Sida 1 (2)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2019-000104 08

KF § 127

Svar på motion om valfrihet skapar aptit
och livsglädje

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärendet
En motion om att valfrihet skapar aptit och livsglädje har inkommit från Mikael Faleke (M).
Motionären skriver bland annat att själv kunna bestämma sin middagsmat är för de flesta
Tibrobor en självklarhet, men att det för många äldre inte är så självklart.
Motionären föreslår därför kommunfullmäktige besluta följande:
att utreda möjligheten att distribuera varm mat från Tibros restauranger till de invånare
som har matdistribution i hemmet via kommunen,
att utredningen ska ge svar på dessa frågor:
•

Finns det restauranger som är intresserade av att delta?

•

Vad skulle kostnaden bli för kommunen om matkostnaden för de äldre ska
jämställas med dagens matlådor?

•

Hur skulle det fungera med beställning, distribution och betalning av maten?

att utredningen även bör ge svar på frågan om det finns intresse från de äldre för detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-19 § 37 att överlämna ärendet till
socialnämnden för beredning. Socialnämnden bedömer att kommunen i första hand
behöver ta ställning till om valfrihet inom socialnämndens verksamheter ska införas enligt
Lagen om valfrihet (LOV) och svarar vidare att det i nuläget inte finns möjlighet att införa
det motionären föreslår och att en omfattande utredning därför inte behöver genomföras i
frågan. Socialnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsen beslutade dock 2019-10-15 § 140 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Faleke (M) och Rolf Eriksson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2019-09-04
Socialnämndens protokoll 2019-08-26 § 117
Justerares signatur
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