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Social – och omsorgsnämnden

Vegetarisk norm för en hållbar framtid, svar på motion
(V)
Förslag social- och omsorgsnämndens 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.
Personer i boende med särskild service står för kostnad och tillredning av sin
egen mat. För personer på korttidsplatser har de flesta möjlighet till egen
matlagning. För personer placerade på behandlingshem kan kommunen inte
kravställa enligt riktlinjer för den enskilda kommunen då verksamheterna är
upphandlade med ramavtal.
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I de fall verksamheten i samråd med de boende har beslutat om gemensam
matkassa och matlagning ska brukarna ska ges möjlighet till inflytande över
matsedeln. Matsedeln ska anpassas efter brukarna samt till säsong, helgdagar
och årstider.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning
till att brukarna själva betalar för sina måltider. I de fall verksamheten
tillsammans med de boende beslutar om gemensam matkassa och matlagning
ska de boende vara med och bestämma över matsedeln.
__________
Beslutsunderlag:
Svar motion vegetarisk norm.docx
Motionen
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Bakgrund
I de boende som ligger inom social och omsorgsnämndens ansvarsområde,
boende med särskild service, korttidsboende och behandlingshem råder olika
förutsättningar för uppdragen. För boende med särskild service gäller att den
enskilde främst står för egen mat, kostnad och tillagning, men i de fall
individen önskar ska boendet till självkostnadspris tillhandahålla mat. Detta
sker i relativt liten omfattning och alltid i samråd med den enskilde eller
samtliga boende om verksamheten beslutat i samråd med de boende att ha
gemensam mathållning.
För korttidsboende kan kost ingå i avgiften men av de 15 platser som idag finns
för målgruppen sker detta på 5 platser, på övriga korttidsplatser har den
enskilde möjlighet till egen matlagning.
För behandlingshem har kommunen ramavtal med ca 60 olika utförare som i
sin tur har avtal med flera olika kommuner varför enskilda krav utöver de som
IVO ställer på verksamhet ej kan efterfrågas.
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
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Beslutet skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen

