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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2019-04-17 

 

Servicenämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 april 2019 
 

§ 54 

Medborgarförslag om att kommunens pensionärer 
fortsatt erbjuds lunch i skolmatsalarna 

Dnr SFN 2019/0046 

Handlingar 

Förvaltningens skrivelse 2019-03-07 
Medborgarförslag om att kommunens pensionärer fortsatt erbjuds lunch i 
skolmatsalarna 

Bakgrund 

Förslagsställaren har i ett medborgarförslag föreslagit att Kalmar kommun ska 
utreda vid vilka skolor i Kalmar kommun pensionärer kan äta lunch. 
Förslagsställaren framför att det prövats i ett flertal andra kommuner i landet. 

 

Yttrande 

Fördelen med att öppna upp skolrestaurangerna för Kalmars pensionärer är att 
öka möjligheten för pensionärer att träffas för att äta tillsammans men också 
till att människor träffas över generationsgränserna.  
 
En utmaning är att det i dagsläget är relativt fullbelastat i Kalmars 
skolrestauranger samt att det idag saknas en tillfredsställande betalningslösning.  
 
Det är högt tryck vid både frukost, lunch och mellanmål. Mellan måltiderna ska 
matsalarna hinna städas och förberedas för nästa måltid, samtidigt som 
kökspersonalen ska hinna ta sin lunchrast.  
 
I skolrestaurangerna finns inga kassor vilket gör att betalningen för 
pensionärernas luncher måste skötas genom fakturering. Detta är ingen hållbar 
lösning men kan fungera tillfälligt.  
 
Denna typ av verksamhet behöver testas och lämpligt är att under 
höstterminen, vecka 34 till och med vecka 47, genomföra testet och utvärdera 
för vidare beslut i frågan. 
 
Skulle försöksperioden leda till ett beslut att pensionärer permanent får äta 
lunch i skolrestaurangerna behövs en annan betallösning för att komma ifrån 
fakturering. 
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Servicenämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2019-04-17 

 

 

Förutsättningen för att skolköken ska kunna ta emot pensionärer för att äta 
lunch är att endast erbjuda det som serveras till lunch den dagen. Specialkoster 
och alternativ kan inte tillhandahållas. Kaffe på maten finns i regel inte i 
skolans värld.  
 
En undersökning har genomförts om vilka skolor som har möjlighet att ta 
emot pensionärerna samt vilka som inte har en närhet till Kost omsorgs 
verksamheter i form av restauranger och träffpunkter. 
Fyra geografiskt spridda skolrestauranger har valts ut som lämpliga. 
 
Priset för en lunch blir idag 60 kronor.  
 
Även frågan om matsvinn är högst aktuell och detta måste hanteras på ett sätt 
så att det inte blir mer svinn.  
 

Överläggning 

Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
Johanna Petersson (C) föreslår följande förslag till beslut: 
 
”Servicenämnden beslutar att avslå medborgarförslaget och att inte göra några 
förändringar i befintlig verksamhet för att kost skola ska få möjlighet att 
fokusera på sin kärnverksamhet och få förutsättningar att uppnå de mål som 
servicenämnden beslutat för 2019.” 
 
Johanna Petersson (C) föreslår också en protokollsanteckning för att tydliggöra 
beslutet ytterligare.  
 
Christopher Dywik (KD) instämmer och yrkar på bifall för Johanna Peterssons 
förslag.  
 
Sedan överläggningen avslutas frågar ordförande om nämnden vill bifalla 
förvaltningens förslag eller Johanna Peterssons förslag. Hon finner att 
nämnden bifaller Johanna Peterssons förslag. 
 
 

Beslut 

Servicenämnden beslutar att avslå medborgarförslaget och att inte göra några 
förändringar i befintlig verksamhet för att kost skola ska få möjlighet att 
fokusera på sin kärnverksamhet och få förutsättningar att uppnå de mål som 
servicenämnden beslutat för 2019. 
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  Sammanträdesdatum 
   2019-04-17 

 

 

Protokollsanteckning 

Servicenämnden lämnar följande protokollsanteckning:  
 
”Servicenämnden tackar för medborgarförslaget och ser positivt på att skapa 
en naturlig mötesplats över generationsgränserna. Kost skola är idag en hårt 
ansträngd verksamhet som arbetar för att uppnå de allt högre målen med 
ekologiskt och närodlat.  
Det finns en platsbrist i befintliga lokaler som gör att en stor del av 
huvudsyftet, skapa en naturlig mötesplats, försvinner när barn och pensionärer 
äter på olika tider. Servicenämnden ser också på förslaget med försiktighet 
utifrån ett konkurrensperspektiv mot privata näringsidkare. 
Kost skola har idag inte heller ett fungerande betalsystem vilket medför en 
ökad administration där fokus istället ska ligga på kommunens barn och ge 
kost skola de bästa förutsättningar att servera en god och näringsriktig kost.” 
 
