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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.
 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 2022.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december
2020.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 december 2019, §129.

Barnets bästa
Då ärendet avser mat för äldre i ordinärt boende bedöms ärendet
inte påverka barn.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning bedöms få förbättrad möjlighet
till stöd avseende måltiden i ordinärt boende.
Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bangatan 10 a

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

lunds.kommun@lund.se
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Ärendet
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.
En protokollsanteckning av vissa nämndsledamöter var att de
förutsatte att även möjligheten erbjuda fler lunchrestauranger för
äldre ingår i uppdraget. Förvaltningen vill lyfta fram att en utredning
om kommunens seniorrestauranger görs i samband med
kommunens pågående övergripande måltidsutredning.

Måltidens betydelse

På sin hemsida lyfter Livsmedelsverket fram att
”Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres
livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan
vara ett positiv avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap
och meningsfullhet. Helt enkelt en höjdpunkt att se fram emot.”1
Livsmedelsverkets råd Bra måltider inom äldreomsorgen
Livsmedelverket tog 2018 fram nya råd för äldreomsorgen som är
avsedda som övergripande rekommendationer och stöd för hur
verksamheten bör arbeta. Livsmedelsverkets råd riktar sig till både
hemtjänstverksamheter och äldreboenden.
Det finns stora variationer i hur äldre uppfattar och önskar
måltidsstöd.
Självbestämmande kring måltidernas innehåll och utformning är
väsentlig för aptiten och det faktiska matintaget, men också för de
äldres upplevelse av kvaliteten på omsorgen.2 Livsmedelsverket vill
framhålla ett individcentrerat arbetssätt kring måltiderna.3
Ensamhet ses som en riskfaktor för undernäring. Möjlighet att äta i
gemenskap med andra kan ha stor betydelse.4 Även om det kan
medföra att den äldre får göra avkall på egna preferenser om
måltiden, föredrar de flesta att äta i gemenskap hellre än att äta själv.
Generellt medför det också att de som äter med sällskap får i sig mer
än de som äter ensamma.5
Det är ändå viktigt att inte tvinga någon att äta tillsammans med
andra, det bör finnas möjlighet att välja bort sällskap för de som
önskar äta ensamma.6

Livsmedelsverkets hemsida 2020-02-03
Livsmedelsverkets råd Bra måltider i äldreomsorgen 2018 s. 11
3 Hanteringsunderlag Bra måltider inom äldreomsorgen 2018 s. 3
4 Ibid s. 13
5 Ibid s.17
6 Ibid s.18
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I äldreomsorgen behöver portionerna vara små men energi- och
näringstäta-kraftfulla. Andelen kolhydrater ska hållas nere och
istället ska andelen protein och fett ökas.7
Livsmedelsverkets rapport om mat inom äldreomsorgen 2014
Livsmedelsverket gjorde 2014 en rapport om måltider inom
äldreomsorgen 2006-2013. En av rapportens huvudslutsatser var att
behovet är stort av nya lösningar kring måltidssituationen i ordinärt
boende. Resultaten av de satsningar avseende måltider i
äldreomsorgen som gjorts i kommunerna 2006-2013 har varit svåra
att värdera, delvis på grund av att flera satsningar och projekt inte
har utvärderats avseende effekten hos de äldre. Kommunerna bör
uppmuntras till att prova olika lösningar som kan vara ett alternativ
eller komplement till matleverans i form av matlåda.8
I rapporten lyfts även fram att en förutsättning för bättre måltider i
äldreomsorgen är att dessa i högre grad kan individanpassas
utifrån den enskildes fysiska och psykiska behov, förutsättningar och
önskemål. Morgondagens äldre och deras anhöriga förväntas ställa
höga krav på valfrihet. Dessutom är allt fler äldre födda utomlands.
Att anpassa måltiderna till olika matkulturer ställer också krav på
individanpassning.9
De äldres lust att äta är starkt förknippat med deras sociala
välmående. Alla aktiviteter med syfte att ge äldre en meningsfull
vardag och bryta ensamheten kan direkt eller indirekt leda till ökad
aptit och välbefinnande i samband med måltid.10
Rapportens förslag till olika måltidslösningar som ett komplement till
matlådor-att testa och utvärdera:
· Hemleverans av matkassar.
· Leverans av delkomponenter till måltid.
· Kockteam som lagar flera måltider på en gång hemma hos den
äldre.
· Matlagning i hemmet som servicetjänst.
· Volontärer som lagar mat och är sällskap vid måltiderna.
· Gemensam lunch för äldre i närbelägen lokal.11
Rapportens förslag till insatser för att förbättra måltiderna i ordinärt
boende-att testa och utvärdera:
· En utvidgning av befintliga måltidsorganisationer så att de, där så
är lämpligt, även omfattar matlagning i hemmet hos de äldre.
· Förbättrad dialog mellan äldre i ordinärt boende och de som lagar
maten.
Livsmedelsverkets råd Bra måltider i äldreomsorgen 2018 s. 30
Livsmedelsverkets rapport 2014 s. 10
9 Ibid s. 21
10 Ibid s. 21
11 11 Bättre måltider i äldreomsorgen - vad har gjorts och vad behöver göras,
Livsmedelsverkets rapport 2014 s.29
7
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· Underlätta för och uppmuntra lokala restauranger, storkök och
småföretag att laga/leverera mat till äldre.
· Matpatruller som provsmakar och bedömer maten.
· Underlätta för och inspirera till att servera mat istället för enbart
kaffe på träffpunkter och inom frivilligverksamheten.
· Förebyggande insatser (exempelvis matskola för äldre, kokböcker
och riktad information).12

