
 
Äldre- och omsorgsrådet 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-21 
 

Plats och tid: Kommunhuset kl. 18.00-19.30 

Beslutande ledamöter: Helena Koch (M), ordförande 
John Carlsson (C), vice ordförande 
Jari Linikko (S), ledamot 
Bojan Andersson, PRO Trosa 
Iréne Bergman, SPF 
Eira Lavio, Trosa-Vagnhärad Finska Förening  
Erika Snygg, FUB 
Anna Poulten, RBU 
Christer Larsen, NHR 

Inte tjänstgörande ersättare: Monica Lundquist, PRO Trosa 

Övriga närvarande: Jenny Sultan, måltidsutvecklare 
Diana Johansson, kökschef Häradsgården 
Emma Svedin, sekreterare 

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus, 2022-03-29 
 

Underskrifter:  Paragrafer 

§ 1-8 
           Sekreterare: Emma Svedin 
   

            Ordförande: Helena Koch  
   

            Justerande: Iréne Bergman  
  



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 2(6) 
Äldre- och omsorgsrådet 2022-03-21 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Innehållsförteckning 

§ 1 Godkännande av dagordningen  

§ 2 Val av justerare  

§ 3 Måltidsutvecklare Jenny Sultan informerar  

§ 4 Information från föreningarna  

§ 5 Frågor och svar  

§ 6 Genomgång av föregående mötesprotokoll   

§ 7 Övriga frågor  

§ 8 Nästa möte  

   

 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 3(6) 
Äldre- och omsorgsrådet 2022-03-21 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 1 
 

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns.  
 
____________ 
 
 
§ 2 
 
Val av justerare  

Iréne Bergman (SPF) utses att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordförande. 
 
____________ 
 
 
§ 3 
 
Måltidsutvecklare Jenny Sultan informerar 

Måltidsutvecklare Jenny Sultan och kökschef på Häradsgården Diana Johansson, 
besöker rådet och informerar om: 
 
Organisation och uppdrag 

• Enheten Måltidsservice består av 8 kockar, 12 servicebiträden, 2 
kökschefer, 1 måltidsutvecklare och 1 driftchef. 

• Kommunen har tre produktionskök placerade på Häradsgården, 
Tomtaklintskolan och Skärlagskolan. 

• Det finns fyra mottagningskök placerade på Fornbyskolan, Hedebyskolan, 
Kyrkskolan och Vitalisskolan. 

• Köken levererar mat till, förutom skolorna, sex förskolor, tre särskilda 
boenden samt hemtjänst. 

• Totalt tillagas 2700 portioner per dag. 
• Fullmäktige har antagit ett styrande dokument för hållbara måltider i Trosa 

kommun. Visionen är: Trosa kommun erbjuder Sveriges bästa offentliga 
måltider där matglädjen, människan och miljön står i centrum. 

• Måltiderna tillagas utifrån de svenska kostråden samt måltidsmodellen. 
 
Inköp av livsmedel 

• Upphandling av livsmedel görs tillsammans med sex andra kommuner 
(Södertälje, Nykvarn, Oxelösund, Gnesta, Salem och Flen). 

• Avtalstiden löper normalt över 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år. 
• Nuvarande grossist är Martin & Servera. 

 
Forts. 
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Forts. § 3 
 

• Måltidsservice gör även inköp från Rheum som består av åtta sörmländska 
gårdar (främst nötkött och rotfrukter). 

• Jobbar för att kunna skriva avtal med fler lokala leverantörer. 
 
Måltider inom äldreomsorgen 

• Häradsgården producerar cirka 300 portioner till äldreomsorgen dagligen. 
• Häradsgården producerar även cirka 800 portioner till Fornbyskolan och 

Hedebyskolan. 
• I lunchen ingår både varma och färska grönsaker. Hemtjänsten får färska 

grönsaker två gånger i veckan. 
• Lagar och bakar så mycket som möjligt från grunden. 
• Mestadels husmanskost med moderna inslag. 
• Viltnatta är en uppskattad aktivitet då det bjuds på viltkött. 
• Samverkan med äldreboendena om gemensamma aktiviteter och satsning 

på energirika mellanmål. 
 
Ombyggnation av Häradsgårdens kök 

• Beräknad byggstart under hösten 2022. 
• Beräknas vara klart under våren 2023. 
• Det kommer även ske en uppfräschning av Häradsgårdens restaurang. 
• Ombyggnationen kommer tillsammans med den pågående ombyggnationen 

på Fornbyskolan där mottagningskök blir ett produktionskök innebära att 
produktionen av skolmat och mat till äldreomsorgen separeras. Det 
kommer ge större möjlighet att anpassa maten efter respektive målgrupp. 

