
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179
Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst (KS 
2019.106)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen avslås.
 

Reservationer
Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) och Ing-Marie Elfström (S) väckte 2019-03-11 en motion med följande 
innehåll: (1) att en redovisning av hur arbetet med att utveckla måltiderna med socialt innehåll 
och måltidsstöd inom hemtjänsten Vallentuna kommun utvecklas (2) att en redovisning av hur 
många som har denna tjänst specifikt som bistånd idag inom hemtjänsten presenteras. 
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden. För den 
som bor i ordinarie bostad, har bistånd i form hemtjänst och i det uppdraget beviljad hjälp 
med mathållningen finns utifrån kundens behov möjlighet att få matlåda, tillagad i 
kommunens egenregi, levererad eller hjälp med matlagning i hemmet. Något uppdrag till 
verksamheterna i LOV-systemet att utveckla arbetet med måltider med socialt innehåll och 
måltidsstöd för hemtjänstkunder finns idag inte. Fullmäktige antog i september 2019 en 
måltidspolicy. Det är utifrån denna arbetet med måltiden framöver ska utgå; planering ska ske 
i verksamheternas handlingsplaner och i samband med nämndernas och förvaltningarnas 
årliga budget- och verksamhetsplanering. Vad gäller motionens andra att-sats om redovisning 
av antalet som har tjänsten krävs omfattande manuell administrativ hantering. Socialnämnden 
föreslår att motionen avslås.
 

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Jaana Tilles (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att fullmäktige beslutar att bifalla motionen.
 

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Parisa Liljestrands (M) yrkande och Jaana Tilles 
(S) yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt Parisa Liljestrands (M) yrkande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 

Beslutsunderlag
1. Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst
2. Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten
3. Barn- och ungdomsnämndens yttrande, Motion (S) om måltiderna i Vallentuna 

kommun hemtjänsten
4. Socialnämndens yttrande, Motion om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten

Expedieras till 
Akten Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-11-14

DNR KS 2019.106 
EMELIE HALLIN SID 1/3
STABSCHEF 
08-58785203  
EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE  KOMMUNFULLMÄKTIGE

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om måltiderna i 
Vallentuna kommun hemtjänst

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen avslås.

Ärendet i korthet
Jaana Tilles (S) och Ing-Marie Elfström (S) väckte 2019-03-11 en motion med 
följande innehåll: 
(1) att en redovisning av hur arbetet med att utveckla måltiderna med socialt innehåll
och måltidsstöd inom hemtjänsten Vallentuna kommun utvecklas
(2) att en redovisning av hur många som har denna tjänst specifikt som bistånd idag
inom hemtjänsten presenteras.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden. 
För den som bor i ordinarie bostad, har bistånd i form hemtjänst och i det uppdraget 
beviljad hjälp med mathållningen finns utifrån kundens behov möjlighet att få 
matlåda, tillagad i kommunens egenregi, levererad eller hjälp med matlagning i 
hemmet. Något uppdrag till verksamheterna i LOV-systemet att utveckla arbetet med 
måltider med socialt innehåll och måltidsstöd för hemtjänstkunder finns idag inte. 
Fullmäktige antog i september 2019 en måltidspolicy. Det är utifrån denna arbetet 
med måltiden framöver ska utgå; planering ska ske i verksamheternas 
handlingsplaner och i samband med nämndernas och förvaltningarnas årliga budget- 
och verksamhetsplanering. Vad gäller motionens andra att-sats om redovisning av 
antalet som har tjänsten krävs omfattande manuell administrativ hantering. 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås.

Nämndernas yttranden
Måltidspolicyn fastställdes i september av kommunfullmäktige. Måltidspolicyn utgår 
från kommunens vision och ger vägledning för kvalitet och en helhetssyn på den 
pedagogiska, hälsosamma och hållbara måltiden. 

Barn- och ungdomsnämnden konstaterar att via måltiden bidrar Vallentuna 
kommuns olika verksamheter till en långsiktigt hållbar utveckling och genomförandet 
av Agenda 2030. Måltidspolicyn berör de verksamheter som på något sätt omfattar 
eller påverkar måltiden. 

Varje förvaltning som arbetar med måltid ska ta fram en handlingsplan eller liknande 
för hur måltidspolicyn ska efterlevas. Agenda 2030 ska tolkas utifrån de mål som är 
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-11-14

DNR KS 2019.106 
SID 2/3

aktuella för måltidsverksamheten. Kostenheten kommer i detta arbete samverka med 
de förvaltningar som är med och påverkar måltidens innehåll.

Arbetet med måltiden planeras därefter i verksamheternas handlingsplaner och i 
samband med nämndernas och förvaltningarnas årliga budget- och 
verksamhetsplanering.

Socialnämnden instämmer i att mat och måltider är viktiga för hälsan och 
välbefinnandet i den äldre befolkningen. För den som är biståndsberättigad till 
dygnet-runt-boende serveras måltider enligt uppdragsbeskrivning och beslutad 
måltidspolicy (egen regi) eller enligt avtal med utföraren. 

För den som bor i ordinarie bostad, har bistånd i form hemtjänst och i det uppdraget 
beviljad hjälp med mathållningen finns utifrån kundens behov möjlighet att få 
matlåda, tillagad i kommunens egenregi, levererad eller hjälp med matlagning i 
hemmet. 

Något uppdrag till verksamheterna inom LOV-systemet att utveckla arbetet med 
måltider med socialt innehåll och måltidsstöd för hemtjänstkunder finns idag inte. 
Däremot finns uppdrag att löpande utveckla kvaliteten i verksamheten.

Vidare framgår ur Socialnämndens remissvar att utifrån hur verksamhetssystemet 
Treserva är utformat, är det idag inte möjligt att ur systemet ta fram uppgifter hur 
många som hittills beviljats hjälp med måltider (tillagad i hemmet), utan en 
omfattande och därmed kostsam manuell administrativ hantering. Antal kunder som 
har matlåda kan dock redovisas genom ett statistikuttag ur Treserva.

Kommunledningskontorets sammanfattande bedömning
(1) att en redovisning av hur arbetet med att utveckla måltiderna med socialt 

innehåll och måltidsstöd inom hemtjänsten Vallentuna kommun utvecklas

Uppdraget till verksamheterna kring hur måltiden ska utvecklas framgår av den 
måltidspolicy som fullmäktige antog i september 2019. Vidare konstaterar 
socialnämnden att det idag inte finns något uppdrag till verksamheterna inom LOV-
systemet att utveckla arbetet med måltider med socialt innehåll och måltidsstöd för 
hemtjänstkunder. Däremot finns uppdrag att löpande utveckla kvaliteten i 
verksamheten. Socialnämnden föreslår avslag. 

(2) att en redovisning av hur många som har denna tjänst specifikt som bistånd 
idag inom hemtjänsten presenteras.

Uppgifterna kan visserligen tas fram, men kräver en omfattande och därmed kostsam 
manuell administrativ hantering. Socialnämnden föreslår avslag.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Motion
3. Nämndernas yttranden

6



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-11-14

DNR KS 2019.106 
SID 3/3

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
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Till kommunfullmäktige i Vallentuna 2019-03-1 I
Motion om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten.

Vallentuna kommun har en vision som sfyrs av Agenda 2030 där måltiden bidrar till en långsiktigf
hållbar utveckling, samt en måltidspolicy som ska ge en pedagogisk, hälsosam och hållbar måltid.

Det här finns det en enighet bland alla partier om, vi vill alla att det ska serveras en god och
näringsriktig mat med socialt innehåll. Måltiden ska bidra till trivsel och locka till matlust. Inom
åildreomsorgen och socialomsorgen ska måltiden utgöra en integrerad del av omvfudnaden.
Omvårdnadspersonal ska ska ha en aktiv roll i måltiden och delta i det sociala mötet kring måltiden.

JaanaTilles ftir socialdemokraterna lade en motion 2017-02-13 om att utreda frågan om att lagad
mat inom hemtjänsten. Vi ha¡ fått svaret att denna möjlighet redan finns.

Inom socialforvaltningen har motionåiren låirt sig altdetta ingår inom området hushållsgöromål och
inte specifikt någon punkt/ bistand som heter måltidstrjälp.

Utifrån kostpolicyns riktlinjer, vill socialdemokratema ftilja upp hur kostenheten och
Socialnåimnden utvecklar möjligheten till att få en lagad måltid, serverad och fint upplagd till de
kunder inom hemtjänsten som har behov av stöd i måltidens anordnande. Detta med syfte att ftilja
de visioner man har i Agenda 2030 och måltidspolicyn.

Därftir föreslfu vi:

att en redovisning av hur arbetet med att utveckla måltider med socialt innehåll och måItidsstöd i
inom hemtj änsten Vallentuna kommun ufvecklas.

att en redovisning av hur många som har denna tjåinst specifïkt som bistånd idag inom hem$änsten
presenteras.

För socialdemokraterna

vla.a,n¿u î '//ec
Ing-Marie Elfström
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125
Yttrande Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten 

(BUN 2019.291)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrandet, med ändringen att det inte ska stå att 
måltidspolicyn inte är antagen.
 

Reservationer
Anna-Maria Boström och Gustav Elfström (båda S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Utifrån kostpolicyns riktlinjer vill socialdemokraterna följa upp hur kostenheten och 
Socialnämnden utvecklar möjligheten till att få en lagad måltid, serverad och fint upplagd till 
de kunder inom hemtjänsten som har behov av stöd i måltidens anordnande.
Motionen föreslår:
- att en redovisning av hur arbetet med att utveckla måltiderna med socialt innehåll och 
måltidsstöd inom hemtjänsten Vallentuna kommun utvecklas

- att en redovisning av hur många som har denna tjänst specifikt som bistånd idag inom 
hemtjänsten presenteras

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrandet, med 
ändringen att det inte ska stå att måltidspolicyn inte är antagen.
 
Anna-Maria Boström (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.
 

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande mot Anna-Maria 
Boströms (S) yrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet 
med hans eget yrkande.
 

Beslutsunderlag
1. §64 BUN AU Yttrande Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten
2. Tjänsteskrivelse 20190902 Yttrande, Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun 

hemtjänst
3. Yttrande Remiss Motion om måltiderna i Vallentuna kommuns hemtjänst
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4. Remiss, Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten

Expedieras till 
Akt
Kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2019-09-02

DNR BUN 2019.291 
CHARLOTTE MUNTZING SID 1/2
AVDELNINGSCHEF FÖR KOST, MILJÖ OCH 
FOLKHÄLSA 
  
CHARLOTTE.MUNTZING@VALLENTUNA.SE  BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

· 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Yttrande Motion (S) om måltiderna i 
Vallentuna kommun hemtjänsten

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar yttrandet.

Ärendet i korthet
Utifrån kostpolicyns riktlinjer vill socialdemokraterna följa upp hur kostenheten och 
Socialnämnden utvecklar möjligheten till att få en lagad måltid, serverad och fint 
upplagd till de kunder inom hemtjänsten som har behov av stöd i måltidens 
anordnande. 
Motionen föreslår:
att en redovisning av hur arbetet med att utveckla måltiderna med socialt innehåll 
och måltidsstöd inom hemtjänsten Vallentuna kommun utvecklas

att en redovisning av hur många som har denna tjänst specifikt som bistånd idag 
inom hemtjänsten presenteras

Bakgrund
Föreslagen måltidspolicy är ännu inte fastställd. Den förväntas bli beslutad om i 
kommande Kommunfullmäktige.

Föreslagen måltidspolicy utgår från kommunens vision och ger vägledning för kvalitet 
och en helhetssyn på den pedagogiska, hälsosamma och hållbara måltiden. Via 
måltiden bidrar Vallentuna kommuns olika verksamheter till en långsiktigt hållbar 
utveckling och genomförandet av Agenda 2030. Efter fastställd måltidspolicy, vilket 
förväntas ske på höstens första Kommunfullmäktige, antas varje förvaltning som 
arbetar med måltid ta fram en handlingsplan eller liknande för hur måltidspolicyn ska 
efterlevas. 

Kostenheten kommer i detta arbete samverka med de förvaltningar som är med och 
påverkar måltidens innehåll.

Arbetet med måltiden planeras därefter i verksamheternas handlingsplaner och i 
samband med nämndernas och förvaltningarnas årliga budget- och 
verksamhetsplanering

Barn- och ungdomsnämnden uppmanas att avvakta en redovisning kring 
utvecklandet av måltider tills måltidspolicyn är fastställd och förvaltningarna arbetat 
fram handlingsplan kring måltiden.
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2019-09-02

DNR BUN 2019.291 
SID 2/2

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse 20190902 Yttrande, Motion (S) om måltiderna i Vallentuna 

kommun hemtjänst
2. Yttrande, Remiss motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst

Jonas Hård
Tf förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN  

KOSTENHETEN 
18686 VALLENTUNA 
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Yttrande Remiss Motion (S) om 
måltiderna i Vallentuna kommun 
hemtjänsten 
 
 
 
Bakgrund till ärendet: 
Jaana Tilles för socialdemokraterna lade en motion 20170213 om att utreda frågan 
om att få lagad mat inom hemtjänsten. Inom socialförvaltningen har motionären lärt 
sig att detta ingår inom området hushållsgöromål och inte specifikt någon 
punkt/bistånd som heter måltidshjälp. 
Utifrån kostpolicyns riktlinjer vill socialdemokraterna följa upp hur kostenheten och 
Socialnämnden utvecklar möjligheten till att få en lagad måltid, serverad och fint 
upplagd till de kunder inom hemtjänsten som har behov av stöd i måltidens 
anordnande. Detta med syfte att följa de visioner man har i Agenda 2030 och 
måltidspolicyn. 
 
Motionen föreslår: 
att en redovisning av hur arbetet med att utveckla måltiderna med socialt innehåll 
och måltidsstöd inom hemtjänsten Vallentuna kommun utvecklas 
 
att en redovisning av hur många som har denna tjänst specifikt som bistånd idag 
inom hemtjänsten presenteras 
 
Yttrande till motionen: 
Måltidspolicyn fastställdes i september av kommunfullmäktige. 
Måltidspolicy utgår från kommunens vision och ger vägledning för kvalitet och en 
helhetssyn på den pedagogiska, hälsosamma och hållbara måltiden. Via måltiden 
bidrar Vallentuna kommuns olika verksamheter till en långsiktigt hållbar utveckling 
och genomförandet av Agenda 2030.  
Måltidspolicyn berör de verksamheter som på något sätt omfattar eller påverkar 
måltiden. 
 
Varje förvaltning som arbetar med måltid ta fram en handlingsplan eller liknande för 
hur måltidspolicyn ska efterlevas. Agenda 2030 ska tolkas utifrån de mål som är 
aktuella för måltidsverksamheten.  Kostenheten kommer i detta arbete samverka med 
de förvaltningar som är med och påverkar måltidens innehåll. 
Arbetet med måltiden planeras därefter i verksamheternas handlingsplaner och i 
samband med nämndernas och förvaltningarnas årliga budget- och 
verksamhetsplanering 
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BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN  

KOSTENHETEN 
18686 VALLENTUNA 
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Barn- och ungdomsnämnden uppmanas att avvakta en redovisning kring 
utvecklandet av måltider tills måltidspolicyn är fastställd och förvaltningarna arbetat 
fram handlingsplan kring måltiden. 
 
Redovisning av hur många kunder som har måltidsstöd specifikt som bistånd kan inte 
kostenheten besvara och lämnar den delen av motionen till socialförvaltningen att 
hantera. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2019-10-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155
Motion om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten (SN 2019.094)

Beslut
Socialnämnden antar föreslaget remissvar och överlämnar det till kommunstyrelsen.
 

Anteckning
 
Ing-Marie Elfström (S) lämnar in en skriftlig protokollsanteckning.
 
 
"Socialdemokraterna ser med oro på det svar som lämnas av socialförvaltningen. Ingen vet 
hur många som får måltidshjälp, ingen vet hur det kan registreras? Svaret säger att det skulle 
vara dyrt och kostsamt att hålla koll på antalet personer med måltidshjälp, och därför kan vi 
politiker och invånare i kommunen inte få reda på det? Vi pratar om 2019 och kommunen kan 
inte svara på frågan om hur många som får måltidshjälp? Är det konstigt om oppositionen blir 
misstänksam och undrar om någon får måltidshjälp överhuvudtaget?
Vad gäller Agenda 2030 2.2 om att motverka äldres,undernäring , känner inte kommunen till 
detta? Kartläggning av kommunens arbete med Agenda 2030 pågår på 
kommunledningskontoret??
Något uppdrag till verksamheterna i LOV-systemet att utveckla arbetet med måltider med 
socialt innehåll och måltidsstöd för hemtjänstkunder finns idag inte. Det hindrar inte att 
utförare självmant tar sådana initiativ.
Det innebär att vi har ingen kontroll.
Ja det går ju inte att bifalla motionen , kommunen har inte kontroll. Mycket oroande!
Ing-Marie Elfström för socialdemokraterna"

Ärendebeskrivning
Motionärerna vill utifrån måltidspolicyn, följa upp hur kostenheten och Socialnämnden 
utvecklar möjligheten till att få en lagad måltid, serverad och fint upplagd till de kunder inom 
hemtjänsten som har behov av stöd i måltidens anordnande. Detta med syfte att följa de 
visioner man har i Agenda 2030 och måltidspolicyn. För den som bor i ordinarie bostad, har 
bistånd i form hemtjänst och i det uppdraget beviljad hjälp med mathållningen finns utifrån 
kundens behov möjlighet att få matlåda, tillagad i kommunens egenregi, levererad eller hjälp 
med matlagning i hemmet. Något uppdrag till verksamheterna i LOV-systemet att utveckla 
arbetet med måltider med socialt innehåll och måltidsstöd för hemtjänstkunder finns idag inte. 
Det hindrar inte att utförare självmant tar sådana initiativ.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämnden antar föreslaget remissvar och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.

16ProSale Signing Referensnummer: 3818SE15



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2019-10-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §106 SN AU Motion om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten
2. Tjänsteskrivelse-remissvar motion om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten
3. Remissvar motion om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten
4. Remiss, Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten

Expedieras till 
Akten

17ProSale Signing Referensnummer: 3818SE16
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106
Motion om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten (SN 2019.094)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden antar föreslaget remissvar och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Motionärerna vill utifrån måltidspolicyn, följa upp hur kostenheten och Socialnämnden 
utvecklar möjligheten till att få en lagad måltid, serverad och fint upplagd till de kunder inom 
hemtjänsten som har behov av stöd i måltidens anordnande. Detta med syfte att följa de 
visioner man har i Agenda 2030 och måltidspolicyn. För den som bor i ordinarie bostad, har 
bistånd i form hemtjänst och i det uppdraget beviljad hjälp med mathållningen finns utifrån 
kundens behov möjlighet att få matlåda, tillagad i kommunens egenregi, levererad eller hjälp 
med matlagning i hemmet. Något uppdrag till verksamheterna i LOV-systemet att utveckla 
arbetet med måltider med socialt innehåll och måltidsstöd för hemtjänstkunder finns idag inte. 
Det hindrar inte att utförare självmant tar sådana initiativ.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden antar föreslaget remissvar och överlämnar det till kommunstyrelsen.
 

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson, ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse-remissvar motion om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten
2. Remissvar motion om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten
3. Remiss, Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Motion om måltiderna i Vallentuna 
kommun hemtjänsten

Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget remissvar och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Motionärerna vill utifrån måltidspolicyn, följa upp hur kostenheten och Socialnämnden 
utvecklar möjligheten till att få en lagad måltid, serverad och fint upplagd till de kunder 
inom hemtjänsten som har behov av stöd i måltidens anordnande. Detta med syfte att följa 
de visioner man har i Agenda 2030 och måltidspolicyn. För den som bor i ordinarie 
bostad, har bistånd i form hemtjänst och i det uppdraget beviljad hjälp med mathållningen 
finns utifrån kundens behov möjlighet att få matlåda, tillagad i kommunens egenregi, 
levererad eller hjälp med matlagning i hemmet. Något uppdrag till verksamheterna i 
LOV-systemet att utveckla arbetet med måltider med socialt innehåll och måltidsstöd för 
hemtjänstkunder finns idag inte.  Det hindrar inte att utförare självmant tar sådana 
initiativ.

Handlingar
Tjänsteskrivelse- Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten

Remissvar – Motion om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten

Remiss- Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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DIARIENUMMER
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VERKSAMHETENS NAMN

Remissvar-
Motion (S) Måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten

Motionärerna vill utifrån måltidspolicyns riktlinjer, följa upp hur kostenheten och 
Socialnämnden utvecklar möjligheten till att få en lagad måltid, serverad och fint 
upplagd till de kunder inom hemtjänsten som har behov av stöd i måltidens 
anordnande. Detta med syfte att följa de visioner man har i Agenda 2030 och 
måltidspolicyn. Därför föreslår motionärerna:

-Att en redovisning av hur arbetet med att utveckla måltider med socialt innehåll och 
måltidsstöd inom hemtjänsten i Vallentuna kommun utvecklas.

-Att en redovisning av hur många som har denna tjänst specifikt som bistånd idag 
inom hemtjänsten presenteras.

Kommunens nuvarande Måltidspolicy är beslutad 9 september 2019 i 
kommunfullmäktige. 

