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2012-02-03 - Interpellation 2012:5 ställd till Marianne Kierkemann, äldreomsorgens 
ordförande, angående matportionernas storlek i äldrevårdens matdistribution. 
 
I mitten på januari 2012 läste jag en minst sagt beklämmande insändare i Norra Halland, av 
signaturen ”En bekymrad dotter”, som hette: ”Varför får inte min far äta sig ordenligt mätt?”. 
I ovan angivna insändare beklagade sig en bekymrad dotter över att hennes far inte kunde äta 
sig ordentligt mätt på den lunchportion som fadern köpte av hemtjänsten för 48 kr per måltid. 
Enligt insändaren skall alla som köper lunchportioner av hemtjänsten få två potatisar oavsett 
om man är man eller kvinna, stor eller liten till växten, med en god eller dålig aptit. 
 
Insändaren påpekar att skolbarnen inte har några begränsningar i hur mycket skolmat de får ta. 
Varför skall våra äldre, som genom hårt arbete och höga skatter skapade vårt välfärdssamhälle, 
på ålderns höst inte kunna få äta sig mätta precis som skolbarnen? Självklart är det ingen idé att 
skicka ut för mycket mat via hemtjänsten till de äldre som tycker att dagens matportioner är 
lagom stora. Kan man inte bedöma detta från fall till fall? Måste alla behandlas exakt lika? 
 
Med anledning av ovanstående önskas svar på följande frågor: 
– Är det sant, som ovan nämnda insändare påstår, att alla som köper lunchportioner av 
hemtjänsten får två potatisar oavsett om den behövande äldre är man eller kvinna, stor eller 
liten till växten, med en god eller dålig aptit? 
– Om det nu är sant, att alla som köper lunchportioner av hemtjänsten får två potatisar, anser Ni 
att detta är rimligt?  
– Några kommentarer till insändarens idé att, eftersom potatis inte är ett dyrt livsmedel, borde 
matglada äldre ha möjligheten att få äta mer än två potatisar vid köp av lunch via hemtjänsten? 
– Ungefär hur mycket kostar potatisen per kilo, i genomsnitt, för kommunen? 
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