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Äldrenämnden

Vegetarisk norm för en hållbar framtid, svar på motion
(V)
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att brukarna själva betalar för sina
måltider och att utifrån de avtal som kommunen har ingått så ska brukarna
ha inflytande över matsedeln.
Ärende
Jessica Ek och Jane Carlsson, vänsterpartiet föreslår i en motion att vegetarisk
kost blir norm för all mat som kommunen bekostar och att kött endast serveras
som specialkost.
Äldrenämnden kräver i avtal med utförare att maten ska vara god och
näringsriktig och anpassade efter brukarnas individuella matvanor och
medicinska behov.
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Alternativ kost ska erbjudas till dem som av medicinska, religiösa, etiska eller
kulturella skäl behöver det, utan extra kostnad för brukaren. Brukarna ska ges
möjlighet till inflytande över matsedeln. Matsedeln ska anpassas efter brukarna
samt till säsong, helgdagar och årstider.
Brukarna/kunderna själva betalar en avgift för de måltider som de äter. Det är
brukarna/kunderna själva som avgör vad de vill äta. Kommunen kan inte gå in
och bestämma vilka måltider som ska serveras.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning
till att brukarna själva betalar för sina måltider och att i de avtal som
kommunen har ingått framgår att brukarna ha inflytande över matsedeln.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Vegetarisk norm för en hållbar framtid, svar på motion (V), 2019-06-12
Motionen
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Bakgrund
Äldrenämnden har avtal med våra utförare avseende vårdbostad, sammanhållet
servicehus, trygghetsboende och dagverksamhet. Vid dessa verksamheter
serveras måltider i olika omfattning. På vårdbostäderna erbjuds sju måltider
fördelade över dygnet, vid de sammanhållna servicehusen och
trygghetsboenden finns en lunchservering som har öppet två timmar per dag
samt vid dagverksamheterna erbjuder utförarna lunch och mellanmål.
Enligt avtalen ska maten vara god och näringsriktig och anpassade efter
brukarnas individuella matvanor och medicinska behov. Alternativ kost ska
erbjudas till dem som av medicinska, religiösa, etiska eller kulturella skäl
behöver det, utan extra kostnad för brukaren. Brukarna ska ges möjlighet till
inflytande över matsedeln. Matsedeln ska anpassas efter brukarna samt till
säsong, helgdagar och årstider.
Brukarna/kunderna själva betalar en avgift för de måltider som de äter. Det är
brukarna/kunderna själva som avgör vad de vill äta. Kommunen kan inte gå in
och bestämma vilka måltider som ska serveras då det utifrån avtalen framgår
att det är brukarna/kunderna som ska ha inflytande över matsedeln.
Kommunala mål
7. Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
Invånare i Linköping som är i behov av extra stöd i vardagen har en god
livskvalitet genom att stöd-, vård- och omsorgsinsatser är av hög kvalitet och
skapar trygghet och ger självbestämmande till individen. Genom hög
tillgänglighet, såväl fysisk som digital, kan alla ta del av kommunala
välfärdstjänster.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Motionen berör både kvinnor och män.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är inte påkallad.
Kommunledningsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen

Paul Håkansson

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen

