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Reservation  
 
Ärende – ”Initiativärende Angående mat på våra Särskilda Boenden” 
 
Reservation till förmån för eget yrkande: 
 

- Att initiativärendet skickas för beredning och tas upp på nästkommande nämndsmöte, 
- Att redovisning och genomgång görs på nästkommande nämndsmöte avseende följande 

områden;  

 gällande avtal med Kostenheten avseende all mat till våra Särskilda Boenden. 

 eventuella skillnader mellan våra 3 olika Särskilda Boenden i leverans och hantering 
av mat, samt på förändringsförslag för att få bort eventuella skillnader. 

 
 
 
Majoriteten (SD & M) avslog vårt initiativärende utan att vi får mer kunskap i hur det egentligen 
förhåller sig med avtalen och om det finns eventuella skillnader mellan våra olika Särskilda Boenden. 
Trots att förvaltningen meddelade att avtalen med Kostenheten är på väg att skrivas om så ansåg 
majoriteten (SD & M) att det är onödigt att informera och diskutera denna fråga i nämnden. 
 
Min tolkning av avslaget är att majoriteten varken vill, kan eller har förmågan till en politisk 
diskussion om matsituationen på våra 3 olika Särskilda Boenden. 
 
 
Vårt initiativärende ville belysa den problematik som har påtalats i leveransen av mat och 
möjligheten för personalen i vår verksamhet att så långt det bara är möjligt tillmötesgå den enskildes 
önskemål om mat. 
Vi ville även belysa den problematik som har påtalats om eventuella skillnader mellan våra Särskilda 
Boenden avseende möjligheterna att så långt det är möjligt att tillgodose den enskildes önskemål. 
Den enskildes önskemål om maten ska inte vara beroende på vilket av våra boenden man råkar bo 
på. 
 
 
Det ska inte spela någon roll om du bor i villa, radhus, lägenhet eller på ett Särskilt Boende, jag anser 
att det är viktigt att man i sitt eget hem ska få bestämma själv över exempelvis vad man vill äta eller 
inte.  
 
 
För oppositionen 
 

 
 

Ulrika Thulin (s) 
2:e vice ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden 


