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Dnr KS 2017/281 

§ 48 Klagomål på utebliven lunchservering vid 

Skogvaktaren 

Kommunstyrelsen har fått ett meddelande från Inspektionen för vård- och omsorg, 

IVO Dnr 7.3-22625/2017-3. IVO har mottagit uppgifter som handlar om bl.a. 

stängning av en lunchrestaurang vid Skogvaktarens servicehus i Hagfors 

IVO överlämnar skrivelsen till kommunstyrelsen med hänvisning till att det är 

vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som 

skall ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. (5 

kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9) 

Flera klagomål och förslag angående stängning av matsalen på Skogvaktaren har 

tidigare besvarats av verksamheten, ansvariga politiker samt förvaltningsrätten. 

I ett juridiskt perspektiv är Skogvaktaren inte ett särskilt boende för äldre enligt 5 

kap 5 § socialtjänstlagen eller en bostad med särskild service enligt 5 kap 7 § 

samma lag. 

De som önskar flytta till Skogvaktaren ansöker själv till Hagforshem AB, som 

ansvarar för uthyrning och visning av lägenheterna. På Skogvaktaren finns 

möjlighet att äta gemensam måltid i matsalen måndag till fredag (inklusive röda 

dagar som infaller under vardag). 

De som inte klarar att tillreda mat eller själva tillgodose sina behov eller få dem 

tillgodosedda på annat sätt hänvisas till att ansöka om bistånd enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen. Efter individuellt beslut om bistånd kan stöd och insatser utföras 

av hemtjänsten. Vid behov av stöd och hjälp vid måltidssituationen kan den 

enskilde välja att äta mat i matsalen måndag till fredag och få kyld mat 

distribuerad till sin lägenhet lördag och söndag, eller få kyld mat distribuerad till 

lägenheten alla dagar. Maten som serveras i matsalen tillagas i kommunens 

storkök och transporteras till Skogvaktaren. Vid behov av stöd/hjälp vid 

måltidsituationen kan personal t.ex. ledsaga den enskilde till matsalen eller vara 

behjälplig med t.ex. uppvärmning av mat i lägenheten. 

Utvärdering av den kylda maten har genomförts kontinuerligt. Enkäter har 

lämnats till de personer som har kyld mat. Enligt resultatet från 

enkätundersökningen upplever de flesta av de som har kyld mat att den alltid/för 

det mesta smakar bra. Den kylda maten är anpassad för äldre människors 

näringsbehov samt det behov av specialkoster som finns i verksamheten. 

På Skogvaktaren finns möjlighet att på vardagar delta i gemensam samvaro och 
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de aktiviteter som erbjuds. Det är stor uppslutning på aktiviteterna både från 

boende på Skogvaktaren samt närområden. 

Bakgrunden till beslutet att inte servera lunch på helger i matsalen på 

Skogvaktaren (KF 12-06-25), var att arbetsbelastning för vård- och 

omsorgspersonalen som ansvarade för serveringen på helger och röda dagar var 

hög. Det fanns även svårigheter att klara lagstiftning kring livsmedelshantering 

och att rekrytera tillräckligt med personal för att utföra ordinarie vård- och 

omsorgsinsatser. Matsalen bemannandes då som nu av personal från måltids-

verksamheten, måndag till fredag. Om matsalen skall bemannas av personal från 

måltidsverksamheten på lördag och söndag, krävs en utökning av budgetram för 

måltidsverksamheten 

Handlingar i ärendet 

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-08-15. 

Meddelande från inspektionen för vård och omsorg(IVO). Dnr 7.3-22625/2017-3 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att det förnärvarande inte kommer att serveras mat i 

matsalen på lördagar och söndagar. 

_____ 

 
 