 
Måltider inom skolan 

• I skolan serveras tre rätter per dag och till det en salladsbuffé samt bröd 
eller frukt. 

• Specialkost innebär att kosten anpassas av medicinska skäl.  
• Anpassad måltid innebär anpassningar av kosten som anses nödvändiga 

för att barnet/eleven ska klara sin studiegång i skolan eller vistelse i 
förskolan, exempelvis neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). 
Anpassningen kan även gälla själva måltidsmiljön. 

• Sedan 2021 finns en ny rutin för specialkost och måltidsanpassning, i linje 
med rekommendationerna från Kost & Näring. 

 
Framtida utmaningar 

• Ökade livsmedelspriser 
• Rekrytering av kockar – bristyrke 
• Nöjda gäster 
• Måltidsmiljön och NPF-anpassning av matsalar 

 
___________ 
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§ 4 
 
Information från föreningarna 

• RBU informerar om aktiviteter som anordnas för medlemmar.. Alla 
aktiviteter finns på föreningens hemsida. 

• SPF framför fråga om huruvida brukare har möjlighet att välja om dom vill 
att enbart kvinnlig eller manlig personal duschar dom. Ordförande Helena 
Koch (M) meddelar att verksamheten så långt det är möjligt anpassar det 
utifrån brukarens önskemål men att det ibland inte är möjligt på grund av 
schemaläggningen.  

• SPF framför fråga och synpunkt gällande kollektivtrafik. Ordförande Helena 
Koch (M) meddelar att frågorna bör ställas till Region Sörmland som 
ansvarar för kollektivtrafiken.  

• PRO informerar om att PRO inom kort ska fatta beslut om ifall de olika 
föreningarna i Trosa, Vagnhärad och Västerljung ska slås ihop till en 
gemensam förening.  
 

____________ 
 
 
§ 5 
 
Frågor och svar 

Uppföljning av fråga från Iréne Bergman, SPF och Monica Lundquist, PRO Trosa, 
som anmäldes på sammanträdet den 17 november 2021. Frågan gällde möjlighet 
för pensionärsorganisationer att nyttja lokaler med kök för aktiviteter. Trosa kvarn 
som nämndes som möjlig lokal hyrs inte längre av Trosa kommun utan av Svenska 
kyrkan. Vice ordförande John Carlsson (C) meddelar att Ungdomens hus i 
Vagnhärad är en möjlig lokal och hänvisar till att ta kontakt med fritidsgårdschefen 
för att diskutera närmare. 
 
____________ 
 
 
§ 6 
 
Genomgång av föregående mötesprotokoll  

Genomgång av protokollet från föregående sammanträde med äldre- och 
omsorgsrådet. SPF framför att det felaktigt står i § 6 Rådets frågor och svar, andra 
stycket, att man önskar tillgång till lokal för att kunna kurser i matlagning. Syftet är 
inte att hålla kurser utan att utföra matlagning tillsammans.  
I övrigt framförs inga synpunkter.  
 
____________ 
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§ 7 
 

Övriga frågor 

Bojan Andersson, PRO Trosa, framför fråga gällande samhällsskydd och beredskap 
med tanke på den omvärldssituation som uppstått i och med kriget i Ukraina. 
Föreningarna framför att många äldre är oroliga och känner sig oinformerade om 
kommunens beredskapsplaner. Vice ordförande John Carlsson (C) informerar om 
kommunens krisorganisation i stort. När det gäller skyddsrum är det inte en 
kommunal fråga utan något staten ansvarar för. Ordförande Helena Koch (M) 
kommer tala med vård- och omsorgschefen om beredskap och information om det 
till äldre. Rådet kommer att få återkoppling på detta, antagligen i separat utskick 
innan nästa sammanträde.  
 
Ordförande Helena Koch (M) har till dagens sammanträde inte svar på fråga från  
föregående sammanträde om hjälpmedel till barn och unga med 
funktionsnedsättning. Återkoppling på nästa sammanträde.  
 
Erika Snygg, FUB, frågar om nuvarande platsbrist på korttidsvistelsen är tillfällig 
eller om den verkar vara med bestående och om det då planeras en utökning av 
verksamheten. Ordförande Helena Koch (M) ska undersöka och återkommer.   
 
____________ 
 
 
§ 8 
 
Nästa möte 

Nästa möte är måndag den 16 maj 2022 kl. 17.00. Då får rådet besök av 
kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) samt av tjänsteperson från 
Länsstyrelsen med ansvar för arbetet inom funktionshinderområdet.  
 
____________ 
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