerare. 

§ 18 

Föregående protokoll 

Se övriga frågor. 

§ 19 

Information om föreningsbidrag, kultur- och fritidsförvaltningen 

Peter Johansson, avdelningschef kultur, och Martin Sallergård, avdelningschef fritid, 
informerade om de föreningsbidrag som pensionärsföreningarna har möjlighet att 
söka. Information om bidragsreglerna finns också på Alvesta kommuns hemsida, 
www.alvesta.se, under Se & Göra – Föreningar. 

Det finns två olika typer av stödformer som pensionärsföreningarna har möjlighet 
att söka: Aktiv fritid för alla och Arrangemang kultur. Stödet kan utgå som 
ekonomiskt stöd men även som konsultativt stöd eller som stöd med material eller 
lokal. För Arrangemang kultur kan stödet ges som förlustbidrag.  

Ansökan kan göras löpande under året och kultur- och fritidsförvaltningen fattar 
beslut vid fyra tillfällen per år (varje kvartalsslut). Ansökan kan göras via 
kommunens e-tjänster som finns på www.alvesta.se eller genom att kontakta 
kultur- och fritidsförvaltningen. 

Hur stödet använts ska redovisas med verifikat senast två månader efter genomförd 
aktivitet eller arrangemang. Stödet utbetalas normalt efter redovisningen men kan i 
vissa fall utbetalas i förskott. 

Aktiv fritid för alla 

Aktiv fritid för alla fokuserar på fyra huvudområden: 

• Nå nya målgrupper utifrån jämlikhet och jämställdhet 

• Ökad integration och inkludering 

• Stärka folkhälsan i alla åldrar 

• Öka samverkan mellan kommunens föreningar 

Stödet ges till uppstart och utveckling av verksamheter kopplat till ändamålet. 
Frågor kring denna stödform kan ställas till Martin, e-post: 
martin.sallergard@alvesta.se, telefon 0472- 150 21. 
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Kulturarrangemang 

Syftet är att stödja arrangemang inom det konstnärliga området: musik, teater, film, 
dans, konst med mera som äger rum i Alvesta kommun. Stödet kan sökas av ideella 
föreningar. 

Som villkor gäller att arrangemanget ska vara öppet för allmänheten, äga rum i 
Alvesta kommun och bygga på ideellt arbete. En rimlig publikentré ska bära en del 
av kostnaderna. Alvesta kommun ska finnas med i all marknadsföring och 
arrangemanget ska vara kopplat till Kompiskortet. 

Stöd beviljas ej till följande: 

• arrangemang eller verksamhet som stödjer eller ingår i partipolitisk eller 
religiös verksamhet 

• stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål 

• mat och dryck 

• Stödet är ett arrangemangsstöd, inte ett produktionsstöd. Det innebär till 
exempel att du som vill göra en utställning kan söka stöd för själva 
utställningen, inte för produktionen av det som ställs ut. 

Frågor kring denna stödform kan ställas till Peter, e-post 
peter.johansson3@alvesta.se, telefon 0472-150 03. 

Förhyrda lokaler 

Pensionärsföreningar kan liksom barn- och ungdomsföreningar hyra kommunala 
lokaler till taxa 3 (lägsta nivån). I övrigt utgår inget stöd till pensionärsföreningar för 
hyra av lokaler. 

Pensionärsrådet framför att det är ett problem för några föreningar att de lokaler 
som hyrs inte omfattas av stöd för lokalhyra. Det är ett önskemål från 
pensionärsrådet att pensionärsföreningarna ska kunna söka stöd för lokalhyra. 

Föreningsbrev 

Kultur- och fritids skickar ut ett föreningsbrev varje månad. Om det är någon av 
pensionärsföreningarna som inte får brevet men önskar få det ska de höra av sig till 
Peter. 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet hemställer om att externa lokaler ska vara 
bidragsberättigade för pensionärsföreningar. 

§ 20 

God och nära vård samt samverkan kommun och vårdcentraler 

Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på omsorgsförvaltningen, 
informerade om vad god och nära vård innebär. Det är en nationell omställning som 
innebär ett nytt sätt att tänka kring hur man organiserar hälso- och sjukvården. 
Tanken är att den enskildes behov ska vara i centrum och att organisationen ska 
anpassas därefter – fokus ska flyttas till individen. Stuprör mellan verksamheter ska 
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arbetas bort och fokus ska ligga mer på samverkan mellan olika aktörer för att 
underlätta för patienterna. 

