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Med vänlig hälsning 
 
 
Kerstin Pettersson (V) 
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Telefon (direkt): 08-523 030 72 
E-post: kerstin.a.pettersson@sodertalje.se 
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•  servera god mat av hög kvalitet och bra 
näringsinnehåll i kommunens samtliga 
verksamheter – måltiderna ska vara något 
man ser fram emot under dagen.

•  säkerställa en bra näringsstatus och före-
bygga undernäring hos de äldre.

•  genom måltiderna förebygga kostrelat-
erade problem som övervikt och fetma och 
därigenom minska risken för till exempel 
diabetes, högt blodtryck samt hjärt- och 
kärlsjukdomar.

•  betona måltiden som en viktig källa för 
sociala kontakter, speciellt inom omsor-
gens verksamheter.

•  sträva efter att göra de bästa valen ur 
etiska och miljömässiga utgångspunkter.

•  hålla hög kvalitet på livsmedelshygienen.

•  åstadkomma vackra och ändamålsenligt 
måltidsmiljöer.

Kostpolicy
Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden som utbildning, 
äldreomsorg och socialomsorgen. Kostpolicyn ska vara ett styrande dokument 
för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i det dagliga arbetet. Policyn kan 
även användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheten. Ko-
stenheten och respektive resultatenhetschef ansvarar för att policyn efterlevs. 

Kostpolicyn syftar bland annat till att:

”Alla matgäster, men även anhöriga, 
ska känna en trygghet i att det serveras 
välsmakande och näringsriktigt väl 
sammansatt kost inom Södertälje kom-
muns måltidsverksamheter. Maten som 
serveras ska vara säker avseende spe-
cialkoster och livsmedelshygien. Den 
ska vara framställd under goda etiska 
förhållanden och med så låg miljöpåver-
kan som möjligt.”

Antagen av kommunfullmäktige
2010-03-29, § 62

Kostpolicyn på de följande sidorna är formulerad i ett antal konkreta punkter och 
målsättningar under olika rubriker.





• Maten ska vara god och omväxlande. 
Den ska vara fri från onödiga tillsatser och 
omväxlande och ska gå att ursprungs- och 
näringsdeklareras så långt det är möjligt. 
Härdat fett (transfett) får ej serveras.

• Nattfastan för de äldre ska inte överstiga 
elva timmar. Måltiderna för övrigt ska vara 
väl utspridda över dygnet. Om behov finns 
om nattfastan blir för lång skall möjlighet 
till ett nattmål finnas.

• Boendeformer med totalt måltidsansvar 
ska servera frukost, lunch, middag samt 
tre mellanmål. 

• De äldre ska även ha god tillgång till 
drycker så att de får i sig tillräckligt med 
vätska. Hänsyn måste tas till äldres hjälp-
behov och sväljsvårigheter. Måltiderna ska 
vara utformade enligt de svenska närings-
rekommendationerna för äldre.

• Måltiden får aldrig bli en rutin. Målti-
den ska anpassas så att den boende inte 
blir stressad. Det är viktigt att skapa lugn 
och ro under måltiden och att duka på 
ett inbjudande sätt. Det är mycket viktigt 
att verksamheterna arbetar aktivt för att 
skapa matglädje för de äldre i form av att 
till exempel erbjuda ett glas vin i samband 
med måltiden.

• För äldre är det speciellt viktigt att 
det tillhandahålls specialkost efter ol-
ika individuella behov. Specialkost kan 
vara dietkost, energiberikad kost, extra 
näringstillskott, passerad kost, gelékost, 
flytande kost samt önskekost. Specialkost 
för olika sjukdomar ska kunna levereras 
vid särskilda behov efter intyg av läkare 
eller dietist.

Näring



• Kommunen ska verka för ökad ekolo-
gisk odling genom att i möjligaste mån 
köpa ekologiska livsmedel. 

• Kommunen ska verka för upphan-
dlingssätt som gynnar närodlade och 
närproducerade produkter. Strävan ska 
vara att minimera antalet varutrans-
porter till enheterna. Verksamheterna 
ska sträva efter att årstidsanpassa rå-
varorna för att på så sätt minska trans-
portsträckor.

• Genmodifierade organismer (GMO) 
ska undvikas så långt det går att spåra. 
Verksamheterna ska också välja etiskt 
märkta produkter i så stor utsträckning 
de kan och ej servera rödlistade eller 
utrotningshotade arter.

