
 Pensionärs- och omsorgsrådet PROTOKOLL 

 

Ord fö randens s igna tur  Jus tera res  s igna tu r  Utdragsbestyrkande  
 
 

Tid och plats Onsdagen den 20 september 2017, kl. 14.00  
Frösjön, Lockvattnet, Elektron 

Närvarande Ingrid Jerneborg Glimne (M), Fredrik Norberg (M), Majken Strömbäck (PRO 
Gnesta), Sivert Eklöf (PRO Stjärnhov), Gunilla Bränström (SPF), Siv 
Malmström (SPF), Bo Forsgard (SPF), Maj Haumayr (HSO/HRF), Elisabet 
Nilsson (HSO/FUB), Anne Henningsson (HSO/RMR) 

Linda Bergström, enhetschef AoB, Camilla Zingmark, kostchef, Veronica 
Friberg, restaurangchef  

Frånvarande Jesper Hammarlund (S), Ulf Bergner (S), Lill Björk (C), Inger Ivarsson (PRO 
Stjärnhov), Siv Malmström (SPF) samt 2 vakanta (PRO och HSO/SRF) 

Sekreterare  Marie Solter 

Justerare Anne Henningsson  

 

 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet 2017-09-20 

§ 1 Sammanträdets öppnade samt upprop 

Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare och tid för justering 

Anne Henningsson väljs att justera protokollet jämte ordförande torsdagen den 
28 september kl. 14.00. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Övriga frågor läggs till som punkt 13. 
Med denna förändring godkänns dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll 

Gällande svepytor på badhuset är material beställt och markeringar kommer att 
utföras inom kort. 

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 

§ 5 Mat för äldre, Camilla Zingmark och Veronica Friberg 

Camilla berättar att två restaurangchefer har anställts och Veronica Friberg är en 
av dem. Veronicas ansvarområdet är äldreomsorgen d.v.s. köken på Ekhagen, 
Åsabacka, Träffpunkten samt Strandhagen. Man arbetar i samverkan med 
äldreomsorgen med hela måltiden och tittar på miljö, bemötande dukning m.m. 
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Måltiden ska vara likvärdig oberonde av var man bor.  

Fråga:  Är det gårdagens mat som levereras vid hemkörning? 

Svar: Ja, det är en förskjutning, men desserterna på helgerna levereras på ”rätt 
dag”. 

Fråga: Kan man välja på två rätter? 

Svar: Det förekommer, men köken har olika förutsättningar. Vi jobbar på att det 
ska finnas två rätter att välja på. 

Fråga: Har man gjort någon mätning av undernäring? 

Svar: Det är sjukvården som har tittat på den frågan. Ett exempel på vad man har 
sett är att fikat kan ligga i för nära anslutning till en måltid. 

Fråga: Hur löser man att personer har behov av olika stora portioner? 

Svar: Beställningen görs av varje enhet utifrån det behov som finns. Veronica 
uppmanar sina kockar att göra besök på äldreboendena för att se vilka rutiner 
som finns. 

Fråga: Är det mycket matsvinn? 

Svar: En mätning ska göras i oktober, men Camillas upplevelse är att det inte är 
så stort matsvinn. 

Fråga: Lagar ni all mat själva eller är det mycket halvfabrikat? 

Svar: Det mesta lagar vi själva, men vissa maträtter t.ex. pannkaka har vi inte 
möjlighet att laga själva. 

Kontakta gärna Veronica med eventuella frågor på: Veronica.Friberg@gnesta.se  

§ 6 Information om avgifter inom äldreomsrogen 

Informationen flyttas till nästa möte då Lindha Stenlund, avgiftshandläggare, 
bjuds in. 

§ 7 Framtidsfullmakt, Fredrik Norberg 

Dagens fullmakt är inte giltig om fullmaktsgivaren blir dement. För att fullmakt 
ska vara giltig måste den kunna återkallas. Enda sättet att lösa detta tidigare har 
varit att tillsätta god man eller förvaltare.  

Från och med 1 juli i år inför man framtidsfullmakt. Fullmakten skrivs till en 
angiven person i det fall fullmaktsgivare skulle bli dement. Fullmakten lämnas till 
fullmaktstagaren som avgör när behovet att träda in uppstår. 

Fullmakten faller om man tillsätter god man eller förvaltare. 

§ 8 Handläggning av biståndsärende 

Linda Bergström berättar att man gör en samlad individuell beömning i varje 
enskilt ärende. Biståndsärenden gås igenom vid ett veckomöte för att få 
samstämmighet i besluten. 

