Minnesanteckningar från Byalagsalliansmöte torsdagen 2012-01-12
Plats: Genarps Lådfabrik
Närvarande: Genarps Byalag: Arne Olsson ordf., Kent Petersson, Karl-Fredrik Ekström, Bo
Påhlsson, Kent Persson, Camille Abou Abdallah, Sven-Erik Sahlée, Corinne Bonder
mötessekreterare. Lions Genarp: Jan Petersson. Dalby: Lars-Göran Hansson. Veberöd:
Anders Holst, Fred Lindfors. Torna Hällestad: Kaj Wirenbook.

Kvällens möte med representanter från byalag och byaråd från byarna i Lunds östra
kommundel ägnas helt åt frågan om maten åt de äldre .
Nuläget: I de östra byarna i Lunds kommun har de äldre hittills kunnat få hem varm mat,
vilket de flesta varit nöjda med. Klagomål har framförallt gällt den kylda, lagade maten.
Anders Holst från Veberöd har tagit del av utredningar och konsekvensanalyser från
Serviceenheten angående mat till de äldre. Det har beslutats att inte göra någon ny
upphandling från centralköket eftersom det köket ska bort då det är i för dåligt skick. Istället
ska de äldre erbjudas matlagning i hemmet med hjälp av personal från hemtjänsten. Maten är
av typen halvfabrikat och det ges en halvtimme per person för tillagning.
I det nuvarande systemet får 53 äldre i Veberöd servicen att få hem mat. Det nuvarande
systemet kommer att upphöra att gälla den 1 april. Beslutet fattades i Vård- och
omsorgsnämnden den 23 mars 2011. I det nya systemet är det gissningsvis 10 personer som
anses berättigade till hjälp med matlagning i hemmet. De som vill ska få möjlighet att bli
ledsagade till restaurang för att äta, få mat hem från restaurangen, få hjälp med att gå till
affären för att handla sin mat och sedan tillaga den själv.

Denna förändring väcker många frågor:
Mötet författar följande insändare som skickas in direkt till SKDs nätupplaga:
”Vi i Byalagsalliansen i Lunds östra kommundel märker en ökad oro bland de äldre
inför den förändring angående matdistributionen som kommer att bli aktuell och
önskar svar på följande frågor:
Finns det tillräckligt med personal för att få den föreslagna servicen att fungera?
Vad kommer de olika alternativen att kosta för den enskilde personen?
Inom vilka tider kommer lunchen att serveras?
Vilka restauranger kommer att vara aktuella för vårdtagarna?”
Andra frågeställningar som dök upp var:

Hur mycket personal kommer att krävas när det är exempelvis 10 personer i Veberöd som
behöver denna hjälp? Kan tio personer få hjälp att laga mat allihop, inom rimlig lunchtid?
Hur ska de äldre förväntas kunna välja mellan fyra alternativ när de inte förstår vad dessa
kommer att innebära, inte minst kostnadsmässigt?
Hur ser den ekonomiska kalkylen ut? Kommer det att bli dyrare eller billigare kommunen än
dagens system?
Hur fungerar det för de äldre som måste ta sin medicin tillsammans med maten på
regelbundna tider och som dessutom bor ute i glesbygden? Kan detta förslag fungera väl även
för de äldre i Dörröd, Vomb och Torna Hällestad?
Förutsatt att det kommer att fungera praktiskt är det ett bra förslag, eftersom det ökar
valfriheten.
Ett kommungemensamt styrdokument ska upprättas som talar om hur man ska hantera
restauranger osv. Alla inblandade förvaltningar som har med mat och distribution att göra
berörs av detta. Vad vi förstår är det ett mycket viktigt dokument som borde ligga till grund
för hur det nya systemet ska fungera. Dokumentet är ännu inte klart, trots att denna stora
förändring är nära förestående, vilket vi finner anmärkningsvärt.
Den konsult som gjort konsekvensanalysen ställer frågan om man tagit reda på hur liknande
system fungerat på andra ställen. Har referenser tagits där erfarenheten finns?
Vi önskar ett klargörande över hur det här är tänkt att fungera praktiskt. Inom
Byalagsalliansen kommer frågan om de äldres mat fortsätta diskuteras.

