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Äldrenämnden Datum: Diarienummer: 

Tjänsteskrivelse till Äldrenämnden 2021-01-13 ALN- 2021-00027 

Handläggare: 
Jesper Kyrk 

Ökad nöjd het av mat -och måltidssituationen 

inom särskilt boende 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att uppdra åt förvaltningen att utreda hur den av brukarna upplevda 

nöjdheten med mat serverad på kommunens särskilda boenden för äldre kan 

öka, och 
2. att förvaltningen återkommer till nämnden med förslag på åtgärder för hur 

den av brukarna upplevda nöjdheten med mat serverad på kommunens 

särskilda boenden för äldre kan ökas. 

Ärendet 

Maten och måltidssituationen är viktig för den enskilde inom äldrenämndens 

biståndsbedömda verksamheter. Det gäller både upplevd smak, näringsinnehåll och 

själva måltidssituationen. Den enskildes delaktighet och påverkansmöjlighet på den 

mat som serveras är också viktig. Inom vård - och omsorgsboende som drivs av 

egenregin tillagas maten av måltidsservice som ingår kommunens gemensamma 

service och levereras till boendena för servering. De boenden som drivs av externa 

utförare enligt LOU och lagen om valfrihet (LOV) serverar mat levererad av privata 

matdistributörer. På två boenden, Bernadotte inom egenregin och Andreas And inom 

LOV, tillagas maten på plats på boendet. Bernadotte är också ett tillagningskök till 

andra boenden inom egenregin. 

1Socia [styrelsens nationella brukarundersökning "vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?" har den av brukarna upplevda nöjdheten med den mat som serveras 

på kommunens särskilda boenden sjunkit under de senaste åren. Med anledning av 

detta ges äldreförvaltningen i uppdrag att utreda den av brukarna upplevda nöjdheten 

med den mat som serveras på de boenden som drivs av Uppsala kommun kan öka. 
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Förvaltningen ges också i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med förslag på 
åtgärder för att den upplevda nöjdheten kan ökas. Återrapportering sker till 
nämndsammanträdet i maj innevarande år. 

Beredning 

Ärendet har beretts av avdelningen för avtal och marknad 

Ekonomiska konsekvenser 

Utgångspunkten för ärendet är att införandet inte ska medföra merkostnader för 
äldrenämnden. 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 

Förvaltningsdirektör 
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