• Samtliga kök ska vara KRAV-certi-
fierade och säkerställa miljövänliga 
arbetsmetoder samt ett miljövänligt 
inköpsmönster, de ska även vidta åt-
gärder för att minska matsvinn ur 
såväl miljösynpunkt som pedagogisk 
synpunkt. Allt avfall ska källsorteras. 

• Vid utformningen av restauranger ska 
man sträva efter att acceptabel ljudnivå 
(inte över 65 dB) uppnås.

• Miljökontoret ska ha ett konsultativt 
förhållningssätt gentemot köksverksam-
heterna. Samtliga kök ska följa gällande 
livsmedelslagstiftning, kommunens hy-
gienpolicy samt utgå från kommunens 
egenkontrollprogram. Programmet ska 
enheterna själva anpassa för den egna 

verksamheten. Detta gäller även cafete-
riaverksamheter. 

• Varje enhetschef, matråd eller liknade 
bör undersöka möjligheten att skapa 
mötesplatser för alla äldre genom att 
servera gemensamma måltider.

• Varje resultatenhetschef ansvarar för 
att det finns ett matråd eller liknande 
som kan påverka matsedeln samt stim-
ulera engagemang för bra måltider och 
trevlig måltidsmiljö inom sin verksam-
het. Ett sätt kan vara att skapa några 
tillfällen för möjlighet att föreslå ön-
skematsedel.

• Maten ska tillagas i ändamålsenliga 
kök så nära matgästerna och server-
ingstillfället som möjligt. Kommunens 
strävan är att fortsätta utbyggnaden av 
antalet tillagningskök.

• Gällande brukare med behov av sär-
skild omsorg på grund av till exempel 
funktionshinder ska tillräcklig tid avsät-
tas för hjälp vid måltiden. Måltiden och 
hjälpmedel ska anpassas utifrån den 
ätandes behov. 

• Matgästerna ska få ett bra bemötande. 
Det ska finnas gemensamma överen-
skommelser för trivsel och ordning i 
varje matsal. Miljön ska vara ordnad så 
att alla matgäster får en god måltidsserv-
ice och tycker att det är trevligt att äta. 
Måltiderna ska även presenteras på ett 
aptitligt sätt som främjar goda matvanor.

Hållbar utveckling och
måltidsmiljö



• Matgästernas behov ska vara utgångs-
punkten i arbetet för varje anställd. Verk-
samheterna ska sträva efter att uppmuntra 
personalen att delta i måltiden med bru-
karna.

• Brukare på vård- och omsorgsboenden 
samt på våra dagliga verksamheter ska 
kunna vara med och baka bröd, förbereda 
måltiderna eller hjälpa till i disken. Detta 
kan till exempel ske genom kökspraktik 
och pedagogisk matlagning ute på avdel-
ningarna.

• Enkel och konkret information om kom-
munens måltider ska finnas lätt tillgänglig 
på vård- och omsorgsverksamheter och på 
till exempel internet. 

• All personal som hanterar livsmedel inom 
kommunens verksamheter ska regelbundet 
genomgå adekvata utbildningar. 

• Av livsmedelssäkerhetsskäl så ska all 
kökspersonal bära enhetliga arbetskläder 
avsedda för kök. 

• Inom vård och omsorg ska mat och näring 
ses som en integrerad del av omvårdnaden.

• Det ska vara enkelt för samtliga kök att 
handla ekologiskt och närproducerat. Utbud 
och aktuella priser måste tydligt framgå. 
Upphandlings- och inköpssystem måste 
stödja detta. 

• Kostpolicyn  ska stämmas av  vartannat  år.

• Budgetmedel ska avsättas så att kvalitets-
kraven uppnås. Kostnaderna för måltiderna 
ska åtminstone räknas upp med index så att 
ingen urholkning av matkvaliteten sker.

• Måltidsverksamheten bör kontinuerligt 
utvärderas via brukarenkäter.

Kvalitet
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1. Bakgrund 
Äldreomsorgen i Södertälje har som målsättning att de boende på kommunens vård- och 
omsorgsboenden ska se fram emot måltiden som en av dagens höjdpunkter.  

• Alla boende ska vara nöjda med den mat som serveras på kommunens vård- och 
omsorgsboenden. 

• Maten ska vara näringsriktig och de boende ska tycka att maten är god. 
• Måltidssituationen ska upplevas trevlig och vara anpassad efter de boendes individuella 

förutsättningar och önskemål.  
Under sommaren 2015 inleddes, som ett led i att uppnå dessa mål, ett arbete med att öka 
valfriheten gällande mat och måltidssituationen på kommunens vård- och omsorgsboenden. De 
två boenden i kommunen som har egna tillagningskök, det vill säga Glasberga och 
Ljungbacken, började i december 2015 att, på försök, servera två olika rätter till lunch. I den 
processplan som upprättades för arbetet framgick att försöket skulle pågå fram till hösten 2016 
och därefter utvärderas.  

