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§ 13. Fördelning av medel inom projektet matlyftet
Dnr 3.3-199/2019

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag på
fördelning av medel motsvarande 3 106 tkr inom projekt
matlyftet.
2. Äldrenämnden beslutar om omedelbar justering av
paragrafen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-05-21
I budget 2019 har äldrenämnden fått i uppdrag att i samråd
med stadsdelsnämnderna genomföra ett projekt för matlyft
inom äldreomsorgen. Syftet är att lyfta måltidsupplevelsen,
motverka ofrivillig ensamhet och sprida goda exempel.
Projektet ska genomföras under 2019 och är budgeterat med
3,0 mnkr. Elva stadsdelsförvaltningar har ansökt om medel från
Matlyftet. Då ansökningarna uppfyller syftet för projektet
föreslår äldreförvaltningen att stadsdelsnämnderna tilldelas
ansökta belopp om 3,1 mnkr varav 100 tkr finansieras av
regeringens föreslagna statsbidrag för kommunernas
äldreomsorg i vårändringsbudgeten 2019.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Mirja Räihä m. fl. (S) lämnar följande särskilda
uttalande:
Mat och måltider inom all äldreomsorg har diskuterats länge.
Och mat och måltider behöver diskuteras även framöver. Det är
i grunden bra att staden satsar på ett matlyft i årets budget men
vi är tveksamma om alla projekt syftar till att förbättra maten
och måltidssituationen på lång sikt.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Att erbjuda näringsriktig och attraktiv kost för äldre kräver
kunskap. Kunskapen handlar om personalens kompetens när
det gäller nutrition. Hur dukas maten? Hur kan man berika
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kosten för att få tillräckligt med kalorier i den äldre personen
vars aptit är betydligt sämre? Hur ofta ska det serveras mat och
mellanmål? Det är så att den kompetensen behöver
underhållas, i synnerhet om personalomsättningen är hög.
En del projekt uppfyller den typen av aktiviteter, att de kan få
långsiktiga effekter för äldre. Men en del projekt är
tveksamma. Hur kan en foodtruck event ge det? Eller inköp av
paddor för digitala beställningar? Eller en picknick?
Varje miljon staden använder måste ge effekter som förbättrar
hälsa för äldre och kvalitet inom verksamheterna. Vi tror inte
att alla dessa projekt leder till detta.
Ledamoten Kerstin Thelander m. fl. (V) lämnar följande
särskilda uttalande:
Vi ser positivt projektet för Matlyftet och på alla
matbefrämjande insatser som planeras av stadsdelsnämnderna.
Vi stöder att Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag
på fördelningen av anslagna medel. Matlyftet en mycket
välkommen insats för att motverka undernäring som äldre inom
svensk äldreomsorg löper, för att lyfta måltidsupplevelsen och
motverka ofrivillig ensamhet.
Vi vill samtidigt erinra om att verksamhetens bemanning av
högsta vikt för att personalen ska ges rätt förutsättningar för de
förslag på insatser som planeras av stadsdelsnämnderna.
Samtliga biståndsbeslut rörande mat ska säkerställa att maten
också intas av den äldre. I en rapport från fackförbundet
Kommunal och Akademikerförbundet SSR visar det sig att var
femte Kommunalare upplever att det händer minst någon gång
i veckan att de äldre inte får de insatser som de har beviljats.
Mer än hälften av de tillfrågade Kommunalarna beskriver
orsaken till detta som personalbrist.
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§ 14. Stockholms stads handlingsplan för förbättrad situation
för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019-2022
Dnr 3.5-330/2019

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner den reviderade versionen av
Stockholms stads handlingsplan för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare
2019-2022.
2. Ärendet överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänstutlåtande daterat
2019-05-27
Syftet med Stockholms stads handlingsplan för förbättrad
arbetssituation är att staden ska kunna erbjuda dess invånare en
socialtjänst och äldreomsorg av god kvalitet. Arbetet utifrån
handlingsplanen omfattar verksamheterna ekonomiskt bistånd,
socialpsykiatri, missbruk, stöd till funktionsnedsatta, äldre samt barn
och unga. Siffror för den övergripande personalrörligheten visar att
den sedan 2016 har minskat för både socialsekreterare och
biståndshandläggare. I likhet med den minskade personalrörligheten
har också stadens behov av socionomkonsulter minskat kraftigt
under motsvarande period. Den reviderade versionen av
handlingsplanen består av en uppdatering av 13 fokusområden samt
skrivningar om arbete mot hot och våld och för säkerhet, om arbete
för stärkt jämställdhet samt fördjupad samverkan med universitet och
högskolor. Förvaltningarna föreslår att socialnämnden respektive
äldrenämnden godkänner revideringen av handlingsplanen för
förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och
biståndshandläggare.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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