Remittanterna skriver att kommunens vision styrs av Agenda 2030, vilket 
Socialnämnden inte känner igen. Socialnämnden instämmer med remittanterna i att 
utveckla arbete med måltider för äldre oavsett biståndsform kan anses falla in under 
Agenda 2030:s 17 huvudmål (preliminärt 2.2 ”Senast 2030 avskaffa alla former av 
undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen 
i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose 
tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers näringsbehov.”1 ).  En 
kartläggning av kommunens arbete med Agenda 2030 pågår på kommunledningskontoret. 

Socialnämnden instämmer med remittanterna att mat och måltider är viktiga för hälsan 
och välbefinnandet i den äldre befolkningen. För den som är biståndsberättigad till 
dygnet-runt-boende serveras måltider enligt uppdragsbeskrivning och beslutad 
måltidspolicy (egen regi) eller enligt avtal med utföraren. För den som bor i ordinarie 
bostad, har bistånd i form hemtjänst och i det uppdraget beviljad hjälp med mathållningen 
finns utifrån kundens behov möjlighet att få matlåda, tillagad i kommunens egenregi, 
levererad eller hjälp med matlagning i hemmet. Något uppdrag till verksamheterna i 

1www.regeringen.se https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-
och-agenda-2030/ingen-hunger/
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SID 2/2

LOV-systemet att utveckla arbetet med måltider med socialt innehåll och måltidsstöd 
för hemtjänstkunder finns idag inte. Däremot finns uppdrag att löpande utveckla 
kvalitet i verksamheten. 

Utifrån hur verksamhetssystemet Treserva är utformat, är det idag inte möjligt att ur 
systemet ta fram uppgifter hur många som hittills beviljats hjälp med måltider (tillagad i 
hemmet), utan en omfattande och därmed kostsam manuell administrativ hantering. Antal 
kunder som har matlåda kan redovisas genom ett statistikuttag ur Treserva. 

Socialnämndens bedömning
Socialnämnden föreslår att motionen avslås till båda delarna med anledning av 
ovanstående.
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Remiss 
Motion (S) om måltiderna i Vallentuna 
kommun hemtjänsten  

Svar på remissen önskas senast: 2019-09-25 
 
Hos oss handläggs ärendet av Magnus Sjögren 
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
Remissinstanser: Barn- och ungdomsnämnden (Kostenheten), Socialnämnden 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Magnus Sjögren 
 
Bilagor: 

Bifogade handlingar: Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten 
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Till kommunfullmäktige i Vallentuna 2019-03-1 I
Motion om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten.

Vallentuna kommun har en vision som sfyrs av Agenda 2030 där måltiden bidrar till en långsiktigf
hållbar utveckling, samt en måltidspolicy som ska ge en pedagogisk, hälsosam och hållbar måltid.

Det här finns det en enighet bland alla partier om, vi vill alla att det ska serveras en god och
näringsriktig mat med socialt innehåll. Måltiden ska bidra till trivsel och locka till matlust. Inom
åildreomsorgen och socialomsorgen ska måltiden utgöra en integrerad del av omvfudnaden.
Omvårdnadspersonal ska ska ha en aktiv roll i måltiden och delta i det sociala mötet kring måltiden.

JaanaTilles ftir socialdemokraterna lade en motion 2017-02-13 om att utreda frågan om att lagad
mat inom hemtjänsten. Vi ha¡ fått svaret att denna möjlighet redan finns.

Inom socialforvaltningen har motionåiren låirt sig altdetta ingår inom området hushållsgöromål och
inte specifikt någon punkt/ bistand som heter måltidstrjälp.

Utifrån kostpolicyns riktlinjer, vill socialdemokratema ftilja upp hur kostenheten och
Socialnåimnden utvecklar möjligheten till att få en lagad måltid, serverad och fint upplagd till de
kunder inom hemtjänsten som har behov av stöd i måltidens anordnande. Detta med syfte att ftilja
de visioner man har i Agenda 2030 och måltidspolicyn.

Därftir föreslfu vi:

att en redovisning av hur arbetet med att utveckla måltider med socialt innehåll och måItidsstöd i
inom hemtj änsten Vallentuna kommun ufvecklas.

att en redovisning av hur många som har denna tjåinst specifïkt som bistånd idag inom hem$änsten
presenteras.

För socialdemokraterna

vla.a,n¿u î '//ec
Ing-Marie Elfström
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