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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2021-06-03 
§§10 - 19 
 

Plats och tid 
Digitalt möte via Teams kl 15:00 – 17:00 

Ledamöter 
Sven-Åke Möll (s), Ordförande, Kommunstyrelsen 
Patricia Valeria Labrana (s), Kommunstyrelsen  
Bedros Cicek, kommunstyrelsen 
Ing-Britt Andersson, PRO Trollhättan 
Lisbeth Svanström, PRO Södra 
Ingemar Apelstig SPF Seniorerna Trollhättan 
Alena Novak SPF Seniorerna Trollhättan 
Britta Karlsson , RPG Pingstkyrkan 
Kjell Gunnarsson, SPF Seniorerna 
 

Övriga närvarande 
Anna-Sara Persson, Serviceförvaltningen del av mötet 
Gunilla Hansson, Serviceförvaltningen, del av mötet 
Marianne Brattberg, Omsorgsförvaltningen, del av mötet 
Christina Christiansson, Omsorgsförvaltningen, del av mötet 
Jonas Boström, Omsorgsförvaltningen, del av mötet 
Maria Ljungberg, Omsorgsförvaltningen, del av mötet 
Joakim de Blanche, Kommunstyrelsens förvaltning, del av mötet 
Peter Göthblad, Kommunstyrelsens förvaltning,  sekreterare 
 

Vid anteckningarna 
 
 
…………………………………. 
Peter Göthblad, sekreterare 
 

Justeras 
2021-06- 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Sven-Åke Möll  Justerande, Ingemar Apelstig  
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KPR § 10 Mötets öppnande 
Ordförande Sven-Åke Möll hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

KPR § 11 Val av justeringsperson 
Ingemar Apelstig väljs att justera protokollet. 
 

KPR § 12 Föregående mötes protokoll 
protokollet har skickats till ledamöterna och lades till handlingarna. Peter får i 
uppdrag att se till att protokollen blir tillgängliga på hemsidan så fort som de 
justerats.  

 

KPR § 13 G Genomgång av Köksutredningen, nytt produktionskök, 
kyld mat mm  
Jonas Boström, utvecklingsledare på Omsorgsförvaltningen och Anna-Sara Persson från 
Serviceförvaltningen  redogör för planerna på ett kommande produktionskök, med 
kapacitet för 11 000 portioner, men normalt med 6000 dagliga portioner. Krisberedskapen 
har varit inblandad för att produktionen ska kunna bli så lite sårbar som möjligt. Flöde och 
logistik är viktigt vid planeringen – högt säkerhets- och livsmedelstänk gäller för 
nyetableringen. Man ska kunna producera mat för olika leveransalternativ – antingen 
leverera varm eller kyld mat ut till konsumenterna. Under Coronapandemin har vi tvingats 
att se på krisberedskapen på ett nytt sätt – reservvatten och reservkraft ingår därför i 
planeringen. Solceller på taken, laddstolpar för eldrivna personbilar finns med  och ev kan 
man även ladda lastbilar i en framtid. Tidsplan nu projektering o upphandling juni – 
december 2021, Byggstart är tänkt februari 2022 Matleveranser från 2023. Idag tillagas 
c:a 450 matlådor som tillagas i  6 olika äldreomsorgskök. Det är viktigt att värmekedjan 
inte bryts när man levererar varm mat och motsvarande kylkedjan om man levererar kyld 
mat. Längre varmhållning ger sämre näringsvärde för brukaren.  I framtiden kan brukaren 
välja från en större meny och högre kvalitet, utseende och färg. Salladsgrönsaker ordnar 
man själv, men kokta grönsaker ingår alltid. Kylda matlådor innebär färre leveranser och 
ingen kommer i framtiden att debiteras för leveransen. Extern leverantör söks nu via 
Förfrågningsunderlag (Upphandling) Anbuden är nu öppnade – samma producent/ 
leverantör ska kunna laga och transportera direkt till den som ska äta maten. Systemet 
används redan i många kommuner, beställningen sker digitalt antingen av den enskilde 
själv eller med hjälp av hemtjänstens personal. Nu förbereds en utvärdering – 
provsmakning, öppning av förpackning, textur, färg mm. Ett flertal olika representanter 
kommer att ses den 8/6 på em, och KPR har fått en plats som tilldelats Gerd Blom. Trolig 
start = september om allt faller väl ut. OF har under några veckor drivit en egen  Pilot = 
matlådor i liten omfattning som Serviceförvaltningen producerat och levererat inom 
Åsaka och Egna hem hemtjänstgrupper, 10 deltagare i respektive område under tre 
veckor och som avslutas nu i veckan. Hemtjänstgrupperna har kunnat bestämma tid för 
leverans av maten utifrån egna önskemål – positivt uppfattades att dofterna från maten 
spreds tydligare än vid leverans av varmhållen mat. Detta har gett personalen möjlighet 
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att utveckla hemtjänsten övriga delar och lägga mer tid på brukarens behov. Att värma 
mat tar en viss stund – och det kan variera mellan olika brukare. Alla har inte 
förutsättningar att förvara så  många matlådor  i sina kylskåp utan då kan daglig leverans 
ske i det enskilda fallet.  Man får inventera förutsättningarna  för respektive brukare. All 
mat passar inte att värmas i micro, utan man kan använda både kastrull på spis eller 
värma   i ugn. Maten behöver vara så aptitlig så att den också blir uppäten….  Hur kan man 
veta det om man bara lämnar maten? Max c:a 40 personer har i dagsläget enbart 
matleverans som bistånd och kollen idag är tyvärr inte så bra nu heller. Om man har andra 
insatser så vistas ju hemtjänsten hos den enskilde och kan påverka matsituationen.  Vad 
blir priset per portion? Det kommer inte att skilja på priset för brukaren jämfört med idag. 
Coronapandemin har också förändrat förutsättningarna för hur flexibelt man måste jobba  
för att upprätthålla beredskap för olika situationer som kan uppkomma i framtiden.  
Gunilla påminde om de studiebesök som gjordes i Vänersborg och Lidköping för ett par år 
sedan. Lidköping  har även satsat på att leverera en matkasse med råvaror för  enkelt 
tillagade måltider – en komplement till matlådor.  