Livsmedelsverket-Fakta om offentliga måltider 2018

Problem med undernäring startar ofta i det ordinära boendet och
måltidsstödet som ges av hemtjänsten kan göra stor skillnad. Här
saknas dock en bredd av olika typer av måltidsstöd i de flesta
kommuner. Det vanligaste måltidsstödet är en matlåda från
kommunalt kök som erbjuds i 73 procent av kommunerna.
Nya innovationer som
-Matkassar med delvis förberedda måltidskomponenter (1%),
-Måltidsvänner (3%)
-Planerade mellanmål (12 %)
har inte fått någon större spridning.
Se bild nedan.13
Typ av måltidsstöd som kommuner erbjuder till äldre i ordinärt
boende

LUND

Tidigare matdistribution
I Lunds kommun erbjöds för flera år sedan matdistribution av kyld
mat som levererades direkt hem till äldre i ordinärt boende (eller
hemvårdens lokaler) en gång i veckan. Där kunde de äldre välja
mellan ungefär tio rätter varje vecka.
12
13

Ibid s.29
Livsmedelsverket-Fakta om offentliga måltider 2018 s.37
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I de östra delarna erbjöds varm mat enligt matsedel som levererades
hem varje dag. Den valmöjligheten hade inte de äldre som bodde i
tätorten Lund.14
Vård- och omsorgsnämnden upphörde med matdistribution i
ordinärt boende i Lunds kommun from 1 april 2012.15

Lunds insatser i ordinärt boende
Vård- och omsorgsnämnden upphörde med matdistribution i
ordinärt boende i Lunds kommun from 1 april 2012.16 Den som bor i
ordinärt boende kan idag få hjälp med maten på olika sätt. Insatserna
är behovsanpassade.
För de som inte har så stora behov av insatser från hemvården, men
ändå behöver något slags stöd när det gäller maten finns olika
lösningar. Stödet kan innefatta uppmuntran att ta sig till en
matservering där måltiden kan intas i gemenskap och det går även
att vid behov få hjälp med ledsagning dit. Om äldre inte har beslut på
ledsagning men ändå vill få sällskap till en restaurang kan möjligen
volontärer hjälpa till. Det finns även möjlighet att själv beställa mat
från en lokal restaurang som har utkörning.
De som har ett stort behov av hjälp erbjuds utifrån nämndens
riktlinjer enligt SoL, Insats för att bereda enklare måltider eller
Insats för att bereda sammansatta måltider.
Insats för att bereda enklare måltider
Insats för att bereda enklare måltider innebär vanligen att värma
mat och att duka fram/av. Hjälp att tillaga frukost/kvällsmat och
eftermiddagskaffe.
Vid specifika behov, exempelvis vid matallergi, kan det vara aktuellt
att koka ris, pasta, potatis samt skala grönsaker.17
Enklare måltider
<65
65-74
75-84
85Summa

Egen regi centrum Egen regi öster Externa utförare Summa

Enklare måltider
<65
65-74
75-84
85Summa

Män

27
70
187
260
544
69%

6
18
47
60
131
17%
Kvinnor

26
16
35
37
114
14%
Summa

30
41
94
97

29
63
175
260

262
33%

527
67%

%

59
104
269
357
789
100%

Mars 202018
Vård- och omsorgsförvaltningens utredning 2011-03-05 s.3
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2011-03-23 § 46
16 Vård- och omsorgsnämndens beslut 2011-03-23 § 46
17 Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen VOO 2020/0506
18 Mail procapitahandläggare 2020-03-25
14
15

59
104
269
357
789
100%

7%
13%
34%
45%
100%

%

7%
13%
34%
45%
100%
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Insats för att bereda sammansatta måltider-Matlagning i hemmet
Insats för att bereda sammansatta måltider erbjuds personer som på
grund av fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar har
betydande svårigheter att klara sina vardagsrutiner, och där den
enskilde har en önskan om delaktighet i matlagningssituationen och
detta skulle ge den enskilde ökad livskvalitet. Med betydande
svårigheter att klara sina vardagsrutiner menas att stöd utgår flera
gånger i veckan. Stödet kan exempelvis ges av hemtjänsten eller
anhöriga.19
Sammansatta måltider Egen regi centrum Egen regi öster Externa utförare Summa %
<65
16
5
28
49
65-74
30
9
6
45
75-84
57
17
18
92
8586
28
13
127
Summa
189
59
65
313

%
Sammansatta måltider Män
<65
65-74
75-84
85Summa

%

60%

19%
Kvinnor

21%
Summa

20
13
26
38

29
32
66
89

97
31%

216
69%

16%
14%
29%
41%
100%

100%
%

49
45
92
127
313
100%

16%
14%
29%
41%
100%

Mars 202020
En brukare kan ha beslut om insatserna beredning av enklare
måltider och beredning av sammansatta måltider samtidigt.
Myndighetsfunktionen bedömer att insatsen beredning av
sammansatta måltider har beviljats i ökad utsträckning de senaste
åren än vad som var intentionen när det infördes.21
Intentionen med att avskaffa matdistribution och införa matlagning i
hemmet som ett av alternativen var att öka valfriheten, öka
kvaliteten på äldres måltider och effektivare användande av
ekonomiska resurser.22 Syftet med införandet av matlagning i
hemmet var också att skapa en lösning för brukare med stora vårdoch omsorgsbehov.23
I augusti 2020 var 297 brukare beviljade insatsen sammansatt
måltid.24
Insats för att skaffa varor och tjänster
Innebär hjälp att beställa varor, planera inköp samt ringa/skicka in
beställning.25
Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen VOO 2020/0506
Mail procapitahandläggare 2020-03-25
21 FD 2019-06-10
22 Tjänsteskrivelse Maten i hemvården – framtida inriktning 2011-03-10 s.2
23 Tjänsteskrivelse Maten i hemvården – framtida inriktning 2011-03-10 s.2
24 Myndighetsfunktionens utredning
25 Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen VOO 2020/0506
19
20
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Insats för hemleverans av varor och tjänster
Tillgodoses på annat sätt genom exempelvis hemleverans från affär
eller matkassar. Insatsen kan beviljas i undantagsfall om behovet ej
kan tillgodoses på annat sätt.26
Lunchrestauranger för pensionärer i Lunds kommun
För närvarande finns tillgång till 5 lunchrestauranger för äldre i
Lunds kommun. Mårtenslund (Järnåkraskolan under
renoveringsperiod fram till senare delen av år 2021), Papegojelyckan
(Lunds tätort), Vevrehemmet (Veberöd), Fästan (Södra Sandby) och
Genarps lunchrestaurang (Genarp). 27
2020 är priset för dagens lunch i kommunens restauranger 55
kr/portion för pensionärer. För anhöriga kostar dagens lunch 80
kr.28

Riktlinje mat och måltidsmiljö

Vård- och omsorgsförvaltningens riktlinje för Mat och måltidsmiljö
för äldre29 syftar till att ge en övergripande beskrivning av
förvaltningens arbete med mat och måltidsarbete med äldre.
Avseende insatsen matlagning i hemmet bestämmer brukaren
menyn men kan vid behov få tips om bra rätter för äldre och hjälp
med att göra en inköpslista.
Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret när det gäller brukare
som är i riskzonen eller som visar tecken på undernäring.
Sjuksköterskan kan vid behov ordinera specialkost,
konsistensanpassad kost eller på annat sätt individuellt anpassad
kost och tar även kontakt med läkare när så krävs.

Utvärdering av insatsen matlagning i hemmet 2013

En doktor i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Kristianstad,
genomförde 2013 en utvärdering av den då nyligen införda insatsen
matlagning i hemmet i Lunds kommun. I utvärderingen deltog
representanter från vård- och omsorgsförvaltningen som på något
sätt var involverade i den nya insatsen, brukare med den nya
insatsen och brukare som tidigare haft matdistribution. Intervjuer
genomfördes och även deltagande observationer genomfördes.30
De övergripande resultaten i utvärderingen från 2013 visade på att
matlagning i hemmet var en holistisk och individanpassad
matservice. Involverad personal var överlag positiv till uppgiften.
Brukarna var positiva till den nya insatsen. De önskade dock högre
personalkontinuitet avseende utförandet av insatsen. För att
insatsen skulle bli optimal bedömdes det dock finnas behov av
Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen VOO 2020/0506
www.lund.se
28 Beslut vård- och omsorgsnämnden 2019-10-23 §102
29 Riktlinje Mat och måltidsmiljö för äldre 2012-06-05
30 Utvärdering av den nya servicen matlagning i hemmet, Högskolan i Kristianstad
2013 s.13
26
27
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satsningar avseende kontinuerlig utbildning av personal (inkl.
praktiska övningar i skolköken), möjlighet till viktkontroll för alla
brukare och att schablontiden för matlagning borde ses över. 31
Utvärderingen presenterades för vård- och omsorgsnämnden.

Uppföljning av brukarnas uppfattning av matlagning i hemmet32
Intervjuer med brukare som har hemtjänst och är beviljade stöd med
matlagning i hemmet har genomförts av Myndighetsfunktionen
under sommaren 2020. Av de 31 intervjuade brukarna har 81 % en
kommunal utförare av hemtjänst och resterande en privat utförare
av hemtjänst. 48 % av de intervjuade brukarna har stöd med att
bereda sammansatta måltider varje dag och 16 % har stöd att bereda
sammansatta måltider 3 gånger i veckan.
61% av brukarna var mycket nöjda/nöjda med stödet matlagning i
hemmet.

Är du nöjd med stödet matlagning i hemmet?
50%

42%

40%
30%
20%

29%
19%

10%

7%

3%

0%
Mycket nöjd

Nöjd

Lite nöjd

Inte nöjd

Vet inte

Är du nöjd med stödet matlagning i hemmet?

55 % av brukarna framför att det är de själva som planerar vad de
ska äta medan 45 % svarar att de planerar sin matlagning
tillsammans med personalen.

Utvärdering av den nya servicen matlagning i hemmet, Högskolan i Kristianstad
2013 s. 32
32 Myndighetsfunktionens uppföljning 2020
31
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61% av brukarna är alltid/oftast delaktiga i samband med
matlagning.

Brukarens delaktighet i matlagning
40%

35%

35%
26%

30%
25%

16%

20%
15%

10%

13%

10%
5%

0%

0%
Jag är alltid
med

Jag är oftast
med

Jag är med Jag brukare Jag kan inte
ibland
inte vara med vara med

Jag vill inte
vara med

Brukarens delaktighet i matlagning

Ungefär hälften, 55 %, svarar att de alltid får laga den mat som
brukaren önskar få tillagad. 29 % svarar att de oftast får laga den
mat de önskar och 13 % att de ibland får laga den mat de önskar.
Av de som inte får tillaga den mat de önskar framgår det av
fritextsvaren att det beror på att personalen inte hinner, att tiden
inte räcker till och att maträtter därför får väljas bort.
Bland de som svarar att de alltid får laga den mat de önskar
framkommer olika svar. En del framför att personalen är kunniga
och lyckas med att variera kosten enligt brukarens önskemål och att
brukaren som lämnar recept till personalen. En del beskriver att de
”inte sätter personalen på större prov”, lagar enkla rätter eller att
brukaren gör vissa moment innan personalen kommer för att de ska
hinna med.
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74% av brukarna upplever alltid/oftast att maten är god och
näringsrik.

Upplever du att maten är god och näringsrik?
45%
40%

39%
35%

35%
30%
25%
16%

20%
15%

10%

10%
5%
0%
Alltid

Oftast

Ibland

Sällan

Upplever du att maten är god och näringsrik?

Av fritextsvaren framgår det att det varierar beroende på vem i
personalen som hjälper till att laga maten och att det även beror på
vad man handlat hem och planerat att laga. Även tiden som
personalen stannar för att hjälpa brukaren är en faktor då det
påverkar till exempel vad man kan laga och hur bra matlagningen
blir.
Brukarna fick även frågan om hur de ställer sig till att använda
tjänster som erbjuds marknaden för att få hem mat, både lagad och
olagad mat, och om de kunde tänka sig att använda sig av sådana
tjänster. Ungefär hälften framförde att de är intresserade att prova
en sådan tjänst.

Utredning avseende insatsen beredning sammansatta måltider
Myndighetsfunktionen har genom intervjuer med brukare, interna
och externa utförare, kostombud, kvalitetsutvecklare HRSS,
handläggare och granskning av social dokumentation och
genomförandeplaner, identifierat styrkor och svagheter avseende
det nuvarande stödet matlagning i hemmet (insats sammansatt
måltid) .33

Erfarenhet hemvården internt av matlagning i hemmet (insats
sammansatt måltid.)

Det bedöms svårt att med nuvarande omfattning av insatsen
sammansatt måltid hålla hög kvalitet då hemvårdsverksamheten har
så stor spännvidd på olika former av insatser. Det är viktigt att maten
har rätt näringsinnehåll, dessutom ska maten variera och se aptitlig

33

Myndighetsfunktionens utredning 2020
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ut. Livsmedelshygien ska garanteras samtidigt som personal ska gå
från utförande av hygieninsatser för brukaren till att laga mat.34
Då verksamheten måsta förhålla sig till personalomsättning och ett
stort utbildningsbehov inom olika delar av vård- och
omsorgsområdet har det varit svårt att hålla baspersonalen i
hemvården utbildade avseende matlagning av näringsrik mat.
Dessutom är en stor andel av personalen yngre och har därmed egna
matvanor som skiljer sig från de äldres behov.35
Ibland är personalkontinuiteten hos brukare med omfattande behov
av insatser 13 personer på 14 dagar36. Skulle verksamheten välja ut
ett begränsat antal personal på en enhet som hade hög kompetens
blir det ända problem med logistiken för att kunna tillgodose att
brukarna får mat när de önskar.37
Målgruppen för matlagning i hemmet har varit de som har
omfattande behov av stöd och hjälp, men en förutsättning för
insatsen bygger på att brukaren ska kunna vara delaktig. Hälso- och
sjukvårdsavtalet med Region Skåne, utvecklingen av välfärdsteknik
m.m. innebär att vi får allt svårare sjuka som vårdas i det ordinära
boendet. För de allra sjukaste bedöms möjligheten att vara delaktig i
matlagning vara ytterst begränsad.38
Det är viktigt för aptiten att maten ser trevlig ut, vilket kan vara svårt
i de fall då maten ska vara finfördelad. I professionella kök finns
större förutsättningar för att göra finfördelat mat som ser aptitlig ut
med variation.39

Åtgärder för förbättrad kvalitet avseende insats beredning
sammansatta måltider
Förvaltningen ser ett behov av åtgärder för förbättrad kvalitet
avseende insats beredning sammansatta måltider.
För att förbättra utförandet av insatsen sammansatt måltid bedömer
förvaltningen att kompetensen avseende näringsinnehåll mm
gällande måltider för äldre behöver utökas. Kompetensen behöver
utökas hos personalen i hemvården. Det är dock av yttersta vikt
att även brukarna får ökad kunskap om vikten av gott
näringsinnehåll. I slutändan är det brukarna som avgör vilken måltid
som ska tillagas. Personalen ska utgöra stöd.
Verksamheten ska arbeta aktivt för att kvalitetssäkra insatsen.

Verksamhetschef hemvården 2020-03-04
Verksamhetschef hemvården 2020-03-04
36 Personalkontinuitet som mäts i kommunerna för brukare med dagliga insatser
minst 2 ggr per dag.
37 Verksamhetschef hemvården 2020-03-04
38 Verksamhetschef hemvård
39 Kvalitetsutvecklare HSL 2020-03-04
34
35
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Kostombuden på hemvårdsenheterna ska arbeta aktivt med arbetet
avseende matlagning i hemmet. Hemvården bör arbeta teambaserat
mellan olika kompetenser för att säkerställa en god kosthållning för
brukarna.40
Förvaltningen bedömer att det krävs förtydligande av skillnaden
mellan insatsen enklare måltid och insats sammansatt måltid.
Sammansatt måltid kräver större delaktighet och individanpassning
avseende insatsen. Delaktigheten måste förtydligas i brukarnas
genomförandeplan. Det bör göras kontinuerlig uppföljning avseende
delaktigheten.
Förvaltningen bedömer att riktlinjerna för insatsen bör tydliggöras
avseende målgrupp, omfattning och innehåll.41
Framöver ska brukarnas upplevelse av insatsen sammansatt
måltid bör följas upp kontinuerligt i större omfattning än vad som
gjorts tidigare.42

Omvärld-olika exempel på former för mat till äldre i ordinärt
boende mm

Matdistribution LOU
Lomma är exempel på en kommun i Skåne som upphandlat
matdistribution via LOU, Lagen om offentlig upphandling.
Lomma kommun endast de som har biståndsbeslut om
matdistribution. Maten levereras till självkostnadspris, ska inte kosta
kommunen extra. Priset är 50 kronor per portion, plus en
leveransavgift på 200 kronor i månaden. Brukaren måste beställa
minst fem matlådor per vecka och får de kylda portionerna
levererade en gång i veckan.
Lomma har upphandlat matdistribution av kyld mat,
Matleverantören som vann upphandlingen enligt LOU, levererar
även mat till bla sjukhusen i Malmö och Lund.43
Matdistribution LOV
Laholm och Vellinge har provat matdistribution utifrån LOV.
Laholm gick 2016 ut med upphandling LOV att utföra
matdistribution enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
valfrihetssystem (LOV). Det var inte någon som nappade på
uppdraget gällande matdistribution, trots att det fanns möjligt under
en längre tid. Kommunen svarat för all matdistribution. Nu har man
avbrutit, tagit beslut om att införa kyld mat.44 Kommun nu valt att
istället införa kyld mat genom matdistribution. Anledningen att man
Myndighetsfunktionens utredning 2020
Myndighetsfunktionens utredning
42 Möte 2020-10-20
43 Tidningsartikel Sydsvenskan 2020-01-22
44 Tel upphandlare Laholms kommun 2020-02-28, (LOV förfrågningsunderlag
2016-01-11),
40
41
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som kommun valde att agera utifrån LVO och inte LOU handlade om
att Laholm är en liten kommun med relativt liten volym. 45
Vellinge kommun inbjöd intresserade sökande att ansöka om
godkännande att utföra matdistribution enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Kommunen fick dock inte
något företag som ackrediterats och har därför inga erfarenheter.46
Nu är det ett privat företag som ”utan inblandning från kommunen”
tillagar matlådor. De äldre eller hemtjänsten hämtar maten.47
Matdistribution där maten intas via matlag
Eskilstuna bytte 2019 förhållningssätt. Äldre som beviljas
matabonnemang (matdistribution) ska det i första hand inta
måltiden via matlag. 48
Stöd med måltider sker genom matlag och öppna restauranger.
Målsättningen är att alla äldre ska ha en rimlig närhet till ett matlag
eller en öppen restaurang.
Om den enskilde inte kan äta sin måltid i matlag eller på restaurang
levereras veckans måltider genom matlådor med kyld mat en gång
per vecka.
Om en person genomgår rehabilitering med målsättning att i
framtiden kunna laga sin egen mat skapas förutsättningar för träning
och rehabilitering tillsammans med biståndsbeslut om stöd vid
matlagning i hemmet. 49
Matlag innebär att dela måltidsgemenskapen på vardagar
tillsammans med andra, med stöd av hemtjänsten. Matlagen
anordnas på träffpunkter som finns i anslutning till
hemtjänstgrupper.
Matlagen samma mat som matdistribution idag men kommer i
kantiner läggs upp på fat, dvs ej leverans av enportionsförpackningar. Varma maten till matlag ska finnas kvar även då kyld
mat till matdistribution införs.
Seniorlunch genom samarbete privata restauranger50
Karlstads kommun har haft samarbete med restauranger i Karlstad
för att bidra till att fler seniorer ska ha möjlighet att äta ute på
restaurang tillsammans med andra.
Vissa restauranger har erbjudit äldre personer seniorlunch till ett
rabatterat pris. Seniorluncherna serverades antingen före eller efter
traditionell lunchtid.

Mail Laholm 2020-03-13
LOV förfrågningsunderlag 2019-09-17, mail 2020-03-06
47 Mail verksamhetschef Vellinge 2020-04-23
48 Tel samtal utredare Eskilstuna 2020-01-27
49 2019-10-XX §93 Eskilstuna vård- och omsorgsnämnd
50 www.karlstad.se 2020-01-15
45

46
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Vid kontakt med Karlstad visade det sig att det för närvarande bara
finns en restaurang som erbjuder seniorluncher till rabatterat pris.51
Också Halmstad kommun har samarbetat med privata restauranger.
Restaurangerna registrerar sitt luncherbjudande för seniorer i en etjänst. Restauranger som deltar i detta samarbete väljer själva hur de
vill rabattera lunchen, till exempel genom seniorpriser på hela eller
delar av menyn, seniorrabatt under hela eller delar av dagen eller
under särskild veckodag. Kommunen kompenserar ej
restaurangerna ekonomiskt. Information om restaurangernas
erbjudanden publiceras på kommunens webbplats. Tolv
restauranger är aktuella i september 2020. En blå dekal finns uppsatt
vid entrén på restaurangerna som visar att de har ett
seniorluncherbjudande. Kommunen gör utskick ett par gånger per år
till sina brukare med en lista över alla medverkande restauranger
som är anslutna vid tillfället.52
Matkasse special för äldre
I Lidköping erbjuds matdistribution och/eller upp till 3 ggr per vecka
matkasse. Matdistribution och matkasse levereras med samma
leverans. Kommunen själv som producerar bägge alternativen i sitt
eget kök.
Matkasse innebär samma mat som matdistribution, tar ut del av
maten ur produktionen i förväg, det som gör extra kostnader plus att
fler förpackningar. Allergier kan tillgodoses via matkasse, men ej
konsistensanpassad kost. För äldre som har svårighet med att klara
matlagning från grunden. Förberedda ingredienser så matlagningen
tar max 20 minuter-och är mycket enkel att hantera. Steg för steg
beskrivning av tillagning medföljer. För alla 80 år eller äldre/utifrån
biståndsbedömt behov.53
Matdistribution endast specialkost
Örebro smalnat av gruppen som kan beviljas insats lunchlåda för
äldre. From juni 2019 erbjuds lunchlåda enbart till personer med
behov av specialkost. Istället hänvisas till kommunens restauranger
för seniorer eller privata alternativ.
Personer med enligt riktlinjen styrkt behov av specialkost kommer
att kunna få insatsen mattjänst (lunchlåda) beviljad.54
Recept-app Matfröjd för äldre.
Hushållningssällskapet utvecklar en recept-app Matfröjd för äldre.
Standardportioner men tips hur protein och energiberika. Beräknas
införas och marknadsföras nationellt höst 2020. (Tidigare
producerat appen MatGlad för personer med funktionsnedsättning)

Dietist Karlstad kommun 2020-01-31
Utredare kommunkontoret 2020-09-30
53 Tel samtal projektledare Lidköping kommun 2020-02-12
54 Tjänsteskrivelse 2019-03-20 Örebro Sov 209/2019 s.2
51
52
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55

Begränsade omsorgsinsatser
Leverans av måltider till bostad/ matlagning i hemmet ingår inte i
omsorgsinsatserna i Helsingborgs kommun. För den som vill ha mat
levererad till sitt hem hänvisas till privata matleverantörer som har
hemkörning.56
Matlagning i hemmet mm
Även Malmö stad har insatsen matlagning i hemmet. Insatsen
”Hjälp/stöd att bereda måltider” kan innefatta att en eller flera
gånger dagligen få hjälp med tillagning av enklare måltider,
uppvärmning av mat eller att mat hämtas från ett närliggande ställe
som erbjuder färdiglagad mat (restaurang eller butik). Besök på
matservering ingår i normalfallet inte i insatsen men besök på
närbelägen matservering kan innefattas vid särskilda behov, t.ex. av
medicinska skäl för god nutrition och/eller social samvaro.57
På åtta av Malmö stads mötesplatser för seniorer anordnas
aktiviteten gemensam måltid. Aktiviteten hålls en gång i veckan per
mötesplats.58
Mångfald av alternativ i samhället
Det finns i samhället olika goda alternativ till kommunala insatser
som kan stödja äldre avseende måltider. I handeln finne ett stort
utbud av färdiglagade rätter. Vissa affärer tillagar egen mat som säljs
i portionsförpackning. Privata restauranger erbjuder take-away eller
hemkörning. Det finns även kassar med matvaror till recept att
färdigställa i hemmet.59
Samhällsutvecklingen bör följas. Det är tex viktigt att får brukarna
blir informerade om den kommande appen ”Matfröjd” som riktar sig
till äldre.
Nollvision undernäring
Nollvision undernäring är ett påbörjat, till större delen
Vinnovafinansierat projekt, som ska bestå av olika delar för att
förebygga och motverka undernäring för äldre. Projektet ska
bedrivas i Kävlinge kommun och Stockholmstadsdelen
Enskede/Årsta/Vantör.
Kommunerna har planer på att dela ut en behovsanpassad matkasse
till äldre som kommer hem från en sjukhusvistelse. Personer över 65
år har ett extra stort behov av näring och löper därmed en risk för

Projektledare Hushållningssällskapet 2020-02-12
www.helsingborg.se
57 Riktlinjer insatser enligt SoL, Malmö 2016-06-22
58 www.malmo.se 2020-01-23
59 Utredning myndighetsfunktionen 2020
55
56
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undernäring, särskilt efter sjukhusvistelse. Näringsrik och energirik
mat är viktigt för en ordentlig återhämtning.
Matkassen med färdiglagad mat ska levereras under 14 dagars tid
efter att patient en över 65 år återvänt från sjukhus. Kassen
innehåller frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmat och
innehåller tillräckligt med energi och näringsämnen som täcker den
äldres dagsbehov. Syftet med matkassen är heldygnsomsorg mat på
samma sätt som på boende. Det förväntas ge vinster både för
individen och kommunen, genom minskad undernäring och minskat
framtida vård- och omsorgsbehov.
I samband med matkassen ska det göras en uppföljning på den
äldres mående och vikt för att se om matkassen har rätt innehåll och
gör nytta. I samband med matkassen används ett digitalt verktyg
med följdfrågor om aptit mm efter måltiden som besvaras av den
äldre eller med hjälp av personal. Det digitala verktyget ska följa upp
viktförändringar mm.
Till följd av Covid 19 kommer projektet inte starta förrän nästa år.
Matkassarna med färdiglagade måltider kommer istället i bägge
kommunerna gå ut till serviceboenden inom kommunerna för att
lösa personalsituationen i det rådande läget.60
Till våren ska det inledas pilotprojekt kring måltidssällskap. Det
inleds med kartläggning av idéer kring hur måltidssällskap kan lösas.
Eventuellt kommer projektet testa en eller flera av dessa idéer under
våren 2022. Det digitala verktyget som används för uppföljning vid
projektet med matkassen ska eventuellt i framtiden kunna användas
för digitalt måltidssällskap. 61
I projektet ska personal intervjuas om hur kompetensbehovet ser ut
avseende mat för äldre. Högskolan i Kristianstad ska sedan
medverka till att ta fram utbildningsalternativ.62
Stockholmsstadsdelen Enskede/Årsta/Vantör har tidigare utvecklat
en app som används i projektet. Personal i hemvården har via appen
tillgång till information om näring avseende mat till äldre, det finns
även särskilda recept att ta del av via appen.63

