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Plats och tid Festsalen, Alvesta Folkets hus, Allbogatan 17 
Måndagen den 5 december 2022, klockan 13.15 – 15.30 
Ajournering mellan § 27 och § 28, klockan 14.25 – 14.45 

Paragrafer §§ 24-30  

Ledamöter Lars-Olof Petersson (S), ordf., omsorgsnämnden 
Monica Pihl (C), omsorgsnämnden 
Gunnel Nordahl (S), nämnden för arbete och lärande 
Thomas Öhling (M), samhällsbyggnadsnämnden 
Erik Olofsson (S), kultur- och fritidsnämnden 
Irja Lindholm Sundbom, Alvesta PRO 
Lenah Thuresson, Vislanda PRO 
Tonny N. Gyllenhammar, Moheda PRO 
Tommy Mases, SPF Seniorerna Skatelöv 
Ingrid Lövgren, SPF Seniorerna Västra Torsås 
Lars Ingvar Berg, SPF Seniorerna Moheda 
Iréne Niemi, SKPF 

Närvarande ersättare Christer Brincner (KD), omsorgsnämnden 
Helen Gustavsson (M), kultur- och fritidsnämnden 
Inger Johansson, SKPF 
 

 

Övriga närvarande Henrietta Serrate (S), regionråd 
Peggy Hall, sekreterare 

Utses att justera Iréne Niemi, SKPF 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
  

 Peggy Hall  

 Ordförande 
  

 Lars-Olof Petersson (S)  

 Justerare 
  

 Iréne Niemi, SKPF  
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§ 24 

Val av justerare 

Iréne Niemi, SKPF, utsågs till justerare. 

§ 25 

Föregående protokoll 

Inga frågor togs upp med anledning av föregående protokoll. 

§ 26 

Diskussion kring hälso- och sjukvården 

Henrietta Serrate (S), regionråd och andre vice ordförande i Regionstyrelsen, 
medverkade vid dagens möte för diskussion kring hälso- och sjukvården.  

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för Region Kronobergs frågor där 
hälso- och sjukvård är den största punkten. Henrietta informerade om att det 
framför allt är två stora saker som är på gång – omställningen till en nära vård där 
vården är tänkt att komma närmare invånarna både geografiskt och digitalt samt 
investeringarna i nytt sjukhus i Räppe samt ombyggnationer på Ljungby lasarett. 

Regionen har goda ekonomiska år bakom sig. Under coronapandemin har regionen 
fått många stora statsbidrag parallellt med att det inte gått att genomföra all 
planerad vård. Detta har lett till ekonomiskt överskott samtidigt som det har varit 
tuffa år för verksamheterna och dess personal. Kommande lågkonjunktur kommer 
dock innebära tuffare tider även ekonomiskt, samtidigt som det väntar stora 
investeringar gällande byggnationerna. 

Pensionärsrådet gavs möjlighet att ställa frågor till Henrietta. På sammanträdet 
diskuterades många frågor kring hälso- och sjukvården, nedan följer en 
sammanfattning av större teman.  

Vårdcentralernas öppettider samt kontaktvägar 

Pensionärsrådet lyfter problematiken när vårdcentral samt apotek i Moheda är 
stängda en stor del av sommaren (7 eller 8 veckor). Det är svårt för en del att i 
stället ta sig till vårdcentral eller apotek i Alvesta. Hur ska det fungera med en nära 
vård om vårdcentralen är stängd så länge? Det är även missvisande att då informera 
om att vårdcentralen är flyttad till Alvesta under dessa veckor. Henrietta 
informerade om att det finns ett beslut som gäller regionens egna vårdcentraler där 
stängning under sommaren ska hållas nere till max 4-5 veckor.  

Att vårdcentralen behöver stänga handlar om att kunna ge personalen fyra 
sammanhängande veckor sommarsemester. Samtidigt som regionen vill kunna ge 
personalen semester arbetar de dock för att kunna hålla öppet så mycket som 
möjligt. Det är också beslutat att man ska påbörja sommarplaneringen betydligt 
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tidigare, redan i oktober, samt involvera personalen som ofta har bra lösningar på 
hur man skulle kunna göra. 

