
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

2018-01-29 

Justerandes signatur 

§ 18 Dnr 2017-00046 

Svar på motion (L) om att lansera en laga mat garanti i hemtjänsten - 
ärende återremitterat från kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 

Lars Karlsson (L) har 2017-01-25 lämnat in en motion om att lansera en laga mat-
garanti i hemtjänsten. 

Motionen har beretts av socialnämnden som föreslagit kommunfullmäktige att 
motionen avslås med hänvisning till ekonomiska förutsättningar samt vad gäller 
frågan om valfrihetsystem med hänvisning till att den som önskar redan idag kan 
avstå socialnämndens matdistribution till förmån för andra lösningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 om att återremittera ärendet med 
hänvisning till att motionens svar är otydligt och inte svarar på motionens frågor. 

Den aktuella motionen innehåller två att-satser: 

1) utreda -inklusive Iära av goda exempel - kostnadsberäkna, prova och utvärdera
ett erbjudande till alla brukare inom den kommunala hemtjänsten, som beviljats 
bistånd med måltider, att få maten tillagad i det egna hemmet 

2) införa ett valfrihetssystem för matleveranser inom hemtjänsten

Vad gäller motionens första att-sats har socialnämnden utifrån för nämnden känd 
information bedömt att det av ekonomiska skäl inte är försvarbart att tillaga 
maten i brukarnas hem. Några ytterligare utredningar/prov med lagad mat är i 
dagsläget inte aktuella och nämnden har därför föreslagit avslag på motionen i 
denna del. 

Vad gäller den andra att-satsen om ett valfrihetssystem har nämnden även här 
föreslagit avslag på motionen med motiveringen att brukarna redan idag kan välja 
andra lösningar istället för kommunens matdistribution.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08 
Kommunfullmäktige § 156/2017-12-18  
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-13 
SN § 154 2017-10-19 
Motion lansera en laga-mat-garanti i hemtjänsten, daterad 2017-01-24 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Lars Karlsson (L) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordförande finner efter avslutad debatt att det finns två förslag till beslut dels 
förvaltningens och dels Lars Karlssons (L) förslag om bifall till motionen. 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag varpå votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner omröstningsordningen att de som röstar för 
förvaltningens förslag röstar JA och de som röstar för att bifalla motionen i 
enlighet med Lars Karlssons (L) yrkande röstar NEJ.  

Omröstningsresultat 

5 JA-röster 

4 NEJ-röster 

Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag och avslår yrkandet. 

Närvarande JA NEJ AVSTÅR 

Hans Måhagen (S) X 

Conny Forsberg (S) X 

Morgan Wass (S) X 

Björn Hoflund (M) X 

Mona Damm (M) X 

Anders Ljung (C) X 

Lars Karlsson (L) X 

Pierre Ländell (LPO) X 

Christian Nordin Olsson (SD) X 

Totalt 5 4 

. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Datum 

2018-01-08 
Diarienummer 

KINKS 2017-00046 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion (L) om att lansera en laga mat garanti i hemtjänsten – 
ärende återremitterat av kommunfullmäktige 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Karlsson (L) har 2017-01-25 lämnat in en motion om att lansera en laga mat-
garanti i hemtjänsten. 

Motionen har beretts av socialnämnden som föreslagit kommunfullmäktige att 
motionen avslås med hänvisning till ekonomiska förutsättningar samt vad gäller 
frågan om valfrihetsystem med hänvisning till att den som önskar redan idag kan 
avstå socialnämndens matdistribution till förmån för andra lösningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 om att återremittera ärendet med 
hänvisning till att motionens svar är otydligt och inte svarar på motionens frågor. 

Den aktuella motionen innehåller två att-satser: 

1) utreda -inklusive Iära av goda exempel - kostnadsberäkna, prova och utvärdera
ett erbjudande till alla brukare inom den kommunala hemtjänsten, som beviljats 
bistånd med måltider, att få maten tillagad i det egna hemmet 

2) införa ett valfrihetssystem för matleveranser inom hemtjänsten

Vad gäller motionens första att-sats har socialnämnden utifrån för nämnden känd 
information bedömt att det av ekonomiska skäl inte är försvarbart att tillaga 
maten i brukarnas hem. Några ytterligare utredningar/prov med lagad mat är i 
dagsläget inte aktuella och nämnden har därför föreslagit avslag på motionen i 
denna del. 

Vad gäller den andra att-satsen om ett valfrihetssystem har nämnden även här 
föreslagit avslag på motionen med motiveringen att brukarna redan idag kan välja 
andra lösningar istället för kommunens matdistribution.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08 
Kommunfullmäktige § 156/2017-12-18  
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-13 
SN § 154 2017-10-19 
Motion lansera en laga-mat-garanti i hemtjänsten, daterad 2017-01-24 
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Syfte 

Syftet är att besvara motionen. 

Önskad effekt 

Besvara motionen. 

Berörda 

- 

Samråd 

Ärendet har beretts av socialnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

Har ej skett. 

Genomförande 

- 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 
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§ 156 Dnr 2017-00046 

Lansera en laga mat garanti i hemtjänsten - motion (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med hänvisning till att 
motionens svar är otydligt och inte svarar på motionens frågor.  

Sammanfattning 

En motion av Lars Karlsson (L) avseende lansering av laga-mat-garanti i 
hemtjänsten.  

Under 2017 har Kinda kommun haft i snitt 62 individer/månad med beslut om 
matdistribution, om alla dessa skulle önska sig mat en gång per dag skulle vi ha en 
leverans av 1860 matkorgar per månad. En personaltimme inom hemtjänsten 
beräknas idag till en kostnad av 220 kr per timme.  

Kostnad för leverans av matlåda finns redan idag, om personal även skulle laga 
mat på plats, skulle ytterligare kostnader uppkomma för den tid som åtgår för 
tillagningen. Om vi utgår från att matlagningen skulle ta 30 minuter, skulle 
förslaget i praktiken innebära en ökad kostnad om 2489 tkr, baserat på nuvarande 
brukarunderlag. Vid två lagade måltider per dag skulle kostnaderna dubbleras. 
Kostnaden för att få maten tillagad i hemmet är därmed inte ekonomiskt 
försvarsbar utifrån de utmaningar som redan finns inom nämndens 
verksamhetsområden.  

När det gäller möjligheten att välja mellan två rätter är detta under uppstart inom 
kommunens äldreboenden och beräknas vara färdigt under 2018, på sikt bör även 
hemtjänstbrukarna kunna erbjudas samma möjlighet. När det gäller kravet på 
valfrihetssystem avseende matleveranser bör den frågan i första hand riktas till 
lokala restauranger för att se om det finns intresse. Brukarna har redan idag ett val 
huruvida man vill beställa sin mat via kommunala utföraren eller inte.  

Beslutsunderlag 

KS § 249/2017-12-04 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-13 
SN § 154 2017-10-19 
Motion lansera en laga-mat-garanti i hemtjänsten, daterad 2017-01-24 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Roger Rydström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå 
motionen. Lars Karlsson (L) yrkar på att motionen återremitteras med 
motiveringen att motionens svar är otydligt och inte svarar på motionens frågor. 
Pierre Ländell (LPO) yrkar bifall till Lars Karlssons (L) återremissyrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag om att återremittera ärendet och 
därför börjar hon med att ställa frågan om ärendet ska avgöras på sittande 
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sammanträde eller om det ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska 
avgöras på sittande sammanträde.  

Votering begärs 

Kommunfullmäktige godkänner omröstningsordningen att de som röstar för att 
ärendet ska avgöras på sittande sammanträde röstar JA och att de som röstar på 
återremiss enligt Lars Karlssons (L) förslag röstar NEJ.  

Omröstningsresultat 

18 JA-röster 

11 NEJ-röster 

3 AVSTÅR 

Med 18 JA-röster mot 11 NEJ-röster samt 3 som AVSTÅR finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet, enligt 
minoritetsåterremissregeln, med motiveringen att motionens svar är otydligt och 
inte svarar på motionens frågor.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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Omröstningar 

Närvaro § 156 § 

Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

S   Ing-Britt-Andersson X X 

C   Anders Ljung X X 

M   Björn Hoflund X X 

M   Malin Svensson X X 

M   Lars Wiström X X 

M   Gustav Svensson X X 

M   Siw Nordin X X 

M   Göran Lindgren X X 

S   Hans Måhagen X X 

S   Lottie Rudholm  Torbjörn Mellgren X X 

S   Roger Rydström X X 

S   Ulf Johansson X X 

S   Anna Eklund X X 

S   Conny Forsberg X X 

S   Else-Marie Frisk X X 

S   Maria Rydell X X 

S   Morgan Wass Magnus Lidén X X 

S   Göran Ulvan X X 

KD Kalle Sandell 

C   Rickard Lindh X X 

C   Ingegärd Brogren 

C   Wolldurf Skallbom X X 

C   Göran Olsson X X 

L   Lars Karlsson X X 

L   Nils-Gunnar Wenhov Mikael Österling X X 

MP Pontus Wessman X X 

MP Claes Brandén X X 

V   Björn Morell Anders Lind X X 

LPO Pierre Ländell X X 

SD Christian Nordin Olsson X X 

SD Christina Nilsson Marcus Edgar X X 

SD Mikael Lindell X X 

SD Peter Nilsson 

SD Annelie Striem X X 

KD Lena Käcker Johansson X X 

 32   18   11   3 





Motion, 2017-01-24 

Lansera en laga- mat- garanti i hemtjänsten 
Alla är vi olika, också på gamla dar. Varje människa ska bli bemött utifrån den hon är, oavsett 

födelseår. Att öka äldres makt over sin vardag är därför en prioriterad uppgift för Liberalerna. 

Livskvalitet 
Måltiden är kanske det mest centrala i många seniorers liv. Att få känna doften av matlagning i det 

egna köket, att få höra skramlet av kastruller, att få delta i de matlagningsmoment som man 

fortfarande klarar av, ja det ökar både aptit och välbefinnande. God och näringsrik mat samt 

trivsamma måltider är i högsta grad en kvalitetsfråga inom äldreomsorgen. Sedan 1 januari 2015 

gäller föreskrifter från Socialstyrelsen, som innebar att vården och omsorgen ar skyldig att ha rutiner 

för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring. Myndigheten betonar att det är angeläget att 

få välja mat for att få tillräcklig aptit. Men det ar också en fråga om värdighet och livskvalitet. Ju 

mindre ork som finns till andra aktiviteter, desto större betydelse får måltiden som dagens höjdpunkt 

och glädjeämne. 

Valfrihet 
Brukare inom hemtjänsten tycker, precis som alla andra, olika i fråga om kosten. För vissa är det 

viktigt att få äta välbekant mat. För andra gäller nya smakupplevelser. Att kunna välja vad man ska 

äta till lunch eller middag är en självklarhet för de flesta. Men så ser det inte alltid ut för vara äldre, 

som antingen är beroende av hemtjänsten eller som bor på vård- och omsorgsboenden. Liberalerna 

vill därför lansera en laga-mat-garanti för hemtjänst i kommunal regi. Det betyder att alla som 

behöver hjälp med att tillreda mat i den egna bostaden också ska erbjudas detta. 

Erfarenheter 
Erfarenheter från Stockholm stad och Mörbylånga kommun på Öland, men även privata 

hemtjänstföretag som Invita Service i Nyköping, visar att konceptet är uppskattat och inte behöver 

betyda extra kostnader. Tvärtom, klok planering och utbildning av personalen i näringslära och 

enklare matlagning sörjer for effektivare hushållning med begränsade resurser. Seniorer, som hellre 

vill ha sin mat levererad i portionsförpackningar, bör få fler leverantörer, inklusive restauranger i 

närområdet, att välja på. Ett minimikrav ar att det alltid erbjuds minst två huvudrätter att välja på. 

Socialtjänstlagen är mycket tydlig med att äldreomsorgen ska utgå från den enskildes önskemål. Det 

vill vi att även Kinda kommun lever upp till. 

Liberalerna förslag till fullmäktige; 
uppdra till socialnämnden att: 

1. utreda -inklusive Iära av goda exempel - kostnadsberäkna, prova och utvärdera ett

erbjudande till alla brukare inom den kommunala hemtjänsten, som beviljats bistånd med

måltider, att få maten tillagad i det egna hemmet.

2. införa ett valfrihetssystem för matleveranser inom hemtjänsten.

Lars Karlsson, Liberalerna Kinda 