Sammanfattande bedömning

Vi står inför en framtid med kraftigt åldrande befolkning och ökade
svårigheter att få tag i utbildad personal med kompetens av vårdoch omsorg.
61 %64 av brukarna med matlagning i hemmet (insats sammansatt
måltid) är mycket nöjda eller nöjda. Förvaltningen ser ett behov av
Projektledare nollvisionen 2020-10-30
Projektledare nollvisionen 2020-10-30
62 Projektledare nollvisionen 2020-10-30
63 Mail dietist Stockholm/Årsta/Vantör
64 Myndighetsfunktionens uppföljning 2020
60
61
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åtgärder för förbättrad kvalitet avseende insats beredning
sammansatta måltider.
Brukarundersökningen visade att endast 51 %65 som har matlagning
i hemmet är alltid/oftast delaktiga i matlagning. Samtidigt framgår
det att nästan hälften 66av brukarna är intresserade av att testa
andra sätt att få sina behov tillgodosedda.
Hemvårdsverksamheten ser ett behov av att optimera användande
av utbildad personal inom vård- och omsorg till just vård- och
omsorgsinsatser.67 Förvaltningen bedömer sammantaget att insatsen
i matlagning i hemmet bör kompletteras med andra insatser för stöd
avseende måltider i hemmet. För brukare med rehabiliterande
målsättning eller i vissa andra fall, tex brukare med hemmaboende
barn bedöms dock matlagning i hemmet vara det bästa alternativet.
Det har varit svårt att hålla hög kvalitet för vissa brukare i
hemvårdsverksamheten avseende insatsen matlagning i hemmet.
Förvaltningen avser enligt ovan att genomföra åtgärder för att
förbättra kvaliteten avseende insatsen matlagning i hemmet.
Förebygga framtida vård- och omsorgsbehov
Maten är viktig ur ett förebyggande perspektiv. Därmed bedöms det
viktigt att vård- och omsorgsförvaltningen även fortsättningsvis kan
ge visst förebyggande stöd för äldre i de fall de själva kan tillgodose
sitt behov. Tex genom erbjuda mat på seniorrestauranger, erbjuda
möjlighet äta i gemenskap på träffpunkt och information om
näringsrik kost.
Vidareutveckling av möjlighet till gemenskap kring måltiden
Livsmedelsverket lyfter i sina råd fram betydelsen av att inta
måltiden i gemenskap med andra. Förvaltningen bedömer att
möjligheten att inta mat tillsammans med andra bör utökas. Den
sociala biten kring måltiden bedöms viktig för de äldres välmående
och bedöms kunna förebygga framtida behov av vård- och omsorg.
Livsmedelsverket lyfter även fram att äldres sociala välmående är
kopplat till aptiten. Den omfattande träffpunktsverksamheten utgör
möjlighet till sociala aktiviteter. Förvaltningen har även i den interna
verksamheten på samtliga hemvårdenheter ett pågående arbete med
”Stimulans i vardagen”.
”Stimulans i vardagen” startade i samband med de statliga
stimulansbidragen, men förvaltningen har fortsatt arbetet då det har
kopplats kopplas till en av värdighetsgarantierna, ”Vi lovar att du
som får stöd och service och vill delta i social gemenskap erbjuds
möjligheter till detta och stöd för att kunna delta”. Arbetssättet
Stimulans i vardagen innebär att de mest utsatta inom hemvården