Pensionärsrådet tar också upp att det är ett problem att telefonkön hos 
vårdcentralen kan bli full. Som det fungerar nu får man endast ett meddelande att 
kön är full för dagen och sedan avslutas samtalet. Ett förslag vore om man 
åtminstone kunde sättas upp på lista till nästa dag. Det tas också upp att det är ett 
bekymmer att det är många knapptryck innan man får prata med någon vilket gör 
det svårt för en del att komma i kontakt med vårdcentralen. Det finns en risk att 
akuten i stället blir belastad när det inte går att nå vårdcentralen. 

Henrietta säger att regionen är medvetna om problematiken gällande 
telefonkontakt med vårdcentralen. De arbetar med att det ska vara ”En väg in”, det 
vill säga att alla samtal ska kopplas till ett ställe och lotsas vidare därifrån. 
Möjligheten att kunna ringa och prata med någon ska alltid finnas för de som 
önskar den typen av kontaktväg. 

Pensionärsrådet undrar även över alla vårdappar som finns och vad det innebär för 
kostnader för regionen eftersom det är vårdcentralerna som får betala? Henrietta 
informerar om att kostnaderna har pressats ner från tidigare nivåer och att det nu 
kostar från 450 kr och uppåt per samtal. Det blir dyrt om samtalet endast resulterar 
i att personen ändå får kontakta sin vårdcentral. Många använder vårdapparna till 
att exempelvis förnya recept. De går dock att göra mycket själv på 1177.se 
nuförtiden vilket inte alla är medvetna om.  

Tillgång till personal och användande av hyrpersonal 

Vid föregående möte i pensionärsrådet togs upp att tillgången till läkare på 
vårdcentralen i Alvesta är ett problem samt att de inte stannar särskilt länge. Detta 
togs även upp vid dagens möte med ett exempel om en av ledamöterna som under 
två månader i samma ärende träffat tre olika läkare. Frågan ställdes också hur det 
ska gå att få till en god och nära vård när det ser ut så? 

Henrietta informerade om att det finns ett förslag om att alla ska ha en fast 
läkarkontakt. Socialstyrelsens mål är också att det ska vara max 1 100 patienter per 
läkare. Detta kan inte uppfyllas fullt ut idag men är något som skulle kunna göra det 
mer attraktivt att arbeta som läkare inom regionen. Ett annat förslag för att 
förbättra attraktiviteten vore om ST-läkare åtminstone kunde få önska var de ska 
vara, som det är nu blir de placerade. Pensionärsrådet framför att det kanske också 
skulle förbättra möjligheterna för arbetsplatsen att rekrytera ST-läkaren när 
personen är klar med sin tjänstgöring. 

Pensionärsrådet undrar också hur det ser ut med hyrpersonal inom regionen? 
Andelen hyrpersonal ligger idag runt sex procent men målet är att det ska vara två 
procent. Det finns ett behov av hyrpersonal ibland vid exempelvis vårdtoppar och 
liknande. Det arbetas med frågan både på regional och på nationell nivå. Bland 
annat arbetar Sveriges kommuner och regioner, SKR, med ett förslag på en 
gemensam nationell upphandling av hyrpersonal eftersom det är ett problem att 
regionerna och kommunerna bjuder över varandra när de är i behov av personal 
eftersom de konkurrerar om samma personal. Övriga landet har en liknande 
situation gällande användande av hyrpersonal. 
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Vidare tas upp hur det kan komma sig att det är ett års väntetid för att prova ut en 
hörapparat i Växjö? Det går att utnyttja vårdgarantin och få en tid snabbare i en 
annan region men hur blir det för de personer som inte har möjlighet till detta? 
Henrietta grunden är det bra att man hjälps åt i hela landet. Henrietta informerar 
om att det är problem med att få tag i audionomer till hörselmottagningen 
eftersom det är brist på denna yrkeskategori. I grunden är det dock bra att hela 
landet kan hjälpas åt gällande vården. Det finns dock en risk att det blir en ojämlik 
vård eftersom möjligheten att söka vård i annan region kanske är avhängig av vilken 
hjälp man kan få från exempelvis anhöriga på resan dit. Man behöver hitta 
lösningar för hur man får hjälp med resan. 

