
{'1'-2: OLOFSTRÖMS KOMMUN
. Kommunledmngsfcirvalmingen

2016 -m- 12
    

 
 
  

Motion Avbryt kyld mat hanteringen nu!

Moderaterna i Olofström har ändå sedan kyld mat för äldre börjat diskuteras

visat att vi tar avstånd ifrån den här dåliga investeringen i våra äldre.

Vi har påpekat vid flertal tillfällen att den förväntade ekonomiska vinsten blir

marginell i förhållande till försämrade livsvillkor och hälsotillstånd för

seniorerna.

Vi har vid flertal tillfällen påpekat miljöpåverkan av långa transporter.

Vi har vid flertal tillfällen påpekat hur svårt det är för seniorerna att hantera

matlådor speciellt för dem med multipla sjukdomar framförallt demens!

Vi har vid flera tillfällen påpekat att kringkostnader kommer att stiga med en

växande organisation under vilken kyld mat hanteringen ligger men ändå till

stora delar sköts av hemtjänsten även idag.

Vi har vid flertal tillfällen påpekat att en måltid ska ses som en kulinarisk

upplevelse, oftast är den höjdpunkten på dagen för många ensamma äldre med

matdistribution.

Vi kan konstatera idag att kyld mat med kringkostnader är lika dyr om inte

dyrare som den av centralköket producerade varma maten.

Att de äldre som fortfarande någorlunda klarar av att hantera matlådor lämnas

ensamma utan tillsyn i en hel vecka utan vetskap kring deras tillstånd.

Att kylda maten som distribueras från Västerås via mellanlager (Gamla bageriet

Oredslund) till de äldre är av dålig kvalité med stora risker för äldre som inte

hanterar den fullt ut efter instruktionerna d.v.s. återuppvärmer maten som

redan en gång blivit uppvärmd! Det vi syftar på är den farliga bakterietillväxten

av Listeria monocytogenes som kan orsaka diarré och Ieda till symptom som

blodförgiftning och hjärnhinneinflammation vilket är extremt farligt för just

äldre människor med nedsatt immunförsvar. Enligt Livsmedelsverket

rekommenderas kyld mat äts upp senast 5 dagar från förpackningsdatum gäller

även vakuumförpackade matlådor!



Vi påpekar här att det har aldrig gjorts en ordentlig utredning kring kylda

maten.

Aldrig gjorts en konsekvens analys av införandet av kylda maten.

Att de nöjdhetsundersökningar som genomförts inte varit tillfredställande och

att äldre har inte fått utrymme för jämförelser av den kylda maten vs ?? lnga

allternativ!

Därför föreslår vi

Att omedelbart stoppa distributionen av kyld mat lådor.

Att införskaffa ändamålsenlig förvaring/transport utrustning till hemtjänsten.

Att hemtjänsten åter får ansvaret att distribuera dagligen varm mat tillagad i

centralköket i Olofström till våra äldre!

För Moderaterna i Olofström

Patrik Kru pa Gruppledare
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