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Plats och tid Gustav Vasa, Kommunhuset, Strängnäs
kl. 10:00-12:08.

Förtroendevalda Monica Lindell Rylén (S), ordförande
Lena Rundberg (C), vice ordförande

Närvarande rådsrepresentanter 
och ersättare Margaretha Sunnergren, PRO Stallarholmen

Solveig Vesterberg, PRO Stallarholmen
Anita Engström, SPF Stallarholmen
Anita Rudbäck Sjöberg, SPF Strängnäs
Lars Holmberg, PRO Åker
Barbro Palmgren, PRO Strängnäs
Jan Rudengren, SPF Seniorerna Strängnäs
Eva Strömberg, PRO Strängnäs
Yvonne Lundström, PRO Åker
Hans Fäldt, PRO Mariefred
John Olausson, PRO Mariefred

Övriga deltagare Caroline Oskarsson, kommunsekreterare
Barbro Ernald, verksamhetscontroller 
socialkontoret
Johanna Carlsson, utvecklare äldreomsorgen
Frédéric Rambaud, digital strateg
Ragnar Lindén, utredare med 
samordningsansvar för kollektivtrafik
David Lestander, upphandlare
Anna Kahlbom, inköpschef
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Innehållsförteckning

Ärende
1 Mötets öppnande
2 Förra mötets anteckningar
3 Fastställande av dagordningen 
4 Lägesrapport och diskussion: mat och måltider på kommunens äldreboende
5 Lägesrapport och diskussion: matdistributionen inom ordinärt boende
6 Information kring Lag om valfrihetssystem, LOV/Privata utförare 

hemtjänst
7 Dialog kring värdighetsgaranti inom äldreomsorgen
8 Äldres digitala utanförskap
9 Kollektivtrafiken 2020
10 Trygghetsboenden i kommunen
11 Information kring upphandling i Strängnäs kommun
12 Uppföljning från seniordagen
13 Rådets roll i olika planeringsfrågor
14 Ny tid för rådet den 28 november
15 Övrigt
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1. Mötets öppnande

Monica Lindell Rylén (S) hälsar alla välkomna.

2. Förra mötets anteckningar

Inga synpunkter på förra mötets anteckningar.

3. Fastställande av dagordningen 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
punkten huvudtema för seniorråden läggs till under Övrigt.

4. Lägesrapport och diskussion: mat och måltider på 
kommunens äldreboende

Barbro Ernald ger återkoppling gällande den pågående utredningen om 
Mat och måltider på kommunens äldreboende. Den färdiga rapporten 
kommer tas upp i socialnämnden i november. Barbro informerar om 
konceptet Fleximat -härlagad måltidsglädje samt om den årliga mätningen
som görs gällande maten på kommunens äldreboenden, resultatet visade 
på en låg grad av belåtenhet i Strängnäs kommun. Barbro Ernald kommer 
tillbaka till rådet i november.

5. Lägesrapport och diskussion: matdistributionen inom 
ordinärt boende

Barbro Ernald ger återkoppling gällande den pågående utredningen om 
matdistributionen inom ordinärt boende. Rådsmedlemmarna diskuterar 
maten inom hemtjänsten, Barbro informerar om det som kallas för mat-
lag och vad det innebär. En rådsmedlem berättar om upplägget som finns i
Katrineholm dit personer, även de som inte är pensionärer kan gå och äta 
sin lunch alla dagar i veckan. Barbro Ernald kommer tillbaka till rådet i 
november.  
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6. Information kring Lag om valfrihetssystem, 
LOV/Privata utförare hemtjänst

På Strängnäs kommuns hemsida finns information gällande valfrihet i 
hemtjänsten. Rådsmedlemmarna diskuterar namngivningen på en del av 
länkarna på hemsidan, att dessa är för invecklade och bör ses över för att 
hemsidan ska bli mer användarvänlig. De diskuterar även tillgängligheten 
och bemötandet i kontaktcenter, där de menar att det kan vara svårt att få 
hjälp med att komma i kontakt med tjänstemän i Strängnäs kommun. 
Emma Hjelm, Chef för Kontaktcenter bjuds in till nästa rådsmöte för 
information kring kontaktcentrets roll och rådsmedlemmarna får 
möjlighet att ställa frågor.

7. Dialog kring värdighetsgaranti inom äldreomsorgen

Johanna Carlsson informerar om värdegrundsdialoger och 
värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Man behöver värna och respektera
den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, 
självbestämmande, delaktighet och individanpassning. 
Värdighetsgarantierna ska ge ökad trygghet i vardagen.
Värdighetsgarantierna kan se olika ut i olika kommuner.

Jan Rudengren tipsar om kortlekar med frågor att diskutera kring.

8. Äldres digitala utanförskap

Frédéric Rambaud informerar om IT-guide.se som är ett färdigt koncept 
gällande hjälp med IT-frågor, exempelvis praktisk hjälp. Frédéric tipsar 
om e-Medborgarveckan i Multeum. Rådets medlemmar och Frédéric 
diskuterar kring äldres förhållande och kontakt med den "digitala världen"
gällande tjänster, informationsinhämtning m.m.

Tillägg som inkommit från Frédéric efter mötet:

Vi ser fram emot att träffa någon eller några representanter från 
Seniorrådet, för att diskutera behoven vad gäller stöd seniorer skulle 
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behöva kopplat till datorer och telefoner. Måndag 7:e oktober klockan 10, 
mötesplats Multeum, där fiket fanns förut. En halv eller hel timme 
beroende på hur mycket diskussioner det blir. Det bjuds på kaffe. Svara 
snarast till Frédéric som samordnar, Frederic.Rambaud@strangnas.se

9. Kollektivtrafiken 2020

Ragnar Lindén informerar om kollektivtrafiken 2020, bland annat om att 
alla busslinjerna till Strängnäs kommer gå via präntaren eller Vasaskolan. 
Solberga kommer få fler bussturer, Strängnäs och Läggesta kommer få 
bättre anpassande bussturer till tågen.

Tillägg som inkommit från Ragnar efter mötet gällande turerna Åker till 
Mariefred:

Gällande buss mellan Åker och Mariefred så kommer linje 306 Åker-
Läggesta från nya tidtabellen gå oftare och med kortare körtid. I högtrafik 
(morgon mot Mariefred och eftermiddag mot Åker) så kommer den även 
att gå hela vägen mellan Åker och Mariefred med endast ett kortare stopp 
vid Läggesta. Då tar resan Åkers styckebruk-Vårdcentralen i Mariefred 
dryga kvarten.
 
Övriga tider får man som idag byta mellan 306 och 303 (idag heter den 
304 Läggesta-Mariefred). Väntan i Läggesta blir runt 20 minuter och resan
mellan Åkers styckebruk och vårdcentralen i Mariefred totalt omkring 40 
minuter.
Allting med förbehållet att tabellerna inte är spikade än.

10. Trygghetsboenden i kommunen

Monica Lindell Rylén (S) lämnar en kortare information gällande den 
gamla Coop-tomten i Stallarholmen där det planeras att byggas ett 
trygghetsboende vilket beräknas stå klart om cirka två år om det ej 
överklagas.
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11. Information kring upphandling i Strängnäs kommun

Anna Kahlbom och David Lestander ger en övergripande information om 
upphandling. Anna informerar om vilka kommunens tio största 
leverantörer var år 2018. David informerar om avtalsprocessen med 
leverantörer. Genom en krav-specifikation sållas de leverantörer bort som 
eventuellt lägger lägst bud men som inte kan leverera enligt de krav som 
ställs. Det görs alltid en leverantörsuppföljning, i vilken man undersöker 
om exempelvis kommunallagen följs etc.

12. Uppföljning från seniordagen

Rådsmedlemmarna var mycket nöjda med årets Seniordag i 
Stallarholmen. Välbesökt, speciellt under Barbro Westerholms föreläsning.
Seniordagen för 2020 önskas som punkt under nästa råd för att starta 
planeringen kring dagen.

13. Rådets roll i olika planeringsfrågor

Monica Lindell Rylén (S) menar att dagens Råd är ett bra exempel på 
kommunikation med tjänstemän i ärenden som ännu ej är beslutade. I 
vissa fall genom tjänstemännens egna initiativ att komma till rådet, vilket 
är mycket bra. Det gäller att fortsätta det goda arbetet.

14. Ny tid för rådet den 28 november

Rådet för seniorfrågor den 28 november byter tid till klockan 15:00-17:00 
istället för 10:00-12:00.

15. Övrigt

Rådsmedlemmarna diskuterar upplägget av mötena, ett förslag är att ha 
ett huvudtema för varje möte. Exempelvis hemtjänst. 
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