Pensionärsrådet undrar över mobilt team som var något som fanns tidigare och 
som kanske vore önskvärt att ha igen? Nu har ambulansen i viss mån blivit ett 
mobilt team. Henrietta informerar om att det fanns ett projekt med ett mobilt team 
i västra Kronoberg och ett projekt gällande hemsjukhuset i Ryd. Båda projekten var 
till viss del avhängiga av två eldsjälar. Det är ett bra arbetssätt men det är svårt att 
hitta läkare som vill arbeta så. Pensionärsrådet tar upp att det kan göra mycket att 
en äldre person slipper åka till vårdcentralen. En representant tror på den digitala 
vården, det kanske finns någon anhörig som kan hjälpa till. 

Övrigt 

Samhällsbyggnadsnämndens representant i pensionärsrådet gav två medskick till 
Henrietta: Dels gällande att kommunen och regionen båda håller på och tar fram 
cykelplaner och att det vore bra med samarbete, dels gällande hur regionhusets 
anställningspolicy ser ut gällande att anställa äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

Det diskuterades även kring det förebyggande arbetet som skulle kunna minska 
vårdbehov. Gällande denna fråga skulle samverkan mellan regionen och kommunen 
kunna bli bättre.  

I tillgänglighetsrådet har ansvarsfördelning mellan regionen och kommunen 
gällande syn- och hörselfrågor tagits upp. Tillgänglighetsrådet vill bjuda in regionen 
till en gemensam träff för att diskutera detta. Ett förslag är att då ha ett gemensamt 
möte med både tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet. 

§ 27 

Sammanträdesdatum för pensionärsrådet 2023 

Följande datum bestäms som mötesdatum för pensionärsrådet under 2023: 

• Torsdag 9 mars 

• Måndag 8 maj 

• Torsdag 21 september 

• Måndag 27 november 
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§ 28 

Information från nämnderna 

Omsorgsnämnden 

Lars-Olof Petersson (S) informerade om trygghetsboenden som är på gång: 

- Riksbyggens projekt Tingsbacken har fått skjutas på med anledning av höga 
kostnader för byggnationen.  

- Lunnabacken vid Högåsen är tänkt att stå klart i början av 2023. Tanken är 
att se om det går att få till ett studiebesök där för pensionärsrådet. 

- Det ska byggas ett trygghetsboende i Moheda. Planen är att byggnationen 
ska komma igång i slutet av 2023 alternativ början 2024. 

Information gavs också om den kommande renoveringen av särskilda boendet 
Furuliden som inledningsvis omfattar C-huset. Det har genomförts en upphandling 
av renoveringen och den kommer också att bli dyrare än vad som först beräknats. 
Inga lägenheter erbjuds för tillfället i C-huset vilket gör att det saknas lägenheter i 
särskilt boende. De plomberade lägenheterna på Torsgården är tänkta att kunna 
användas som ersättningslägenheter under tiden för renoveringen. En av 
lägenheterna på Torsgården kommer att vara korttidsplats vilket gör att man i 
gengäld kan använda en av korttidsplatserna på Högåsen som särskilt boende. 

Omsorgsnämnden håller på med internbudgetarbetet och kan konstatera att det 
kommer att bli tuffare tider framöver. 

Det kommer inom kort att starta i gång en måltidsutredning som gäller för hela 
kommunens måltidsverksamhet. I utredningen ingår att titta på om det ska vara 
kyld mat i matdistributionen (vaccumförpackad). Ytterligare information om detta 
kommer att ges framöver. 

Den 10 januari 2023 öppnar den nya mötesplatsen Måsen i Alvesta 
(Hjortsbergavägen 8 C). Den kommer att ha öppet tisdagar 13.30-15.30 och 
fredagar 10.00-12.00. Mötesplatsen Söderbacka kommer från nästa år inte att 
kunna utnyttja den gamla matsalen på tidigare Bryggaren eftersom där ska vara 
annan verksamhet. 

