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Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl. 10:00-12:00 

 

Beslutande Richard Thorell, ordförande 
 Agneta Bergérus, vice ordförande 
 Arne Löberg, SKPF 
 Sirkka Taiminen, MFF 
 Ewa Colliander, SPF 
 Birgitta Sundbom, SKPF 
 Kerstin Allerth, PRO 
 Hans-Bertil Fransson, SPF 
 Morgan Robertsson, PRO 
 Eva Fryxell, RPG 
 Göran Norberg, SPF 
  
 
Övriga deltagande Ulla Nyberg, PRO 
 Barbro Wallenstein, SKPF 
 Gudrun Sjöberg, SKPF 
 Kerttu Pyrstöjärvi, MFF 
 Birgitta Karlander Ribbstedt, SPF 
 Bo Nilsson, PRO, ersättare från 2023 
 Per Garenius, stabschef 
 Oskar Sjöberg, säkerhetschef 
 Johan Bruun, säkerhetssamordnare 
 Helén Benjaminsen, kommunpolis 
 Karin Ahlin, enhetschef kost 
 Selma Bandic, avdelningschef äldreomsorg 
 Annelie Åberg, äldre- och omsorgschef 
 Sara Swahnström, ny ordförande i KPR från 2023 
 Helena Andersson, sekreterare 

 

 

Utses att justera Agneta Bergérus  

 

Justeringens plats och tid Enligt överenskommelse 

 

Sekreterare  .....................................................................  Paragrafer  37-52 
 Helena Andersson 

 
Ordförande  .............................................................................................................................................  

 Richard Thorell  

 
Justerande  .............................................................................................................................................  

 Agneta Bergérus  
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§ 37 Mötet öppnas/upprop 

Ordförande Richard Thorell hälsar rådet välkomna till dagens sammanträde. Sara 
Swahnström, ny ordförande för rådet från 2023, presenterar sig. 

§ 38 Godkännande av dagordning 

Rådet godkänner dagordningen med tillägg under ”Övriga frågor”: 
 
- Nya riktlinjer för biståndsbedömning. 
 
Rådet beslutar att till nästa sammanträde den 22 februari 2023 bjuda in biståndschef Agneta 
Rönnkvist för en presentation av de nya riktlinjerna för biståndsbedömning.   

§ 39 Val av protokolljusterare 

Rådet väljer Agneta Bergérus att justera protokollet. 

§ 40 Presentation av socialnämndens budget för 2023, särskilt äldre- och 
omsorgsförvaltningens budget 

Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg informerar rådet om att det inte finns någon budget 
att visa i nuläget. Detaljbudgeten tas i januari 2023. Frågan lyfts igen på sammanträdet den 
22 februari 2023. 

§ 41 Seniormässan – förbättrad kommunikation med kommunen 

Stabschef Per Garenius informerar om att det går bra att ta kontakt med chef på 
medborgarkontoret Ewa Sallova och näringslivschef Peter Jonsson inför planering av nästa 
seniormässa. 

§ 42 Presentation av ny säkerhetschef och säkerhetssamordnare samt kommunpolis 

Samhällsbyggnadschef Niklas Brandt har anmält förhinder till dagens sammanträde. Ny 
säkerhetschef Oskar Sjöberg, säkerhetssamordnare Johan Bruun och kommunpolis Helén 
Benjaminsen presentrar sig och sina verksamheter. 

§ 43 Kommunens krisberedskap med fokus på skyddsrum 

Säkerhetschef Oskar Sjöberg informerar om kommunsens krisberedskap och hur det 
fungerar med kommunsens skyddsrum (se bilaga 1). 

§ 44 Definitioner av olika äldre- och trygghetsboenden 

Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg pratar om definitioner av olika äldre- och 
trygghetsboenden. Vad ska biståndsbedömas? Nu tittar verksamheten på möjligheten att 
göra det på bästa sätt, med olika boenden.  
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§ 45 Mat på äldreboenden/tillagning och leverans – Resultatet av kostenhetens 
enkätundersökning redovisas 

Karin Ahlin, enhetschef för kost, redovisar resultatet av kostenhetens enkätundersökning 
(se bilaga 2). 

