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Samhällsbyggnadsnämnden

Initiativärende angående matlådor från dagcentralerna
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå initiativet om matlådor.

Beskrivning av ärendet
Ray Alexén (SD) lämnade vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 27 april 2022 ett
initiativärende att vid eventuell nedstängning av dagcentraler ska kommunen erbjuda matlåda för
avhämtning till dagcentralernas kunder.
Kommunen har dagcentraler där äldre kan äta lunch alla dagar i veckan på tre orter – Hyltebruk, Torup
och Unnaryd. Samhällsbyggnadskontorets kostenhet ansvarar för lunchserveringen på dagcentralerna.
Verksamheten är frivillig för kommunen att tillhandahålla och syftar till att skapa en träffpunkt för
äldre som bor i eget boende och inte har några insatser från kommunen. Äldre i eget boende har
möjlighet att via biståndsbeslut erhålla matlådor som levereras via hemtjänsten.
Under covid-19 pandemin höll dagcentralerna stängt på grund av smittorisken. Samtidigt hade
kostenheten en ansträngd personalsituation där personal som normalt bemannade dagcentralerna
tillfälligt omplacerades till andra enheter för att hålla kostverksamheten igång. Vid ett liknande
framtida scenario ser samhällsbyggnadskontoret att en liknande situation kan uppstå och där fokus
måste ligga på att tillaga och leverera mat till i första hand förskolor, skolor, särskilda boenden samt
personer som har biståndsbeslut om matleverans i hemmet.
Mot bakgrund av detta föreslår samhällsbyggnadskontoret att initiativet avslås. Dagcentralernas
kunder har möjlighet köpa lunch från restauranger på orten eller via biståndsbeslut från
omsorgsnämnden erhålla matleverans i hemmet.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har ingen ekonomisk konsekvens.

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse den 29 april 2022
Initiativ mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid tillfällig nedstängning

Beslutet skickas till
Ray Alexén

Katarina Paulsson
Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Charlotte Karlsson
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-04-29
Dnr 2022 SBN0092

Samhällsbyggnadschef

Kostchef

2 (2)

