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§ 7 Remiss av förslag till strategi för god, hälsosam och
klimatsmart mat
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/430, för yttrande senast
den 29 oktober 2018
Dnr 1.6-485/2018

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på
remissen av förslaget ”Strategi för god, hälsosam och
klimatsmart mat”.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-09-24.
Kommunstyrelsen har till bl.a. äldrenämnden skickat ut på remiss
stadsledningskontorets förslag till strategi för god, hälsosam och
klimatsmart mat” för yttrande senast 2018-10-29.
Stadsledningskontoret har enligt uppdrag i kommunfullmäktiges
budget 2018 arbetat fram ett förslag till Strategi för god, hälsosam
och klimatsmart mat i samarbetet med miljö- och
hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, utbildningsnämnden,
äldrenämnden och Farsta stadsdelsnämnd. I enlighet med uppdraget
har också en samordningsfunktion utretts.
Äldreförvaltningen anser att den föreslagna strategin ger en tydlig
vägledning för stadens verksamheter för att säkerställa att den mat
som serveras är god, hälsosam och klimatsmart. Genom en
stadsövergripande strategi ökar förutsättningarna för ett gemensamt
förhållningssätt och ett likvärdigt utbud inom staden.
Äldreförvaltningen framför en del synpunkter och tar upp bl.a. att
alla rekommendationer vad gäller näringsinnehåll inte alltid är
relevanta för äldre, som ofta behöver en mer energi- och näringstät
måltid, mera konsistensanpassad mat. Det är därför viktigt att
konkretisera den övergripande strategin i äldreomsorgens
kostpolicy.
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Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättaren Yvonne Riddervik (M) samt
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med stöd av ersättarna Alfred Askeljung (C) och Erik Vallström
(Fi) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att nämnden beslöt utan
omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen för kvartal 2 år 2018
Dnr 4.1-396/2018

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det tillsammans med sammanställning av
stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut
för kvartal 2 år 2018 till kommunfullmäktige.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-09-18.
Sedan år 2006 är kommunerna enligt socialtjänstlagen skyldiga att
kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader.
Rapportering ska ske till tillsynsmyndigheten IVO samt
kommunens revisorer. Socialnämnden ska lämna en statistikrapport
till kommunfullmäktige över de beslut som har rapporterats som ej
verkställda.
I ärendet redovisas de ej verkställda beslut som de fjorton
stadsdelsnämnderna har rapporterats till IVO, revisionskontoret och
äldreförvaltningen avseende kvartal 2 år 2018. Vid periodens slut,
den 30 juni, fanns totalt 127 beslut som var fortsatt ej verkställda.
Majoriteten av besluten avser permanent särskilt boende där den
enskilde har tackat nej till erbjudande om plats.
Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättaren Yvonne Riddervik (M) samt
med stöd av ersättarna Alfred Askeljung (C) och Erik Vallström
(Fi) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att nämnden beslöt utan
omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.
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