§ 46 Semesterplanering 2023 

Avdelningschef för äldreomsorgen Selma Bandic informerar om semesterplaneringen 2023. 
Hon är nöjd med utvärderingen av semesterperioden för 2022. Vissa punkter kommer hon 
att arbeta vidare med inför nästa sommarar. Det finns en grupp som arbetar med 
planeringen. Annons för rekryteringen inför sommaren 2023 kommer att publiceras innan 
jul. 

§ 47 Hemtjänstindex 

Ewa Colliander informerar om en sammanställning av redan befintlig statistik, ett 
hemtjänstindex. Det har tagits fram en sammanställning för varje kommun.  

§ 48 Ljudanläggning Myran och Fredslund – vad har hänt? 

Avdelningschef för äldreomsorgen Selma Bandic har tagit kontakt med Riksbyggen och nya 
ljudanläggningar ska installeras på både Myran och Fredslund. 

§ 49 FixarEdin – lägesrapport samt önskemål om utökning 

Agneta Bergérus har fått till sig att det är svårt att få hjälp av FixarEdin. Selma Bandic svarar 
att fixartjänsten är på deltid. Selma tar med sig synpukterna och återkommer. 

§ 50 Kö till särskilt boende 

Det är 8 personer som står i kö till särskilt boende.  

§ 51 Mötestider för KPR 2023 

Följande tider är planerade för 2023: 
 
Arbetsutskott: 
8 februari 
10 maj 
20 september 
15 november 
 
Råd: 
22 februari 
24 maj 
4 oktober 
29 november 
 
(Se bilaga 3). 
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§ 52 Övriga frågor 

Nya riktlinjer för biståndsbedömning 
Agneta Bergérus frågar varför inte KPR har varit med i framtagandet av de nya riktlinjerna 
för biståndsbedömningen. Rådet vill ha en presentation av de nya riktlinjerna för 
biståndsbedömning på första sammanträdet 2023. 
 
 
Ordförande tackar för mandatperioden, önskar ny ordförande för rådet lycka till, och 
önskar alla en god jul och ett gott nytt år! 
 
 ______________________________________________________  

 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2022-12-14 
 
Anslagsdatum 2022-12-20 Anslag tas ner 2023-01-13 
 
Förvaringsplats för protokollet  Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift  ..................................................................................................................  

 Helena Andersson 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  
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Extraordinär händelse

Händelse som avviker från det normala.

Innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för 

en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. 

Kräver skyndsamma insatser.

Stort informationsbehov.



Exempel på extraordinära händelser

• Stort el bortfall

• Förorenat dricksvatten

• Extrema väderrelaterade händelser

• Ras och skred

• Svår olycka

• Stort oljeutsläpp

• Kemikalieutsläpp 

Höjd beredskap

• Krig



Mariestads kommuns krisberedskap

• Exempel på styrdokument som revideras 

med jämna mellan rum: 

• Krisledningsplan som beskriver hur 

kommunen leds under en kris.

• Risk och sårbarhetsanalys som beskriver 

vad som kan leda till en extraordinär 

händelse.

• Utbildning och övningsplaner. 

• De olika verksamheterna i kommunen har 

en kontinuietetsplanering för deras 

samhällsviktiga verksamheter. Vilket 

innebär förberedelse för eventuell störning. 

• Beredskapen ser olika ut i de olika 

verksamheterna men kan tex innebära att 

säkra tillgången av dricksvatten.

• Beredskapen är som ett pussel där de 

olika bitarna sätts ihop. Verksamheterna är 

beroende av varandra. 



•Radio som går på batterier eller med vev/solceller.

•Ficklampa och pannlampa.

•Flaskor och dunkar med rent vatten.

•Mat som inte behöver kyl eller frys. 

•Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.

•Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.

•Sovsäckar, filtar och varma kläder.

•Tändstickor, stearinljus, värmeljus.

•Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. 

•Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.

•Husapotek, till exempel första hjälpen-kit, sårvård,viktiga mediciner.

•Hygienartiklar.

•Extra batterier, laddade powerbanks.

•Kontanter, om betalkort slutar fungera.

•Lista på papper med viktiga telefonnummer.

Hemberedskap

• Innebär att man ska kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. 

• Gör en plan för hur du kan ordna med vatten, mat, kommunikation och värme i 

bostaden under en vecka.

• När du är förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa dem som har det svårast 

att klara sig själva. 



Skyddsrum

• Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. 

• Alla skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel 

och texten SKYDDSRUM. 

• Är en del av en byggnad eller anläggning med förstärkta väggar, tak, golv och dörrar. 

Fastighetsägaren äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummet. Om det används som 

tex cykelförråd ska det kunna återställas på 48 timmar efter att regeringen fattat beslut om 

höjd beredskap. 

• Skyddsrum kan användas av civilbefolkningen i händelse av krig. Vid flyglarm 

(beredskapslarm) ska man omedelbart bege sig till ett skyddsrum eller i nödfall annat 

skyddande utrymme. Larmet ljuder med en signal i 30 sekunder med uppehåll med 15 

sekunder.

• I Sverige finns det ca 64 000 skyddsrum med plats för ca 7 miljoner människor. 



SKYDDSRUM

• I ett skyddsrum som har ställts i ordning ska det finnas vatten upptappat i 

kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det finns inte livsmedel. 

• I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis 

vatten, el och värmeförsörjningen till skyddsrummet. 

Bra att ta med till skyddsrummet: 

• Ficklampa

• Vatten

• Mat

• Hygienartiklar

• Mediciner

• Varma kläder

• Värdehandlingar (id-kort, kontanter osv)

• Mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning tex jaktradio.
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Våra boenden

Björkgården med restaurang

Ullerås

Fredslund

Restaurang Humlet



Utgår från en
grundmeny

Näringsberäknade
måltider



Leveranser från Björkgården

Frukost 7.45

Lunch 11.00

Middag 15.50



Ullerås och Fredslund

Här hämtas matvagnar i köket av personal från 
respektive avdelning

Frukost från kl 8 Ullerås/ 9.00 Fredslund

Lunch från kl 12 Ullerås/12.30 Fredslund

Middag efter 16 Ullerås/16.30 Fredslund



Enkät särskilt boende 2022

Frågor 

1. Smakar maten bra

2. Ser maten aptitlig ut

3. Luktar det gott när maten ställs fram på bordet

4. Är konsistensen bra

5. Är måltiden en trevlig stund

6. Kan vi förbättra något gällande måltiden



2020

Inga svar på 

utskickade enkäter 

2021

Skickades inga 

enkäter ut

2022

Nya frågor 

skickades ut



Kommentarer på enkät

• Tydligare tala om vad som serveras, finns på brickan, inte ta ut brickan utan att fråga om patienten ätit färdigt 

eller vill ha en paus

• Gillar inte stark mat

• Större portioner, mera efterrätt, mera och godare mat

• Mer husmanskost, gillar ej kall mat, vill kunna välja favoritmat, större portioner, vill ej ha kräm till kvällsmat

• Lite mer varierad kvällsmat, inte så mycket puddingar

• Mer hembakat och hemlagat

• Saknar 11-kaffet/fika fm

• Mindre högljudd personal

• Servera vid bordet för lukter och självbestämmande om hur mycket jag vill ha 

• Önskar mat som gammalt folk känner igen

• Efterrätt varje dag, mer variation, önskemåltider.

• Mycket god mat, mycket nöjd, nöjd med allt.



Datum: 2022-12-14 
Sida: 1 (1) 

Mötesordning för  

Kommunala Pensionärsrådet 2023 

Arbetsutskottet sammanträder 

Onsdagar kl. 10.00 – 12.00 

Plats: Onsö, entréplan Stadshuset i Mariestad 

 Onsdag 8 februari 

 Onsdag 10 maj 

 Onsdag 20 september 

 Onsdag 15 november 

Kommunala Pensionärsrådet sammanträder 

Onsdagar kl. 13.30 – 15.30 

Plats: Vänersalen, entréplan Stadshuset i Mariestad 

OBS! Organisationsrepresentanter sammanträffas kl. 13.00 

 Onsdag 22 februari  

 Onsdag 24 maj 

 Onsdag 4 oktober 

 Onsdag 29 november 
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