Syftet med försöket var att, utifrån erfarenheter och lärdomar från Glasberga och Ljungbacken, 
utreda förutsättningarna för att bredda möjligheten för boende på kommunens vård- och 
omsorgsboenden att få välja mellan två rätter till lunch.  

 

2. Tillvägagångssätt 
Under november och december 2016 har en uppföljning av försöket med servera två olika rätter 
till lunch genomförts. Vid uppföljningen har intervjuer genomförts med resultatområdeschef för 
kommunens vård- och omsorgsboenden, resultatenhetschef för kostenheten samt 
resultatenhetschefer, gruppchefer och omvårdnadspersonal vid Glasberga och Ljungbacken. Ett 
studiebesök har också gjorts på Gustavgårdens vård- och omsorgsboende i Värmdö, där de 
arbetat med flera alternativa lunchrätter under flera år och är mycket nöjda med resultaten.  

 

3. Glasberga 
På Glasberga finns ett tillagningskök som levererar varm lunch till boendegruppernas 
mottagningskök fem dagar i veckan samt kall lunch under helgen. Köket levererar 
huvudkomponenten i maträtten och boendet tillagar tillbehören. Boendet har en nära dialog med 
köket.  

På Glasberga arbetar omvårdnadspersonalen med att, i möjligaste mån, vara flexibla gällande de 
boendes måltidsönskemål. De kan ibland laga till flera olika tillbehör för att individanpassa 
måltiden. De kan också laga någon enklare måltid, som toast, omelett eller matigare smörgås, 
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om någon av de boende inte skulle vilja ha den mat som serveras. De boende kan påverka 
vilken mat som ska serveras genom deltagande i matråd eller genom att lämna in önskemål till 
köket. 

Glasberga började i december 2015 med att, på försök, servera två olika rätter till lunch i 
samtliga boendegrupper. Försöket pågick fram till maj 2016 då det avslutades på grund av att 
boendet upplevde förfarandet som övervägande problematiskt.  

Den erfarenhet som personalen, på så väl demensgrupperna som på omvårdnadsgrupperna, har 
av försöket med att servera två olika lunchrätter är att det inte föll väl ut. Måltidssituationen 
blev stökig samt orolig och konflikter uppstod mellan de boende om vilken mat de skulle ha. 
Efter att de återgick till att enbart servera en måltid igen så blev måltidssituationen betydligt 
lugnare.   

Ekonomisk uppföljning av kostnaderna visar också att boendets matkostander ökade med ca.19 
tkr per månad i samband med försöket.  

För att dämpa oron runt måltidssituationen och minska konflikterna mellan de boende behöver 
förfarandet ses över och utvecklas så att det anpassas efter boendets förutsättningar. Exempelvis 
kan beställningar till tillagningsköket göras i förväg för att förenkla måltidsplaneringen. Vissa 
förberedelser kan då göras längre i förväg. Matsvinnet kan minskas när tillagningskök och 
mottagningskök får möjlighet att planera inköp i god tid.  

 

4. Ljungbacken 
På Ljungbacken finns ett tillagningskök som levererar varm lunch till boendegrupperna alla 
dagar i veckan. På Ljungbacken finns också ett värdshus. Boendet betalar köket per levererad 
portion. Kostnaden per matportion är något högre än på övriga boenden men till skillnad från 
övriga boenden så får Ljungbacken hela måltiden levererad, inkl. samtliga tillbehör.  

Uppfattningen i tillagningsköket är att matsvinnet minskat i samband med att de började servera 
två olika rätter till lunch. De har fått en bättre ekonomi och kan nu även leverera viss ”guldkant” 
till boendet för samma portionskostnad. Resultatenhetschefen berättar bland annat att de haft en 
skaldjursbuffé och att de ibland kan få en tårta eller en ostbricka levererad utan att de behöver 
betala extra för det. 

På boendet serveras alltid ett lunchalternativ som utgörs av klassisk husmanskost samt ett något 
mindre traditionellt alternativ. Boendegrupperna beställer upp båda alternativen men oftast mer 
av det mer traditionella då det brukar vara störst åtgång på detta. Då all mat inkl. tillbehör 
levereras varm så behövs inga större förberedelser inför måltiden.   

