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§ 107 Mat för äldre inom ordinärt boende
Dnr VOO 2020/0562

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

ställa sig bakom förvaltningens förslag till ny inriktning
avseende måltider för äldre i ordinärt boende med ändringen
att arbetet ska följas upp i maj och i november 2021.

Reservationer
Röstförklaring
Pär-Ola Nilsson (S) och Mai Almén inger med instämmande av
Annika Nilsson (FI), Martin Stensson (V) och Lars Wirtén (MP) en
röstförklaring med följande lydelse:
Förvaltningen skriver: ”Samhällsutvecklingen ska följas. Målet ska
vara att vård- och omsorgs målgrupp i möjligaste mån ska kunna
nyttja samma tjänster som alla andra kommuninvånare. Det ökar
den enskildes självständighet och möjlighet att påverka sin
livssituation.”
Detta är helt enligt riktlinjerna för Lunds kommun om Universell
Utformning.
Därför måste de generella alternativen som VoO-nämnden arbetar
med, bl a att våra restauranger och samarbetet med näringslivet för
att öka tillgängligheten för äldre till det privata måltidsutbudet för
pensionärer i sitt ordinarie måltidsutbud, erbjuda rätter som så långt
möjligt är allergenfria. Så är det inte alls idag. På kommunens
hemsida står: ”Ring i förväg om du behöver anpassad mat. Är du
laktos- eller glutenintolerant, allergisk mot någon annan mat eller
vegetarian? Ring och meddela restaurangen detta en vecka före ditt
besök.”
Vidare är det inte acceptabelt att man som vegetarian inte spontant
ska kunna välja vegetariskt alternativ på våra restauranger.
För pensionärer som av olika skäl måste eller vill utesluta vissa
ingredienser i sin mathållning är det minst lika viktigt som för alla
andra att man dagligen, så länge det är möjligt, kan äta måltider med
rätt näring utan att behöva bli beroende av biståndsbeslut.
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Mai Almén (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Annika Nilsson (FI)
Martin Stensson (V)

Protokollsanteckningar
Lars Wirtén (MP) med instämmande av Martin Stensson (V) inger en
protokollsanteckning med följande lydelse: Vi ser det som lämpligt
att fortsättningen av en restaurang på Nibblegården tas upp i den
kommunövergripande måltidsutredningen.
Tove Persson (FNL), med instämmande av Tove Klette (L), IngaKerstin Eriksson (C), Dan Backman (KD), Dan Ishaq (M), Inga-Lisa
Sjödin (M), Lars Wirtén (MP), Martin Stensson (V) och Annika
Nilsson (FI), inger en protokollsanteckning med följande lydelse:
Lokalernas utformning är en viktig förutsättning för måltidsservice
till äldre i ordinärt boende. Utredningen om fler seniorrestauranger
inom den kommunövergripande måltidsutredningen bör överväga
möjligheten att alla framtida särskilda boenden och träffpunkter
utformas så att måltidsservice för äldre i ordinärt boende kan
erbjudas.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2019-12-18 § 129
-att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de äldres matsituation i
syfte att förbättra för dem som har hemvård i ordinärt boende.
-att utreda möjligheten att erbjuda måltidsleveranser med säkert
näringsinnehåll för äldre i hemmet.
Den som bor i ordinärt boende kan vid behov få stöd
avseende måltiden på olika sätt. Vård- och omsorgsförvaltningen
bedömer att vård- och omsorgsförvaltningen succesivt bör arbeta för
att förbättra måltidssituationen för äldre i ordinärt boende utifrån 4
huvudlinjer.
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Införande av behovsbedömd måltidsleverans till hemmet för
en begränsad grupp äldre med behov av färdiglagade
måltider.
Matlagning i hemmet (insats sammansatt måltid) begränsas
till en smalare målgrupp.
Ökat fokus på att förebygga/motverka undernäring, genom
anställning av dietist och genom att följa projektet. ”Nollvision
undernäring” (som bla bedrivs i Kävlinge kommun) m.m.
Samarbeta med näringslivet för att öka tillgängligheten för
äldre till det privata måltidsutbudet.

Målsättningen är att nämndens nya inriktning ska vara
implementerad hösten 2022. Arbetet ska följas upp i maj och
november 2021.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av Mai Almén (S),
Tove Klette (L), Dan Ishaq (M), Annika Nilsson (FI), Inga-Lisa Sjödin
(M), Lars Wirtén (MP), Dan Backman (KD), Martin Stensson (V), Tove
Persson (FNL) och Pär-Ola Nilsson (S) att nämnden ställer sig bakom
förvaltningens förslag till ny inriktning avseende måltider för äldre i
ordinärt boende med ändringen att arbetet ska följas upp i maj och i
november 2021.

Underlag för beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december
2020.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 december 2019, §129.
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Vård- och omsorgsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-12-16 klockan 13.00–18.40, Vård- och omsorgsnämndens
sammanträdeslokal, Bangatan 10 A, Lund
Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande, deltar på distans
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf, deltar på distans tom § 108
Tove Klette (L), deltar på distans
Tove Persson (FNL), deltar på distans
Dan Backman (KD), deltar på distans
Mai Almén (S), deltar på distans
Anette Mårtensson (MP), deltar på distans, tjänstgör tom § 106
Martin Stensson (V), deltar på distans
Annika Nilsson (FI), deltar på distans from § 100

Josefine Temrell (L), deltar på distans from § 108
Kjell-Åke Nilsson (L), deltar på distans
Inga-Lisa Sjödin (M), deltar på distans, tjänstgör för Gabriella
Hedarv (SD) from § 107
Thomas Åkesson (M), deltar på distans
Pia Askman (C), deltar på distans tom § 108
Andreas Brodin (S), deltar på distans, tjänstgör för Annika
Nilsson (FI) tom § 99 och tjänstgör för Pär-Ola Nilsson (S) from §
109
Ibrahim Mohamad (S), deltar på distans
Lars Wirtén (MP), deltar på distans, tjänstgör för Anette
Mårtensson (MP) from § 107
Lena Lindman (SD), deltar på distans, tjänstgör för Gabriella
Hedarv (SD) tom § 106

Tjänstepersoner

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Birgitta Åkerson, projektledare, deltar på distans tom § 107
Helena Falk, nämndsekreterare
Johanna Bredmar, HR-chef, deltar på distans tom § 108
Per Lövgren, ekonomichef, deltar på distans tom § 108
Susanne Berg, kvalitetschef

Övriga

Maria Minssen, kvalitetsutvecklare, deltar på distans tom § 100
Emmi Westerlund, projektledare, deltar på distans tom § 100
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Veronica Welin, verksamhetschef, § 106
Karl Larsen, IKT-samordnare
Lena Hansen, Kommunal, deltar på distans
Lars Öst, Vision, deltar på distans
Justerare

Martin Stensson (V)

Paragrafer

§ 95–112

Tid och plats för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A Lund, 2020-1222 kl.10.00

Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Martin Stensson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Datum då anslaget sätts upp

2020-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk
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