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Äldreomsorgsnämnden 
 
 

Ärende 11 Björkmossen 
 
Nämnden har i samband med beslut angående nytt vård- och omsorgsboende Björkmossen 
ställts inför frågan om investering i ett produktionskök och dess finansiering.  
Tomten och byggnadens volym medger inte att ett tillagningskök byggs.  
 
Alla åtgärder som är möjliga ska vidtas för att minska olägenheterna med att det inte finns 
tillagningskök på Björkmossen.  
 
För oss är måltiderna på våra äldreboenden mycket viktiga och något som vi på olika sätt 
lyft i arbetet med mat och måltidssituationen för våra äldre. Ett exempel på det är 
kostpolicyn som tagits fram för äldreomsorgen.  
Vår uppfattning är att produktionsköken, med kostpolicyn som grund, säkerställer att våra 
äldre erbjuds mat med hög kvalitet och med valmöjlighet.  
På vård- och omsorgsboendets enheter är det av vikt att maten serveras på ett tilltalande 
sätt oavsett var den produceras. Kostpolicyn ska också säkerställa att måltidssituationen 
blir en trivsam och inbjudande upplevelse.   
 
På varje enhet ska det finnas ett mottagninsgskök där man kan baka, göra i ordning inför 
måltiden, t.ex. koka potatis, ris eller pasta  och förbereda grönsaker samt på andra olika sätt 
göra varje måltid till en positiv del av dagen 
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Förslag till beslut 

Äldreomsorgsnämnden bifaller Social- och omsorgskontoret förslag till beslut i enighet 
med Alternativ 2: 54 lägenheter och mottagningskök på varje enhet. 
 
Äldreomsorgsnämnden uppdrar till socialdirektören att säkerställa att Södertälje kommuns 
kostpolicy för äldreomsorgen efterföljs inom alla verksamheter inom 
Äldreomsorgsnämndens ansvarsområden och återkomma till nämnden med rapport senast 
december 2016.  
 
Äldreomsorgsnämnden uppdrar åt socialdirektören att återkomma till nämnden med 
rapport senast ett år efter inflyttning till Björkmossen, om hur mat och måltidssituationen 
utvecklas på Björkmossen, och på andra boenden.  
 



Alliansen i Södertälje 

 

Särskilt yttrande avseende ärende 11 

 

 

Nytt Vård- och Omsorgsboende, Björkmossen 

Helst hade vi sett ett alternativ inom budgetramen som kunde inrymma ett produktionskök utan att 
antalet boendeenheter minskades.  

Med anledning av att resultatet från Äldreundersökningen 2015 inte kan visa någon korrelation 
mellan kundnöjdhet och var maten tillagas kan vi bifalla alternativ 2 i kontorets rapport under 
förutsättning att, som det sägs i rapporten 

- Kostenhetens befintliga produktionskök klarar att producera och leverera mat till 
Björkmossen  

- Att de två mottagningsköken på våningsplanen har kompetent personal speciellt avdelad för 
att komplettera måltiden med nykokt potatis, ris eller pasta samt sallad, råkost och andra 
tillbehör. 

- Att maten är fräsch och god och serveras i en trivsam stimulerande miljö 

 

Södertälje 2016-04-26 

 

Mats Dahl (M)  Nils-Gunnar  Lindh (L)  

 

Ingrid Ahlman (KD) Karin Halldin (C) 
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LIBERALERNA 

 
 
Reservation    ärende 15 
 
 
Utredning av ansvar för äldreomsorgen i Södertälje 
Kommundelsnämnderna i Södertälje tillkom i slutet av åttiotalet och de hade 
då en lång rad ärenden att behandla. Efter en tid slogs de centrala 
kommundelsnämnderna ihop och en tid därefter lades de ned och kvar blev  
fyra kommundelsnämnder i ytterområdena av Södertälje.  
Kommundelsnämnderna har efter hand fått allt färre verksamheter att ansvara 
för och idag läggs ytterligare ett förslag från kommunstyrelsekontoret om  att 
frånta kommundelarna  uppdraget att sköta sin del av äldreomsorgen. 
Kommundelsnämnderna skapades med demokratiska motiv och det har 
liberalerna ställt sig bakom och värnat om kommundelarnas viktiga uppgift att 
fler skall få vara med och fatta beslut. 
Skall ett borttagande av kommundelsnämnderna ske eller att deras 
verksamhetsområden begränsas  så bör det verkställas inför en ny 
mandatperiod och inte i  mitten av pågående period. Jag reserverar jag mig 
som företrädare för liberalerna mot att äldreomsorgsnämnden idag ställde sig 
bakom  kommunstyrelsens kontors förslag  om att mitt under denna 
mandatperiod frånta  kommundelsnämnderna uppdraget att bedriva 
äldreomsorg.. 
Södertälje 2016-04-26 
Nils-Gunnar Lindh (L) 
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Centerpartiet i Södertälje 

Särskilt yttrande   ärende 15 

 

 

 

Utredning av ansvar för äldreomsorg i Södertälje kommun 

Vi anser inom centerpartiet att en ytterligare minskning av kommundelarnas ansvarsområden 
urholkar den lokala demokratin och yrkar därför på avslag på tjänsteskrivelsen. 

Södertälje 2016-04-26 

 

Karin Halldin (C)  
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