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Svar på medborgarförslag, självhushåll Sättragården gr 5 
 
För att klara självhushåll på en enhet inom vård- och omsorg behövs 
kompetens inom näringslära avseende äldre personer. Det kan även vara 
svårt att klara dygnskostnaden som är beräknad för maten som serveras i 
verksamheten.  
 
En stor andel personal som arbetar inom vård- och omsorgsavdelningen 
har goda kunskaper i näringslära avseende äldre personer och 
livsmedelshygien. Vid självhushåll när man själv skall planera matsedel, 
beställa råvaror och tillaga mat krävs betydligt högre kompetens än 
nuvarande nivå, avseende kunskap i näringslära, näringsbehov hos 
målgruppen, livsmedel, livsmedelshygien och matlagning samt 
matsedelsplanering vid hälsa- och sjukdom. Det krävs även kompetens att 
tillaga specialkoster. 
 
Måltidsverksamheten klarar att vara ekonomiskt effektiva, då de gör stora 
inköp och tillagar många portioner, vilket kan vara svårt på en mindre 
enhet. Måltidsverksamheten har också andra möjligheter att vara 
specialinriktade på näringslära, vilket också kan vara svårt inom vård- och 
omsorg. Inom vård- och omsorg krävs att man även skall klara många 
andra arbetsuppgifter i sitt uppdrag. 
 
Förändring av nuvarande hantering av kost inom särskilt boende kräver 
långsiktig planering, då andra alternativ medför att måltidsverksamheten 
måste minska och ställa om sin verksamhet.  
 
Det finns för närvarande ingen möjlighet att införa självhushåll på 
Sättragården gr 5. 
 
Det är dock positivt med nya tankar och idéer och det borde kunna gå att 
finna arbetsglädje och engagemang på andra sätt, t.ex. att man som 
personal kan påverka och organisera hur man utför arbetet.  
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Som personal har man också möjlighet att påverka den viktiga 
måltidsmiljön samt möjlighet till samvaro, trivsel och aktiviteter. 
 
 
Pernilla Boström 
Ordförande Individ och omsorgsutskottet 

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslag från Eva Jönsson, (2016-11-18) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

   
 
 
  

     
Beslutet skickas till: 
Eva Jönsson 


	Svar på medborgarförslag, självhushåll Sättragården gr 5
	Handlingar i ärendet
	Förslag till beslut


