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§1 

Yttrande över Måltidspolicy 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Rådet uppdrar till Rolf Forsen, PRO och Birgitta Sigfridsson, SPF att tillsammans med någon 

representant för RPG utarbeta ett gemensamt förslag till yttrande från Kommunala 
Pensionärsrådet över förslaget till Måltidspolicy. Yttrandet vidarebefordras därefter till 
Måltidsservice senast den 28 februari 2019. 

Ärendebeskrivning 

Maria Sundberg från måltidsservice redovisar innehållet i förslaget till Måltidspolicy, som 
också föreligger i bilaga. Avsikten är att Måltidspolicyn ska vara ett gemensamt dokument för 

hela den sammanslagna måltidsverksamheten. Efter att fullmäktige fattat det slutliga beslutet 
kommer handlingsplaner att upprättas inom måltidsservice tillsammans med respektive 
verksamhet. Handlingsplanerna blir föremål för nämndbeslut. 

Yttrandet ska vara inlämnat till Måltidsservice senast den 28 februari 2019. 

Följande synpunkter framförs: 

• Det är önskvärt med ett tillagningskök i Kvarngården, eftersom det generellt är 
positivt med många tillagningskök. 

• Måltidsrådens funktion och uppgift diskuteras, liksom begreppet individanpassning. 
Konstateras att vårdpersonalen får ett ökat måltidsansvar. 

• För närvarande erbjuds endast en rätt till varje måltid på de särskilda boendena. Det 
är också samma rätt i hela kommunen. Önskvärt om det fanns något alternativ. 

Utdragsbestyrkan 
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§2 

Beredningsrutiner 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Rådet ska sammanträda vid ytterligare tre tillfällen under året: 9 maj, 19 september och 14 

november. I samband med majmötet och novembermötet hålls dessutom workshop under 
förmiddagen. Sammanträdestiden ska vara 14.00 när det inte är workshop, i andra fall 13.00. 
Inför varje möte ska det hållas en beredning, cirka en månad innan mötesdagen. Till 

beredningsmötet kallar sekreteraren ordförande samt de tre föreningsrepresentanterna Rolf 

Forsen, Birgitta Grundin Axelsson och Staffan Magnusson. Beredningsmötet ska hållas klockan 
10.00. 

Ärendebeskrivning 
Kommunala pensionärsrådet sammanträdesrutiner diskuteras och fastställs. 
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§3 

Val av vice ordförande 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Till vice ordförande utses Rolf Forsen, PRO. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska rådet inom sig utse vice ordförande. Vice 
ordförande bör utses bland företrädarna för pensionärsorganisationerna. 
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§4 

Nästa möte 9 maj 2019 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Nästa mötestillfälle är både workshop och sammanträde. 

Frågor som bör behandlas är bland annat tillgången till korttidsboende och särskilt boende. 
Upplevelsen är att det för närvarande saknas platser. Hur fungerar och planeras hemtagning 
från regionen? 
Workshopen kan med fördel innehålla information från vård- och omsorgsförvaltningen om 
hur man jobbar med sina olika verksamhetsgrenar såsom boende, hemtjänst med mera. Hur 
ser organisationen ut och vilka avgifter gäller? 

Ärendebeskrivning 

Nästa mötestillfälle är den 9 maj och ska kombineras med en workshop under förmiddagen. 

Det finns önskemål om en bred information från vård- och omsorgsförvaltningen angående 
deras verksamheter, organisation, avgifter med mera. 
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