Såväl chefer som omvårdnadspersonal är mycket positiva till att låta de boende få välja mellan 
två rätter. De tycker att det har fungerat bra både i demens- och omvårdnadsgrupper. Om de 
boende får god tid på sig och inte stressas upplever de att de allra flesta vet vad de vill ha för 
alternativ. Det enda negativa som de erfarit är att det mest populära alternativet ibland tar slut 
och vissa boende då tvingas välja det andra alternativet.  
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Ljungbacken eftersträvar att de boende, i så stor utsträckning som möjligt, ska ha inflytande 
över maten och måltiderna. De boende kan alltid välja vad de vill ha till frukost och om någon 
av dem inte vill ha den rätt som serveras till middag har boendet möjlighet att tillaga något 
enklare alternativ så som smörgåsar eller omelett.  Under 2017 kommer demensteamet att hålla i 
en utbildning om individanpassade måltider som riktar sig till omvårdnadspersonalen.  

 

5. Gustavgården (Värmdö) 
Gustavgården är ett stort vård- och omsorgsboende i Värmdö. Boendet har 110 boendeplatser 
fördelat på 11 boendegrupper. På boendet bor både demenssjuka personer och personer med 
omvårdnadsbehov. Boendet har ett tillagningskök som levererar varm lunch alla dagar i veckan. 
På Gustavgården finns också ett värdshus.  

Gustavgården har under fler år erbjudit de boende att välja mellan de tre olika rätter som 
serveras till lunch i värdshuset. Ett av dessa alternativ klassas som ”huvudrätt”. Det är det 
alternativ som de flesta, av erfarenhet, troligtvis kommer att välja och också det alternativ som 
boendegrupperna beställer i de fall någon av de boende inte uttrycker något eget önskemål. En 
del demensgrupper beställer alltid lika mycket av alla tre alternativen för att ge de boende 
möjlighet att pröva alla alternativ. Något som boendegrupperna tycker fungerar bra.  

Tillagningsköket på Gustavgården levererar all mat som serveras på avdelningarna, inkl. frukost 
och mellanmål. Mot bakgrund av detta är det svårt för köket att ta fram någon exakt kostnad per 
portion men kökschefen säger att kostnaderna och matsvinnet har gått ner successivt sedan de 
började låta de boende välja mellan olika lunchrätter. Köket uppvisade 2016 sitt historiskt bästa 
resultat. 

Kökschefen tror att en av anledningarna till det goda resultatet och minskade matsvinnet är att 
de kan återanvända mat som de tidigare slängt. Blir det exempelvis potatis över en dag så kan 
detta användas till att göra broccolibiffar eller som bas i en potatissoppa, vilket kan bli 
nästkommande dags andra eller tredje alternativ.  

På Gustavgården har omvårdspersonal och boende en nära dialog med köket. De har 
kontinuerliga möten där de kan ta upp det som fungerar bra och det som fungerar mindre bra. 
Köket uppmuntrar delaktighet och strävar efter att tillmötesgå de olika önskemål som 
inkommer. De tillagar ofta internationell mat som andra eller tredje alternativ, vilket är mycket 
uppskattat. Många av de boende vill gärna prova nya rätter och tycker att detta är ett spännande 
inslag i vardagen.  

 

6. Analys  
Uppföljningen av det försök som genomförts på Glasberga och Ljungbacken visar att de två 
boendena har mycket olika erfarenheter av arbetet. På Glasberga föll försöket inte väl ut i någon 
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boendets boendegrupper, vilket medförde att boendet valde att avsluta försöket i maj 2016. 
Ljungbacken har helt andra erfarenheter och de chefer och den omvårdspersonal som intervjuats 
är endelat positiva till att fortsätt servera två rätter till lunch. 

Ljungbacken, i likhet med Gustavgården i Värmdö, har även minskat kostander och matsvinn 
sedan valmöjligheten infördes. På Glasberga ökade däremot kostnaderna i samband med 
försöket.   

Då skillnaderna är så väsentliga är det svårt att, i dagsläget, göra en bra utvärdering av vad som 
krävs för ett breddinföra möjligheten att välja mellan två rätter på kommunens vård- och 
omsorgsboenden.  

De praktiska förutsättningarna på Glasberga skiljer sig från Ljungbacken så till vida att det 
enbart är huvudkomponenten som levereras till boendegruppernas mottagningskök på Glasberga 
medan Ljungbacken får hela måltiden levererad. Det innebär att omvårdnadspersonalen på 
Glasberga har en högre arbetsbelastning i samband med måltiderna då förberedelserna är 
betydligt mer omfattande än på Ljungbacken.  