På förslag från ordförande uppmanar KPR OF och SFS att se över möjligheten att införa 
matkasse för äldre i Trollhättan enligt Lidköpings modell.  

 (https://lidkoping.se/omsorg-och-stod/aldreomsorg-hemvard/matkassen) . 

 Se vidare bifogad Powerpoint.  

 

KPR § 14 Omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan  
Lokalstrateg Maria Ljungberg redogjorde med hjälp av en PP Lokalförsörjningsplanen för 
Trollhättans Stad avseende 2022-2026. De olika nämndernas underlag ger stadens 
gemensamma plan. Dokumentet är omfattande med nulägesbeskrivning och nyckeltal för 
de olika verksamhetsinriktningarna , därefter följer en prognos över förväntat behov inom 
femårsperioden, och förslag på utbyggnad osv. Befolkningsprognosen är användbar vid 
planering av äldreomsorg, men vid socialpsykiatri och LSS krävs andra mått för att göra 
prognoser. Skicket på nuvarande byggnader är också avgörande, för när lokaler behöver 
bytas ut. I prognosen är Humlevägens möjliga renovering avgörande för hur mycket som 
behöver tillföras under åren 2026 – 2030, om man kan renovera så behövs c:a 70 nya 
platser – annars ytterligare c:a 125 platser. Alena Novak  påpekar att det vid 
skatteväxlingen för c:a 20 år sedan fanns 532 platser och trots befolkningsutvecklingen 
med fler invånare och även fler äldre så har vi inte lika många platser i vård och 
omsorgsboende. Maria pekar på  att  Andelen som önskar vård o omsorgsboende har 
under perioden minskat. För LSS och socialpsykiatri är det alltid svårt att prognostisera 
behoven. Mest populärt är trappuppgångsboende. Ett större vård- och omsorgsboende 
planeras till nya stadsdelen Vårvik. Landsbygdens behov av vård o omsorgsboende 
behöver också utredas vidare.  Se vidare bifogad Powerpoint.  

 

KPR § 15 Revidering av Handikapplan  
Joakim de Blanche redogjorde med hjälp av en PP för en pågående revidering av 
Handikapplanen. Ärendet kommer att återkomma under rådets kommande möten och 
beslut i ärendet väntas under 2022.  Se även bifogad Powerpoint.  

https://lidkoping.se/omsorg-och-stod/aldreomsorg-hemvard/matkassen
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KPR § 16 Delårsrapport  
Christina Christiansson redogjorde för Omsorgsnämndens aprilrapport. Boksluten från 
2018 gick man back med 21 Mkr, år 2019 back med 34 Mkr, men för 2020 blev det ett plus 
på 1,2 Mkr. Prognosen för 2021 pekar på ett plus på 27 Mkr. Många kostnader blev dyrare 
under Covid-pandemin samtidigt som andra verksamheter uppvisade minskad 
efterfrågan och på så vis inte kostade lika mycket. Statsbidrag och sparbeting har haft 
effekt.  Det finns lediga platser för både demens och somatik inom särskilt boende. 
Träffpunkterna har varit stängda men börjar nu öppna upp igen och färdtjänsten har 
kraftigt minskat men förväntas öka igen när vaccinationerna ökar. Se även bifogad 
Powerpoint.  

 

KPR § 17 Kvalitetsrapport, delårs  
Marianne Brattberg redogör för tertialrapport kring kvalitetsuppföljningen Se vidare 
bifogad rapport. Klagomål och avvikelser analyseras för att utveckla verksamheten. Nästa 
rapport kommer att omfatta perioden fram till september. Alena Novak undrade kring 
rutinerna för medicindelning och vilka regler som gäller för delegation. Alla får 
delegationsutbildning för att kunna utföra medicindelning. Skärpta krav har tillkommit för 
att säkra hanteringen b l a vid nyanställningar. MCSS är ett nytt digitalt program för att 
säkra hanteringen. Har antalet avvikelser minskat eller ökat? Minskat – vi avviker inte från 
andra kommuner. Se även bifogad rapport. 

 

KPR § 18  Övriga inkomna frågor  
Några frågor har inkommit till ordförande – men tyvärr tillät inte tiden behandling av dessa 
idag. 

 

KPR § 19 Mötets avslutande 
Ordförande S-Å Möll tackade för ett engagerat möte, och avslutade detsamma samt 
önskade en trevlig sommar med förhoppning om  att vi efter den  kan mötas fysiskt på 
nästa sammanträde. 
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