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Motion från Björn Brändewall (L) om att servera 
kommunfullmäktige samma mat som i 
äldreomsorgen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att servera kommun-
fullmäktige samma mat som i äldreomsorgen. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Bakgrund 
Björn Brändewall (L) föreslår i en motion från den 19 september 2016 att de 
luncher som serveras vid kommunfullmäktiges sammanträden ska bestå av 
samma matlådor som levereras till brukare i hemtjänsten och att serveringen 
kombineras med information från kostenheten när så känns motiverat.  

Yttrande 
Som Björn Brändewall (L) skriver i sin motion är det en god princip att 
beslutsfattare skaffar sig personlig erfarenhet av hur prioriteringar m.m. 
påverkar kommuninvånare. Därför är det relativt vanligt att nämnderna gör 
studiebesök inom de verksamheter de ansvarar för. Kommunstyrelsen 
genomför regelbundna rundturer för att på plats se kommande byggnationer 
och planer för kommunen. I samband med dessa rundturer bjuds det ibland på 
lunch, år 2015 på Södermöreskolan och 2016 på Kalmar Öland Airport.  
 
Servicenämnden ansvarar för kostverksamheten i kommunen och hela 
nämnden har varit både på omsorgens kök och skolans kök och ätit. I 
samband med servicenämndens introduktion efter valet åt de på Oxhags-
hemmet och inom nämnden finns numera kontaktpolitiker som besöker ”sitt” 
verksamhetsområde med jämna mellanrum. De politiker som har 
supportverksamheten brukar passa på och äta när de är ute, sist var de på 
Stensberg.  
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När det gäller kommunfullmäktige och förtäring av matlådor på plats ute vid 
Brofästet Hotell och Konferens är det mer problematiskt. Under 2016 
serverades lunch vid tre tillfällen, i januari i samband med utdelning av en rad 
priser, vid budgetsammanträdet i juni samt en jullunch i december. Vid övriga 
tillfällen erbjuds ledamöterna att köpa en lunchkuponger.  
 
Brofästet Hotell & Konferens är ett privat företag som bland annat är 
beroende av försäljning av luncher för att klara sin ekonomi. På samma sätt 
som att inte är möjligt att ta med sig en egen matlåda till en restaurang på 
Kvarnholmen kan inte Brofästet Hotell & Konferens leva på att låta andra 
servera mat i sina lokaler om de inte samtidigt tar betalt för lokalen. Det skulle 
alltså innebära att kommunen både skulle få betala 85 kr/person för att äta 
lunchen i matsalen samt kostnaden för själva matlådan som då beställs från 
serviceförvaltningens kostenhet. Att låta Brofästet Hotell & Konferens tillverka 
samma matlådor som Kostenheten gör och servera dessa vid kommun-
fullmäktige är också problematiskt. De har egna kockar och planering för 
luncher och det är svårt som kund att utan ökade kostnader beställa in särskilda 
matlådor.  
 
 
 
 
Jonas Sverkén   
kanslichef   
 
 
 
Bilaga: 
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