Myndighetsfunktionens uppföljning 2020
Myndighetsfunktionens uppföljning 2020
67 Verksamhetschef hemvården 2020-03-04
65
66
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erbjuds social samvaro på träffpunkterna en gång per vecka med
stöd av hemtjänstpersonal.
”Stimulans i vardagen” har redan idag haft vissa sociala aktiviteter
kopplade till måltiden. Förvaltningen avser att vidareutveckla det
arbetet framöver.
Vissa interna enheter har anordnat gemensamma måltider på
träffpunkter vissa helger/i samband med större helgdagar. Här ser
förvaltningen utvecklingspotential för att kunna erbjuda
gemensamma måltider på träffpunkter där personal från hemvården
medverkar.68
Förvaltningen bör även uppmuntra intresserade seniorer som
önskar att inta måltiden tillsammans i gemenskap med annan
senior/andra seniorer på förvaltningens seniorrestauranger.
Ny inriktning med olika alternativ utifrån individens behov
Förvaltningen bedömer att det framöver bör finnas flera alternativ
för hur brukarens behov av stöd avseende måltid tillgodoses.
De alternativ kring måltiden som finns redan idag bör nyttjas bättre.
Tex genom att utveckla vår förmåga gällande insatsen beställa varor
till att även innefatta att kunna beställa färdiga matportioner
anpassad till olika målgrupper.
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.
Förvaltningen bedömer även att vård- och omsorgsförvaltningen
succesivt bör arbeta för att förbättra måltidssituationen för äldre i
ordinärt boende utifrån 4 huvudlinjer.
Målsättningen är att nämndens nya inriktning ska vara
implementerad hösten 2022. Arbetet ska följas upp i maj och
november 2022.
1. Införande av behovsbedömd måltidsleverans till hemmet
för begränsad grupp äldre med behov av färdiglagade
måltider.
Avseende svårt sjuka äldre föreslås förvaltningen tillsammans
med serviceförvaltningen ta fram ett koncept för
behovsbedömd måltidsleverans till hemmet.
Äldre som inte själv kan tillgodose en måltid på något annat
sätt bör kunna beviljas insatsen.
Genom måltidsleveranser av färdiglagade måltider bedöms
kvaliteten på måltiden för äldre i ordinärt boende kunna öka.
Fördelen med färdiglagade måltider som planerats och lagats
av professionell personal, är att måltidens näringsinnehåll
inte varierar utifrån kunskapens hos den individuella
68
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personalen/brukaren i hemtjänsten. Det levereras måltider
som är näringsberäknade.
Det finnas större möjlighet för professionell kökspersonal att
få konsistensanpassad mat att se aptitlig ut. Det ger också en
kvalitetssäkring avseende livsmedelshygien.
Det bedöms innebära kraftigt mindre antal brukare än
tidigare, nästan 700 personer hade matdistribution år 201069.
Ca 300 brukare har idag matlagning i hemmet (insatsen
sammansatt måltid). Förvaltningen bedömer därmed att
måltidsleverans till hemmet inte bör erbjudas i den
omfattning som gjordes när förvaltningen valde att avskaffa
matdistributionen. Den avskaffades då samhällsutvecklingen
medfört att många äldres behov av mat kan tillgodoses på
annat sätt.
Avsikten är att konceptet ska utvecklas tillsammans med
serviceförvaltningen som föreslås svara för framtagandet av
färdiglagade måltider som levereras till dörren.
Det bör även finnas möjlighet att beställa nyttiga mellanmål i
form av smoothies, bars mm. Det skulle eventuellt i framtiden
även kunna bli aktuellt med någon form av matkasse där
halvfärdig mat slutbereds av brukaren.
Serviceförvaltningen är positiv till att utveckla konceptet
tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen.
2. Matlagning i hemmet (insats sammansatt måltid)
begränsas till en smalare målgrupp.
Förvaltningen föreslår att matlagning i hemmet (insats
sammansatt måltid) begränsas till en smalare målgrupp för
att bla ersättas av alternativet måltidsleveranser till hemmet.
Förvaltningen avser också att höja kvaliteteten på insatsen
sammansatt måltid för de som ska beviljas den.
Matlagning i hemmet bedöms vara en lämplig insats vid
rehabilitering i de fall brukaren har som målsättning att
kunna återgå till att själv svara för sin matlagning. Vid
rehabilitering blir det i form av en tidsbegränsad insats
utifrån målen med rehabiliteringen.
Insatsen matlagning i hemmet bedöms också vara lämplig i
vissa andra fall, tex då det finns hemmaboende barn.
Vid matlagning i hemmet bedöms det viktigt att personalen
har en god kompetens avseende näringsinnehåll, men också
att brukaren bör ges möjlighet att ta del av information kring
möjligheten till, och vikten av, en näringsrik måltid.

69

Utredning matdistribution 2011
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Förvaltningen kommer genomföra åtgärder för att höja
kvaliteten på insatsen.
3. 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.
Förvaltningen har för avsikt att nära följa resultaten av det
påbörjade stora projektet ”Nollvision undernäring” för äldre
som till stor del finansieras av Vinnova. Projektet har för
avsikt att ta fram förslag till ”verktyg” för att motverka
undernäring hos äldre som även kan användas av kommuner
över hela landet.
Dessutom ska förvaltningen vidareutveckla det pågående
arbetet för att förebygga/motverka undernäring, tex med
stöd av Senior Alert och aktivt arbete av kostombuden på
hemvårdsenheterna för att stödja brukare och personal
avseende kostfrågor. Det är viktigt att brukarna får
information om näringsrik kost och kostens betydelse.
Förvaltningen avser även att anställa en dietist som bla ska
arbeta med att motverka undernäring hos äldre.
Arbetsuppgifterna för dietisten ska bla kopplas till
- Samarbete avseende innehåll måltidsleveranser
Serviceförvaltningen
- Matlagning i hemmet
- Demensteamet
- Kostombud
- Senior Alert
4. Samarbeta med näringslivet för att öka tillgängligheten
för äldre till det privata måltidsutbudet
Det finns även en förhoppning om att kunna upprätta en
samarbeta med näringslivet för att öka tillgängligheten av det
privata måltidsutbudet för äldre som önskar kunna beställa
mat från privata restauranger med hemkörning eller äta på
restauranger till senioranpassade priser.
Tex skulle en motsvarighet till samarbetet med näringslivet i
Halmstads kommun kunna utvecklas. I Halmstad har
restaurangerna möjlighet att registrera sitt luncherbjudande
för seniorer i en e-tjänst så att erbjudanden till seniorer
publiceras på kommunens webbplats eller skickas ut i brev
till brukarna.
Kommunövergripande utredning
Förvaltningen vill lyfta fram att en utredning om kommunens
seniorrestauranger görs i samband med kommunens pågående
övergripande måltidsutredning. Ställningstagande avseende
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möjligheter för äldre att äta i Dalby hanteras i den
kommunövergripande utredningen.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
att

ställa sig bakom förvaltningens förslag till ny inriktning
avseende måltider för äldre i ordinärt boende

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Anna Borgius
Förvaltningsdirektör
Beslut expedieras till:
Akten
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