
 
 

Svar på frågor från SPF Markaryd, Hinneryd  och PRO Markaryd, Traryd och 
Strömnäsbruk. 
 
 

 
 

1. Hur ska de 9,5 miljoner kronor disponeras vilka är öronmärkta för äldrevården? 
Pengarna kommer framförallt att förstärka verksamheten inom ordinärt boende 
(hemtjänst). 

 
2. Hur blir det med Fixar Maja? 

Det finns budgetmedel avsatta för Fixar Maja. Covid 19 har dock gjort att insatsen ställts 
in. Det försämrade läget och Folkhälsomyndighetens uppmaningar att alla ska vidta 
åtgärder för att försöka bromsa smittspridningen har gjort att socialförvaltningen 
avvaktar med att starta upp insatsen.  

 
3. Hur, var och när ansöker föreningarna om kommunalt stöd för halkskydd? 

Det är samma rutin som tidigare år. Föreningarna ansvarar för försäljningen av halkskydd, 
lämnar fakturorna till socialförvaltningen som betalar dem. 

 
4. Klagomål på kvällsmålet? 

Vi i socialnämnden anser detta är en mycket viktig fråga. Vi människor upplever maten 
olika och vi kommer aldrig att göra alla nöjda, men vi arbetar för att ständigt förbättra 
matupplevelsen. Vi kan med hjälp av öppna jämförelser och egna enkäter se en positiv 
utveckling av upplevelserna när det gäller maten till de äldre inom särbo. Sammantaget 
blir svaren från 2019 till 2020 förbättrats från 69% till 79% och arbetet fortsätter.  
 
Under året som har gått har äldreomsorgen tillsammans med Kostenheten arbetat med 
att kvällsmaten ska bli bättre. Kvällsmaten lagas i vårt centralkök och kyls därefter ner och 
levereras till de särskilda boendena samtidigt som middagsmaten levereras. På kvällen 
värms maten upp av personalen på avdelningarna. En kartläggning som gjordes av vilka 
maträtter som de boende uppskattade alternativt inte uppskattade visade att smaken var 
väldigt olika, de maträtter som en del ville slopa var favoriträtter hos andra. 
 
Åtgärder: 
- Ett urval gjordes av maträtter som var mer populära samt som klarar uppvärmning 

utan att förlora för mycket i smak och konsistens. En del maträtter har valts bort. 
- Personalen på avdelningarna gör lite mer av tillagningen, till exempel skickar köket 

smet och fläsk till fläskpannkaka varefter personalen steker fläsket och lägger det 
tillsammans med smeten i en form och tillagar rätten. Det gör att de boende får fler 
nylagade rätter till kvällsmat. 

- Personalen på SÄBO får tillsammans med matsedeln också råd inför tillagningen samt 
förslag på tillbehör till rätten. 

 
I vår undersökning om ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” visar resultatet för 2020 en 
kraftig förbättring när det gäller vad de boende tycker om maten och hur de uppfattar 
måltidsmiljön. Det tolkar vi som att de åtgärder vi har vidtagit tillsammans med att alla 
boenden har arbetet med måltidsmiljön under året, har gett ett positivt resultat.  

 



5. Om man skickat skrivelse fel vem meddelar var det ska skickas? 
Vi förstår inte frågeställningen. 

 
6. Lägesrapport önskas av Covid 19-situationen? 

Efter att läget när det gäller Covid 19 lugnade ner sig under sommaren är vi nu inne i en 
fas där smittan åter igen ökar i hela landet.  
 
Alla rutiner och skyddsföreskrifter som togs fram i våras har fortsatt att gälla och 
personalen har använt skyddsmaterial enligt våra rutiner. Vi har hela tiden fortsatt att 
provta alla som haft förkylningssymtom, brukare och personal. 
 
En del av de lättnader som gjordes under tidig höst dras nu tillbaka och vi avråder till 
exempel från besök på de särskilda boendena. 
 
I Markaryd är läget än så länge lite lugnare än i grannkommunerna och vi har inte haft 
någon smittad person på våra särskilda boenden sedan i våras då två avdelningar 
drabbades av smitta. I hemtjänst har det varit en mycket begränsad smittspridning där 
några enstaka individer varit smittade.  
 
I dagsläget (201116) har vi inte någon smittad person i våra verksamheter, varken brukare 
eller personal.  

 
7. Hur har det blivit med språktest och måltider utredningsuppdrag till förvaltningen. 

Förvaltningen har fått uppdraget och arbetet pågår. Vi återkommer med svar till KPR när 
utredningarna är klara och nämnden fått sina redovisningar. 

 
8. §6 2020-09-08 Info från miljö- och byggnadsnämnden 

Den frågan kan Miljö- och byggenheten svara på. 
 
 
 
 

 
 


