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§ 59 2021.112 VON

Måltidsprogram för särskilt boende
Ärendebeskrivning
Vård- och äldreomsorgsnämnden antog den 18 juni 2013, § 50, ett måltidsprogram för äldre. Syftet
med måltidsprogrammet var att ta fram ett förvaltningsövergripande, styrande dokument för hela kostoch måltidsverksamheten. Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2015, § 52, att dela
upp måltidsprogrammet i ett program för särskilt boende och ett program för hemtjänst.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 25 maj 2021 lämnat följande yttrande:
Under 2021 har en översyn av måltidsprogrammet för särskilt boende genomförts. Livsmedelsprogram
för Alingsås kommun 2021–2024 har beaktats.

Programmet har ändrats för att bättre passa med Livsmedelsverkets måltidsmodell som har uppdaterats
sedan programmet ursprungligen skrevs. Måltidsmodellen består av sex delar som tillsammans bildar
en helhet för vad en bra måltid ska innehålla och beakta.
De sex delarna som är viktiga att säkerställa för att matgästen ska få en bra och hälsosam måltid som
leder till matglädje är:







god
integrerad
trivsam
näringsriktig
miljösmart
säker

Beslut
Förvaltningens förslag till beslut
Måltidsprogram för särskilt boende antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att ärendet hänskjuts till vård- och omsorgsnämnden.
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Beslutsgång

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla förslag till beslut
på sammanträdet.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Beslutet hänskjuts till vård- och omsorgsnämnden

Expedieras till
AC äldreboende
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