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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2022-04-28 
§§ 8–15 
 

Plats och tid 
Sessionssalen Trollhättans Stadshus 2022-04-28 kl 15:00-17:00 

Ledamöter 
Sven-Åke Möll (s), Ordförande, Kommunstyrelsen  
Patricia Valeria Labrana (s), Kommunstyrelsen  
Ing-Britt Andersson, PRO Trollhättan Centrum  
Lisbeth Svanström, PRO Södra  
Birgitta Olsson, PRO Upphärad/Sjuntorp 
Sirkka-Liisa Nevanen, Finska pensionärsföreningen Ketterät  
Gerd Blom, SKPF avd 13 
Ingemar Apelstig SPF Seniorerna Trollhättan  
Kjell Gunnarsson, SPF Seniorerna Södra Väne 
Berth Johansson, SPF Flundre  
Barbro Åkerblad, Missionskyrkans RPG  
Marianne Munther, RPG Pingstkyrkan  
 

Övriga närvarande 
Maria Ljungberg, Omsorgsförvaltningen §§ 1–4 
Kim Melander, Serviceförvaltningen, Enhetschef Måltid område 1, §13  
Annika Erlandsson, Serviceförvaltningen, Måltidsutvecklare §13 
Marie Andersson, Omsorgsförvaltningen, Samordnare Träffpunkterna o vik 
Boendekoordinator 
Peter Göthblad, Kommunstyrelsens förvaltning, sekreterare 
 

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

Justeras 
2022-05-10 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Sven-Åke Möll  Justerande, Ing-Britt Andersson  
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KPR § 8 Mötets öppnande 
Ordförande Sven-Åke Möll hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

KPR § 9 Val av justeringsperson 
Ing-Britt Andersson utses att justera dagens protokoll 

KPR § 10 Föregående mötesprotokoll 
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 samt att bilagor/presentationer också kommer med vid utskick. 

KPR § 11 Genomgång och gruppdiskussion kring 
Omsorgsförvaltningens lokalförsörjningsplan   
Ordförande inleder med kort information kring de frågeställningar som via brev kommit 
från Omsorgsförvaltningen och sedan diskuteras frågorna i fyra olika grupper. De 
synpunkter som framkommer – sammanställs och skickas till Omsorgsförvaltningen 
genom sekreterarens försorg. 

KPR § 11 Servicelinjerna, seniorkort mm  

Frida Fredriksson från Kommunstyrelsens förvaltning informerar med hjälp av en 
Powerpoint kring aktuella frågor inom området. (Bifogas) 

KPR § 12 Frågor från förra mötet IT-stöd för seniorer och 1177 
Peter redogör för sina kontakter med Kultur- och fritidsförvaltningen, Stadsbiblioteket 
för att se om det finns förutsättningar att åter komma gång med IT-stöd riktat till 
seniorer. Redan nu finns en tjänst på Kronans bibliotek där allmänheten kan få hjälp under 
tisdagar kl 15-18 fram till den 7 juni. Någon kontakt med 1177 har inte etablerats. 

KPR § 13 Inkomna frågor  
Inför mötet hade inkommit följande frågor: Vilka ”aktiva” (som lagar mat) kök finns inom 
omsorgsförvaltningen? Hur är det med lunchserveringarna för äldre i staden? Vad finns 
idag på Tallbacken? Kim Melander och Annika Erlandsson från SF informerade om 
förvaltningens uppdrag att leverera mat till ett antal olika skolor, förskolor och 
omsorgsboenden. De kök som används idag är Strömkarlsgården (som just nu också 
täcker upp för Källstorpsgården vars kök renoveras) Humlan, Nordängen och 
Hagtornstigen (som utvecklat ett nytt koncept där dygnets alla sex måltider produceras). 

Under pandemin har restaurangerna inte varit öppna allt och nu öppnade Strömkarlen i 
december och Nordängen och Humlan öppnar under april och Landbogården ser 
förvaltningen över hur den kan öppna. Rådjuret fortsätter att hålla stängt men om 
önskemål finns från exempelvis daglig verksamhet att servera måltider i någon form på 
Rådjuret så kommer Serviceförvaltningen vara behjälpliga i detta.  I samband med 
återöppnandet det har införts ett system där man behöver boka dagen innan för att 
garanteras lunch. Uppdraget till förvaltningen handlar om att genom att erbjuda 
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gemensamma måltider minska ensamheten för målgruppen 65 år och uppåt och man kan 
boka in sig på valfri restaurang för lunch mellan 12-13 med möjlighet att sitta kvar till kl 
14:00. Bokning kan ske via telefon kl 9-11 , eller på plats. Man kan boka flera dagar i rad, 
och också göra stående bokning om man har för avsikt att äta varje dag. Systemet med 
bokning motiveras med att uppdraget Serviceförvaltningen har är att minska ensamheten 
för målgruppen 65 plus, det är den gruppen man vill nå. Genom att veta hur många 
portioner som skall serveras kan matsvinnet även minska.  

Under mötet kommer fråga om den kylda Sodexo-maten som serveras till brukare inom 
hemtjänsten (Omsorgsförvaltningen) – Hur långt är avtalet med Sodexo? Finns det en 
möjlighet att lämna synpunkter/klagomål? Flera brukare uppfattar att det finns för få olika 
rätter att välja mellan – det är i princip samma utbud vecka efter vecka. Svar har 
levererats i efterhand – avtalet löper till 31 augusti 2023 med möjlighet till två 
förlängningar à 12 månader. Synpunkter/klagomål kan lämnas via länk: 

https://serviceportal.sodexo.se/sv/stjarnkoket/hem/Trollhattan/Avvikelserapport/ 

Omsorgsförvaltningen följer tillsammans med serviceförvaltningen upp efterlevandet av 
avtalet utifrån inlämnad feedback med Sodexo. Ett nytt centralkök väntas stå färdig 
under hösten 2023 och då kan leveranserna komma att ske i egen regi. Frågan ställdes om 
alla befintliga tillagningskök skulle stängas ner när det nya centralköket står klart Det 
finns ingen ambition att lägga ner befintliga kök när det nya kommer i bruk.  

Pensionärsrådet vill ha till protokollet att man inte är nöjd med systemet att behöva boka 
sin lunch dagen innan utan det ska vara möjligt att spontant söka sig till en restaurang och 
bli serverad lunch samma dag! 

Marie Andersson från Omsorgsförvaltningen informerade utifrån frågeställningen om 
Tallbacken, att det idag finns Växelboende för somatisk och demens, korttidsboende för 
somatisk och demens, dagverksamhet för demens, Träffpunkt samt Café som drivs via 
LSS/Trollreda. Hon informerar vidare om att det idag finns 20 träffpunkter på 15 olika 
ställen i kommunen. Målgruppen för träffpunktsverksamheten är de som bor kvar i sina 
egna bostäder. I nuläget bedrivs ingen träffpunktsverksamhet i samband med de 
särskilda boendena eller restaurangerna men det finns planer för framtiden att stärka ett 
sådant samarbete. 

Pensionärsrådet uttalar ett önskemål om servering av mat samband med träffpunkterna. 

KPR § 14 Nästa möte 
Nästa möte äger rum den 1 september och till detta möte har vi bjudit in representanter 
från Biståndsbedömningen för att berätta om ansökningsförfarandet och de olika 
insatser som finns att ansöka om mm 

KPR § 15 Mötets avslutande 
Ordförande S-Å Möll tackade för ett engagerat möte, och avslutade detsamma. 

 

https://serviceportal.sodexo.se/sv/stjarnkoket/hem/Trollhattan/Avvikelserapport/
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