 
 

Sekreterare 

Marcus Kindahl 
 
 

Justeras 

 
Johanna Petersson Sven-Erik Ekblad 
ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Serviceförvaltningen Support    

   
Tel 0480-45 30 29 │ ann-sofie.eriksson@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Ann-Sofie Eriksson 2019-03-07 SFN 2019/0046 
0480-453029 

 
 
 
Servicenämnden 

 
 
 

Svar på medborgarförslag om att kommunens 
pensionärer fortsatt erbjuds lunch i skolmatsa-
larna  

Förslag till beslut 

Servicenämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt egna och ger 
förvaltningen i uppdrag att under hösten 2019 genomföra en försöksperiod 
genom att erbjuda kommunens pensionärer möjlighet att äta i fyra utvalda 
skolrestauranger.  
 
Servicenämnden ger också förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden 
med resultatet av genomförd försöksperiod.  
 

Bakgrund 

Förslagsställaren har i ett medborgarförslag föreslagit att Kalmar kommun ska 
utreda vid vilka skolor i Kalmar kommun pensionärer kan äta lunch. Förslags-
ställaren framför att det prövats i ett flertal andra kommuner i landet. 
 

Yttrande 

Fördelen med att öppna upp skolrestaurangerna för Kalmars pensionärer är att 
öka möjligheten för pensionärer att träffas för att äta tillsammans men också 
till att människor träffas över generationsgränserna.  
 
En utmaning är att det i dagsläget är relativt fullbelastat i Kalmars skolrestau-
ranger samt att det idag saknas en tillfredsställande betalningslösning.  
 
Det är högt tryck vid både frukost, lunch och mellanmål. Mellan måltiderna ska 
matsalarna hinna städas och förberedas för nästa måltid, samtidigt som köks-
personalen ska hinna ta sin lunchrast.  
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I skolrestaurangerna finns inga kassor vilket gör att betalningen för pension-
ärernas luncher måste skötas genom fakturering. Detta är ingen hållbar lösning 
men kan fungera tillfälligt.  
 
Denna typ av verksamhet behöver testas och lämpligt är att under hösttermi-
nen, vecka 34 till och med vecka 47, genomföra testet och utvärdera för vidare 
beslut i frågan. 
 
Skulle försöksperioden leda till ett beslut att pensionärer permanent får äta 
lunch i skolrestaurangerna behövs en annan betallösning för att komma ifrån 
fakturering. 
 
Förutsättningen för att skolköken ska kunna ta emot pensionärer för att äta 
lunch är att endast erbjuda det som serveras till lunch den dagen. Specialkoster 
och alternativ kan inte tillhandahållas. Kaffe på maten finns i regel inte i sko-
lans värld.  
 
En undersökning har genomförts om vilka skolor som har möjlighet att ta 
emot pensionärerna samt vilka som inte har en närhet till Kost omsorgs verk-
samheter i form av restauranger och träffpunkter. 
Fyra geografiskt spridda skolrestauranger har valts ut som lämpliga. 
 
Priset för en lunch blir idag 60 kronor.  
 
Även frågan om matsvinn är högst aktuell och detta måste hanteras på ett sätt 
så att det inte blir mer svinn.  
 
 
 
 
 
Ann-Sofie Eriksson  
Kostchef, Kost skola  
 
 
 
 
 



Motion

Motion om nyanländas språkkunskaper inom de sociala omsorgerna.

De kommande åren står äldreomsorgen inför ett gigantisk behov av personal. 
Enligt SKL kommer det att behövas 67000 fler anställda inom äldreomsorgen 
fram till år 2026.Inom äldreomsorgen arbetar många av våra nyanlända, som 
gör en stor insats men som i många fall hamnar i svåra situationer på grund av 
bristfälliga språkkunskaper. Tidningen Kommunalarbetarna har skildrat hur 
bristande språkkunskaper kan leda till allvarliga situationer för de äldre.

De äldre förtjänar en vård där kommunikation görs på bra svenska så att man 
kan känna tillit och trygghet. En undersköterska berättar: ” Arbetsmiljömässigt 
blir det väldigt betungande för den ordinarie personalen när kommunikationen 
inte fungerar och mycket ansvar landar på dem, de orkar inte”.Språkkraven 
varierar mycket mellan kommunerna men i de flesta så krävs endast SFI D-
nivå. SFI utbildningen är inte en tillräckligt hög nivå för att den nyanställde ska 
ha förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Socialstyrelsen 
rekommenderar att man ska ligga på en nivå högre – svenska som andraspråk 
på gymnasienivå.

För att våra äldre inom äldreomsorgen ska känna tillit och trygghet i vården och 
för att de  anställda ska få en bättre arbetssituation behöver det göras stora 
insatser  för att komma upp i  den språknivå som socialstyrelsen 
rekommenderar. Sverigedemokraterna tycker att våra äldre är värda detta efter 
ett långt arbetsliv.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att 
kommunfullmäktige beslutar:

Att: Kommunen utreder de resursmässiga förutsättningarna för att ge de nyanlända 
med bristande språkkunskaper en utbildning som motsvarar socialstyrelsens 
rekommendation: svenska som andraspråk på gymnasienivå. 

Att: Berörda förvaltningar som krav vid anställning följer socialstyrelsens 
rekommendationer.

Curt Gustafsson

Ledamot för Sverigedemokraterna

Kalmar den 2 maj 2019
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