Det finns flera skäl till omställningen till nära vård. Dels är det en önskvärd 
utveckling både för verksamheten och för invånarna som har förväntningar på 
tillgänglighet och delaktighet. Dels är det en nödvändig utveckling om vi ska kunna 
fortsätta att bedriva god vård eftersom resurserna inte kommer att räcka till. 
Befolkningsutvecklingen visar på en ökning av andelen äldre och yngre medan det 
blir färre i arbetsför ålder. Behovet av vård och omsorg kommer att öka i större takt 
än vad den totala arbetskraften kommer att göra. Tanken är att mer vård och 
omsorg ska bedrivas i öppna och flexibla vårdformer oavsett var individen befinner 
sig. På så sätt ska slutenvårdens resurser kunna användas till de som verkligen 
behöver den.  

Fyra delar är viktiga i omställningen till god och nära vård: 

• Samverkan mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården 

• Personcentrering, exempelvis genom patientkontrakt, insatser för 
delaktighet och medskapande, sammanhållna vårdförlopp (lika vård oavsett 
var man bor) 

• Digitalisering, de digitala verktygen ska vara ett komplement till vården, det 
är inte tänkt att ersätta den mänskliga kontakten. 

• Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i form av folkhälsoinsatser, 
egenvård via 1177, suicidprevention med mera. 

MAS presenterade också hur Alvesta kommun tänker arbeta med denna 
omställning. För åren 2021-2025 planeras och genomförs ett antal 
utvecklingsinitiativ som kommer att bidra till en omställning och en rörelse för att 
nå en god och nära vård och omsorg. Utvecklingsinitiativen knyts till 
omsorgsnämndens strategiska riktning för verksamheten. Det handlar bland annat 
om att ha ett personcentrerat arbetssätt där omsorgstagarens ges rätt stöd utifrån 
behov och individens egna resurser tas tillvara. Digitala verktyg är tänkta att 
användas när det är möjligt. En god och nära samverkan med både regionens 
primär- och slutenvård är av vikt. 

Diskussion på mötet kring bland annat tillgången på läkare och hur det ska fungera 
med en god och nära vård när det inte finns läkare på vårdcentralen? Risk att man 
endast kommer få träffa läkare digitalt i framtiden. Det lyfts också att det är stor 
omsättning på läkare på vårdcentralen i bland annat Alvesta. Dock är situationen en 
annan i Vislanda där det inte finns samma problem med tillgång på läkare. Navet 
inom den goda och nära vården är tänkt att vara primärvården och då krävs det att 
det finns tillgång till läkare. Vidare diskuterades kring situationen med hyrläkare. 
Pensionärsrådet ifrågasätter hur realistisk en omställning till en god och nära vård 
egentligen är utifrån de mål som presenteras när situationen med läkare på 
vårdcentralen ser ut som den gör. 

Frågan ställs hur det ser ut med antal undersköterskor som städar idag? Detta har 
tagits upp vid flera tillfällen och pensionärsrådet har då framför att det är fel att 
använda undersköterskekompetensen till den typen av uppgifter. MAS informerar 
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om att det sedan i våras finns ett team med servicepersonal inom hemtjänsten i 
Alvesta centrum. Detta har fungerat väl och kommer att utvecklas. 

Pensionärsrådet undrar också hur det ser ut med en eventuell språklots eftersom 
många tappar sitt språk? Inom Alvesta kommun finns språkombud i verksamheten, 
deras uppgift är dock att hjälpa till och utbilda personalen i språket. Det diskuteras 
kring vikten av språkkunskaper samt kring personals bemötande och några exempel 
på brister i bemötande tas upp. 

Ordförande undersöker möjligheten att till nästa sammanträde bjuda in någon 
politisk representant från regionen för att fortsätta diskussionen gällande god och 
nära vård samt situationen med vårdcentralerna. 

§ 21 

Information från nämnderna (stående punkt) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Erik Olofsson (S) informerade om att kulturbussen kommer levereras till årsskiftet. 

Kultur- och fritidsnämnden har hand om kommunens stipendier. 30 oktober är sista 
datum att lämna in nomineringar. Den som vill nominera någon ska lämna en 
motivering och helst ha pratat med personen man nominerar så att personen vet 
om det. 

Erik tar också med sig att reglerna för bidrag till lokalhyra behöver ses över igen. 

Nämnden för arbete och lärande 

Gunnel Nordahl (S) informerade om att förvaltningen för arbete och lärande har en 
ny förvaltningschef, Ulrika Boström. 

Omsorgsnämnden 

Lars-Olof Petersson (S), ordförande, inledde med att informera om pågående och 
kommande byggnationer:  

• Furuliden ska renoveras och detta ute för upphandling för tillfället. Beslut 
om ombyggnationen ska tas av kommunfullmäktige i början av 2023.  