Gällande den frågeställning organisatinerna har gällande om biståndshadläggarn 
erhållit direktiv att bilinnehav ej är skäl för avslag på ansökan om färdtjänst, 
svarar Linda Bergström nej, man gör en individuell prövning i varje enskilt fall 
där läkarintyg, underlag från arbetsterapeut, bilinnehav, förmåga att förflytta sig 

mailto:Veronica.Friberg@gnesta.se
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på egen hand o.s.v. ligger till grund för en samlad bedömning där det antigen blir 
avslag eller bifall. 

På frågan om tidigare avslag på ansökningar på grund av bilinnehav omprövats 
svarar Linda att ärenden inte omprövas generellt. Om personen som fått beslut 
inte är nöjd med beslutet så kan man, och bör, överklaga så att ärendet prövas i 
t.ex. förvaltningsrätten.   

§ 9 Nya äldreboendet  

Första spadtaget tas imorgon, torsdag den 21 september. Preliminärt räknar man 
med att äldreboendet ska vara klart i mars 2019. 

Gunilla Bränström överlämnar synpunkter från SPF:s trafikombud. Skrivelsen 
skickas till Anne Ringdhahl, Hans Persson och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

§ 10 Enkelt avhjälpta hinder 

Följande lista lämnas till Johnny Nyberg på samhällsbyggnadsförvaltningen: 

 Parkeringsytorna vid vårdcentralen saknar nästan helt markeringar för 
parkeringsrutor. 

 På parkeringen vid Frustunagården/Liljedal är det en stor vattenpöl som 
vintertid är en halkrisk. 

 Parkeringen vid Elektron saknar nästan helt markering för 
parkeringsrutor. 

 Handikapparkering saknas vid Södertuna slott. 

 Handikapparkering saknas vid nya badet vid Frösjön. 

 Önskemål om en bänk i Krutkällarbacken. 

 Skyltarna på diskarna på medborgarkontoret och biblioteket har fel 
färsättning för de som har en synnedsättning. 

 Det finns ingen asfalterad ingång/gångbana till boulebanan i 
Thuleparken. Svårt att ta sig fram med rullator och rullstol över 
gräsmattan. 

 Entrédörren till Träffpunkten, har för kort öppningsintervall samt att det 
är för hög tröskel. 

Problem för rullstolar vid: 

 Övergångsstället vid Ica och vid Pelles och Lottas café, ränderna i 
vägbanan är utnötta och gropiga. 

 På den asfalterade gången bakom Liljedal är det många rötter som sticker 
upp ur asfalten. 

 Den asfalterade gången i Thuleparken lutar för brant för att kunna köra 
med rullator och rullstol. 

 Korsningen Nygatan/Vesslevägen – avfasning saknas på ett ställe. 
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§ 11 Organisationerna informerar 

PRO Stjärnhov – höstaktiviteterna med bl.a. sygrupp och läsecirkel är i gång och 
sånggruppen har kommit igång och övar inför uppträdandet på seniordagen. 
Förra veckan hade man räkfrossa med underhållning. 

SPF – Aktiviteter enligt programblad. Tisdagsvandringarna är mycket populära. 
SPF har haft räkfest där man gjorde en insamling till Världens barn. 

PRO Gnesta – Har ny ordförande, Margareta Bergdahl. 

HSO – Under hörselveckan, vecka 42, kommer man att kunna göra hörseltest på 
Träffpunkten. Anna-Carin Åström kommer att informera om anhörigstöd på 
HSO:s styrelsemöte. 

§ 12 Ordföranden informerar 

Linda Bergström informerar om vuxen- och omsorgsförvaltningens interna 
tidning VOF-nytt. Linda berättar att förvaltningens kommunkatör, Josefin 
Andersson har påbörjat arbetet med att se över informationen på hemsidan. 

En ny IFO-chef har anställts, Mats Engström. 

Förvaltningen har uppdrag att från och med nästa år arbeta med folkhälsa, en 
tjänst på 50%. 

§ 13 Övriga frågor 

Uppföljning från ”prova på dagen” – mycket lärorikt, men till nästa gång bör 
inbjudan gå ut till fler. 

Skrivelse som svar på den remiss om riktlinjer lämnas in av organisationerna. 

 

 

Marie Solter 

Sekreterare 

 

 

 

Ingrid Jerneborg Glimne 

Ordförande 

 

 

Anne Henningsson 

Justerare 
 


