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 Utdragsbestyrkande 

  
 

 

Plats och tid Stadshuset kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 9 8:30-9:30 

Beslutande Enligt närvarolista 

Justerare Ulla Posti 

Tid och plats för justering Kanslikontoret tisdagen den 26 september kl 10:00 

Justerade paragrafer 62 

  

Sofia Riström 

 

Emma Engelmark 

 

Ulla Posti 
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Paragrafer Ärenden Sid 

§ 62 KPRs yttrande över avsiktsförklaring med Piteå avseende 

kostproduktion .................................................................................... 4 
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NÄRVAROLISTA 
 

Beslutande 

Tjänstgörande ledamöter 

Emma Engelmark (KS) ordf Lars Forsell (SPF)  

Maj-Britt Onnela (KS)  Ulla Posti (FF) 

Marjatta Pääkkönen (KS) Inger Paulsson (SPRF) 

Sven Erik Sterner (PRO) Maine Carlsson (Vision)  

Barbro Sandberg (PRO)   

Vanja Åkerström (PRO)  

Barbro Lundgren (SPF)  

 

Frånvarande ledamöter 

Ingrid Johansson (OPOL)  

Olle Hermansson (KS)  

Jan-Olof Grönlund (KS)  

Christina Eriksson (SPF)  

 

Tjänstgörande ersättare         Ersätter ordinarie ledamot 

Ingrid Norberg (KS)  Ingrid Johansson (OPOL) 

Lars Palo (KS) Olle Hermansson (KS) 

Britt Bernhardsson (PRO) Jan-Olof Grönlund (KS) 

Margareta Engström (PRO) Christina Eriksson (SPF) 

 

Närvarade ersättare 

Gunilla Berg (PRO)  

Eva Styvén (SPF)  

Karl-Henrik Eriksson (SPF)  

Kerttu Myllykoski (FF)  

 

Frånvarande ersättare 

Ella Olin (KS)  

Britt-Marie Wikström (Vision)   

 

Övriga 

Sofia Riström, sekreterare  

Magdalena Jonsson, socialförvaltningen   
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§ 62 

 

Yttrande över avsiktsförklaring med Piteå 

avseende kostproduktion  
Luleå kommuns avtal med Region Norrbotten avseende mat till äldre går ut 

2019. Med anledning av detta har andra alternativ för kostproduktion utretts. 

Ett förslag är samverkan med Piteå kommun som idag redan har ett större 

produktionskök. Kommunala pensionärsrådet (KPR) har gett möjlighet att 

yttra sig om den avsiktsförklaring som ska ligga till grund för samarbetet med 

Piteå.  

 

Kommunala pensionärsrådets yttrande   

KPR kan konstatera att de utredningar som gjorts avseende mat för äldre 

saknar ett tydligt fokus på brukarnas d.v.s de äldres behov av bra och 

näringsrik kost. SWECO-rapporten lyfter vid upprepade tillfällen fram barn- 

och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens behov utan att lägga 

större vikt vid de äldres behov. 

 

Samtliga utredningar har haft utgångspunkten att maten ska tillagas enligt 

”storköksprincipen” där maten till de äldre är kall och distribueras ett antal 

gånger i veckan, ett alternativ som försvårar möjligheterna för de äldre av 

själva vara delaktiga. SWECO-rapporten lyfter den pedagogiska aspekten 

kring måltiden kopplat till barn och unga men den viktiga sociala aspekten för 

äldre och mat saknas. Rapporten lägger generellt sett större vikt vid barn och 

ungas behov framför de äldres behov.  

 

Avsiktsförklaringen med Piteå låser Luleå kommun i en lösning som innebär 

storköksprincip, kall mat och relativt långa transportlösningar med 

omlastningscentraler m.m. Mattransport från Piteå till Luleå kommun skapar 

en negativ miljöpåverkan och genererar höga kostnader för transporter.  

 

Äldres mat borde ha ett tydligt fokus på hög kvalitet, möjlighet till delaktighet 

samt ligga i linje med den forskning som visar på vikten av näringsrik kost för 

äldre framförallt vid sjukdom. Kostnaderna för matproduktionen för äldre 

borde ses som en viktig investering och därför vill KPR att en djupare analys 

och utredning av matproduktionen genomförs för att säkra kvaliteten och att 

tillagningskök i kundens närhet utreds utifrån dagens förutsättningar. 

Tillagningskök bör finnas på varje äldreboende och det ska finnas möjlighet 

för personal inom hemtjänsten att laga huvudmåltiderna hemma hos 
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brukarna. Äldres kostbehov förändras även över tid och det måste finnas 

möjlighet att snabbt göra individuella ändringar av kosten. 

Utbildningsinsatser för den personal som hanterar och lagar maten till äldre är 

också en viktig aspekt som behöver prioriteras.   

 

KPR ställer sig även kritiska till den låga möjligheten till insyn och delaktighet 

i arbetet med framtida kostproduktion. Föräldragrupper listas som referenser 

där skolans kostproduktion har utretts, varför har inte de organisationer som 

företräder de äldre getts samma möjlighet?  

 

Sammantaget är KPR kritiska till inriktningen avseende framtida 

kostproduktion som denna avsiktsförklaring innebär, då alternativet att laga 

maten i närhet till kunden inte utretts ordentligt utifrån ett 

kvalitetsperspektiv.  

  

 

Paragrafen anses omedelbart justerad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 