Omsorgsnämndens måltidspriser är indexreglerade och räknas upp årligen. I och 
med den inflation som är så kommer det bli en större höjning 2023. Exempelvis 
kommer middag med efterrätt för en pensionär att höjas från 66 kronor till 73 
kronor. 

Pensionärsrådet undrar om de självgungande stolarna som köpts in funkar bra? 
Ordförande har hört att de fungerar väl. Omsorgsförvaltningen håller också på att 
titta på möjligheten att köpa in vändlakan som ska underlätta både för 
omsorgstagare och personal vid vändningar. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Erik Olofsson (S) informerade om att Kulturbussen är klar och ska komma i drift 
under våren. Förseningen beror mycket på problem med leveranser av material. 
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Frågan om bidrag till lokalhyra till pensionärsorganisationerna har varit uppe för 
diskussion och kultur- och fritidsförvaltningen kommer att titta på frågan. 
Pensionärsföreningarna kommer sannolikt också att kunna använda den nya 
multiarenan som det nu är fattat beslut om. Sedan finns även Hagagården att hyra. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Thomas Öhling (M) informerade om att vattenavgiften kommer att höjas med 
nästan 10 procent. 

Det kommer att bli odlingslotter på andra sidan mataffären Coop i Alvesta. 

Det kommer även att bli en ny busstation i Torpsbruk precis när man kommer in i 
centrum. 

Det kommer att bli en skejtpark på öster i Alvesta. 

Samhällsbyggnadsnämnden håller på och arbetar med att ta fram en cykelplan. Det 
är viktigt med cykelförbindelser och det är idag på sina håll svårt att cykla mellan 
olika orter inom kommunen. Det tas upp att det är svårt att cykla från Moheda till 
Alvesta samt från Vislanda till Grimslöv. Det tas även upp att cykelbanan till 
Bländarondellen är som en puckelpist. 

Det tas även upp att trottoaren framför kommunhuset är väldigt ojämn. 

§ 29 

Information från pensionärsorganisationerna 

PRO Alvesta har börjat med vattengympa under hösten vilket har varit bra. De firar 
75 år med en fest inom kort. 

SPF Västra Torsås ordnar bingo som rullar på som vanligt. 

SKPF anordnar bland annat en studiecirkel. På deras senaste mötet hade de bjudit 
in Linda Gustavsson, måltidschef, för att prata om måltiderna inom äldreomsorgen. 
De pratade bland annat om matdistributionen och att den blir stående orörd hos en 
del personer. Det vore bra om de kunde få hjälp att lägga upp den. Vidare pratade 
de om matsvinn och att det inte går att mäta det i hemtjänsten. Utifrån 
diskussionerna med måltidschefen har SKPF skickat in en motion till 
omsorgsnämnden om måltiderna inom äldreomsorgen med ett förslag om att 
anställa en måltidsutvecklare eftersom det vore bra med en resurs till för att arbeta 
med frågorna. Ordförande informerade om att det går att få hjälp från hemtjänsten 
med att lägga upp maten men att det behövs ett biståndsbeslut för det. En 
representant som själv arbetat inom hemtjänsten tar upp att det blir ett bekymmer 
att personen får maten väldigt sent då på grund av att personalen inte kan stanna 
under matrundan. Det tas upp att det är ett problem när det inte finns tid till 
självhjälp som är viktig för den enskilde. 

SPF Moheda visar film en gång i månaden på Furuliden och har en studiecirkel en 
gång i veckan. Ordförande framför att han fått till sig att filmvisningarna är mycket 
uppskattade av de boende på Furuliden. 
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Vislanda PRO önskar att pensionärsrådet återgår till det arbetssättet som 
påbörjades innan pandemin där kallelsen skickas ut tidigare. På sammanträdet 
diskuterades kring arbetssättet. Det bestäms att ordförande och sekreteraren tar 
fram förslag på arbetssätt och skickar ut till representanterna i pensionärsrådet som 
sedan får tycka till om dem. 

§ 30 

Övriga frågor 

Christer Brincner (KD) och Gunnel Nordahl (S) tackar för den tid de suttit med i 
pensionärsrådet. 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) vill tacka pensionärsrådet för samarbetet under 
mandatperioden. 


