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PC2: Att äta tillsammans skaper gemenskap. Kommer ditt parti att arbeta för att alla 
älderboende har matsalar öppan för besökande? Eventuellet behövs rutiner så att 
besökande kan beställa mat. 

Svar från: 

Moderaterna: Vi är positiva till ha öppna matsalar där det är möjligt och ekonomiskt möjligt. 

Socialdemokraterna: På det nya äldreboendet i Kullavik, Sandlyckan föreslog 
Socialdemokraterna att matsalen skulle vara öppen för besökare utifrån. Detta avslogs tyvärr 
av den borgerliga majoriteten. Vi kämpar vidare. Vi tycker också att det är bra att även de 
som inte bor på äldreboendet har en möjlighet att gå dit för att äta och träffa goda vänner 
och umgås med andra.  

Centerpartiet: Ja, vi vill att en matsal på ett äldreboende i varje kommundel skall vara öppet 
för besökare. Precis som ni skriver så är gemenskapen viktig. Det finns också exempel på 
lunchrestauranger som erbjuder subventionerat pris för pensionärer.  

Liberalerna: Vi vill ha matsal i varje vård- och omsorgsboende. När det gäller Sandlyckan så 
blev nämnden i våras ställd inför ett faktum om en årlig kostnad motsvarande två 
heltidstjänster för undersköterskor för att den skulle öppna och det sa vi i majoriteten nej 
till. Till nybygget i Bukärr vill vi ta en ny diskussion för att säkerställa att en öppen matsal 
kommer att byggas inom ram för kostnaderna. 

Sverigedemokraterna: Våra äldre ska alltid erbjudas varm och nytillagad mat av hög kvalitet 
och måltidssituationen ska bidra till att motverka ensamhet och isolering. Måltiden ska 
upplevas som en av dagens höjdpunkter. Vi anser att öppna matsalar alltid ska finnas om 
möjligheten finns.  

Miljöpartiet (MP):Mp är positiva till detta. Det är viktigt äta tillsammans.  

Kungsbackaborna: Träffpunkter/mötesplatser är viktiga. Det borde vara självklart att våra 
matsalar skall vara tillgängliga för våra äldre oavsett om man bor där eller ej. Säkert har man 
vänner som bor där och då är måltiden ett bra sätt att umgås. Problemet kan vara hur man 
organiserar vem/vilka och när man kommer.  

 

 

 