• Beslut är taget om att bygga om lokaler på Högåsen för 
hjälpmedelshantering och för att få plats med en hjälpmedelstvätt. 

• Lunnabackens trygghetsboende håller på att färdigställas. 

• Anbuden som inkommit gällande byggnationen av trygghetsboendet på 
Tingsbacken innebär en kraftig fördyrning av byggkostnaderna. För tillfället 
arbetar man med att se över kostnaderna eftersom detta i sin tur kommer 
påverka hyrorna. 

Det är infört en ny hemtjänstorganisation i södra kommundelen. Hemtjänsten där 
har tidigare varit integrerad i verksamheten på de särskilda boenden (på samma 
sätt som det tidigare varit i Alvesta och Moheda). Det kommer att göras en 
uppföljning av den nya organisationen när den varit i gång ett tag. 
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I Alvesta tätort är det på gång en ny mötesplats i lokal som kallas för Måsen 
(källarplan). Pensionärsrådet framför att lokalen är för liten för att det ska kunna 
bedrivas mötesplats i någon större omfattning. 

Omsorgsnämnden kommer att behandla förslaget om värdighetsgarantier, som 
varit ute på remiss till pensionärsrådet, på sitt kommande sammanträde. 

Omsorgsnämnden har fått 15,2 miljoner kronor i statsbidrag med anledning av 
prestationer gällande att minska andelen timanställningar. Dessa medel ska 
förbrukas under 2022 och 2023. Det finns bland annat ett behov av 
kompetensutveckling inom verksamheten. Varje enhet ges en summa pengar till 
kompetensutveckling samt någon form av aktivitet för personalen.  

Kösituation till särskilt boende: 21 personer väntar för tillfället på att få sitt beslut 
verkställt. Två av dessa personer är erbjudna och svar inväntas. 

Omsorgsnämnden arbetar med att se över hur man kan anamma den nya digitala 
tekniken för att kunna möta framtidens utmaningar. Representanter för 
omsorgsförvaltningen har varit på en teknikmässa i Stockholm för inspiration. Det 
har köpts in gungstolar till de särskilda boendena som gungar av sig själva och har 
en lugnande effekt. Tanken är att även köpa in vändlakan som gör att man inte 
behöver dubbleringar vid vändningar och som dessutom gör det behagligare för 
den som blir vänd.  

§ 22 

Information från pensionärsorganisationerna (stående punkt) 

Alvesta PRO informerade om att de eftersökt parkeringsplatser vid boulebanan i 
Alvesta vilket de också fått. De har nya aktiviteter i gåfotboll och discgolf. De har 
även haft möten för medlemmarna med olika information, exempelvis besök från 
kommunens säkerhetssamordnare. De firar 75-årsjubileum i december. 

Vislanda PRO har tappat en del medlemmar och håller just nu på med en 
värvningskampanj. 

Moheda SPF informerade om att det erbjudits en endagsutflykt till Växjö via 
anhörigstödet. 

SKPF informerade om att de är med på aktiviteter som anordnas av föreningen i 
Växjö men att även medlemmarna i Alvesta brukar träffas för aktiviteter. 

Skatelövs SPF informerade om att de kommer starta en utbildning i bridge. 

Västra Torsås SPF anordnar en höstfest den 12 oktober. De har även anordnat 
andra aktiviteter och olika utflykter. De håller även på med boule och det har 
lämnats in en ansökan om bidrag till upprustning av stugan som de ännu inte fått 
något svar på. 

Alvesta SPF har startat en studiecirkel för att exempelvis lär sig om digital teknik, 
exempelvis ladda ner appar med mera. 
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§ 23 

Övriga frågor 

Västra Torsås SPF undrar varför det inte står med något i protokollet från 
föregående möte kring brister i utförandet av lägenheterna i trygghetsboendet 
Liljan? På föregående möte gjordes ett studiebesök där och då påtalades en del 
brister, exempelvis avsaknad av socklar på garderoberna, lister som saknades, 
brister gällande trappräcket med mera. Att det inte stod med i protokollet berodde 
sannolikt på att det var sådant som togs upp under studiebesöket när 
pensionärsrådet gick runt i mindre grupper, denna information nådde då tyvärr inte 
alla närvarande och inte heller sekreteraren. 

Alvesta SPF tog upp att det anordnats ett projekt i Hagaparken gentemot ungdomar 
under sommaren och föreslår att kommunen även borde kunna anordna någonting 
för pensionärer där sommartid. SKPF föreslår också att det kunde vara någon 
aktivitet på Hagagården under sommaren? Ordförande tar med sig dessa 
synpunkter inför nästa sommar. 