För att möjliggöra för Glasberga att återuppta serveringen av två rätter till lunch behöver därför 
arbetssättet anpassas efter boendets förutsättningar. Om beställningar till köket kan göras i 
förväg förenklar detta den dagliga planeringen av måltiderna. Vissa förberedelser kan då göras 
med längre framförhållning och matsvinnet minimeras om tillagningskök och mottagningskök 
får möjlighet att planera inköp och råvarunyttjande i god tid.  
 

7. Fortsatt planering 
För att kunna utvärdera resultaten av försöket behöver Glasberga beredas möjlighet att arbeta 
annorlunda än Ljungbacken och en ny uppföljning av försöksboendenas resultat, utifrån denna 
förändring, bör göras innan sommaren 2017. Mot bakgrund av uppföljningsresultaten kan sedan 
lämpliga beslut om vad som krävs för att breddinföra arbetssättet fattas. Då kommunens vård- 
och omsorgsboenden har olika förutsättningar och de flesta av boendena idag får kall mat 
levererad till boendenas mottagningskök måste troligtvis arbetssättet se olika ut på olika 
boenden.  

Under hösten 2017 ska kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden ta fram en plan för 
införande av två lunchalternativ under 2018. Planen kommer att redovisas för nämnden i 
december 2017.  
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Sammanfattning 

Uppdraget  

Utredningens uppdrag är att lämna förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i 
privat utförd, offentligt finansierad vård och omsorg, fristående förskolor och fritidshem samt 
vuxenutbildning, vissa särskilda utbildningsformer i 24 kap. skollagen (2010:800) och annan 
pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. samma lag till den del de erbjuds av privata anordnare. 
Utgångspunkten ska vara att finna former för ett genomförande som inte onödigtvis ökar 
administrationen för utförarna inom vård, skola och omsorg. Ytterligare en utgångspunkt är att 
patienternas, barnens, elevernas och andra brukares integritet ska skyddas. I uppdraget ingår även 
att överväga om det behöver göras någon ändring i sekretessregleringen, och i så fall föreslå hur en 
sådan ändring bör se ut samt överväga om, och i så fall i vilken utsträckning, kommunallagens 
(1991:900), KL, och skollagens bestämmelser som rör insyn hos privata utförare fortfarande kommer 
att fylla en funktion om offentlighetsprincipen införs.  

Ökad insyn i välfärden  

Utredningen föreslår genom tre nya paragrafer i 2 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
OSL att offentlighetsprincipen i princip ska införas i offentligt finansierad, privat utförd välfärd. 
Enskilda juridiska personer som driver sådan verksamhet ska med vissa undantag jämställas med 
myndigheter vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen. Förslaget medför att enskilda 
juridiska personer ska iaktta reglerna i offentlighets- och sekretesslagen om hanteringen av allmänna 
handlingar. Några ändringar i de materiella sekretessbestämmelserna i offentlighets- och 
sekretesslagen bedöms inte vara nödvändiga. Det innebär att patienter, barn, elever och andra 
brukare i privata verksamheter kommer att omfattas av samma sekretessbestämmelser i 
offentlighets- och sekretesslagen som i motsvarande offentliga verksamheter. Ett tillägg föreslås i 6 
kap. 11 § OSL av innebörd att de som omfattas av bestämmelsen åläggs en skyldighet att lämna 
fullföljdshänvisning enligt 21 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223). Anställda och 
uppdragstagare i offentligt finansierade, privat utförda välfärdsverksamheter ska omfattas av 
meddelarskydd. Bestämmelsen i 13 kap. 2 § OSL utvidgas därför till att omfatta även enskilda 
juridiska personer som bedriver offentligt finansierad välfärd. Införandet av offentlighetsprincipen i 
offentligt finansierade, privat utförda välfärdsverksamheter för med sig ett antal nya krav på privata 
aktörer. De ska bl.a. vara skyldiga att registrera sina handlingar och att skyndsamt handlägga 
framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt samma principer som gäller för 
myndigheter.  

Privata aktörer ska tillämpa arkivlagen  

Arkivlagen görs tillämplig på arkiven hos enskilda juridiska personer som driver offentligt finansierad 
välfärd. Den kommunala arkivmyndigheten ska vara arkivmyndighet för kommunala verksamheter 
som överlåtits till en privat utförare. För landstingskommunala verksamheter är det 
arkivmyndigheten i landstingen som ska vara arkivmyndighet. Det blir möjligt för kommuner och 
landsting att meddela föreskrifter om arkivvård. Kommuner och landsting ges också rätt att meddela 
föreskrifter om avgifter för tillsyn och förvaring av arkiven. 

 



Vissa följdändringar blir nödvändiga  

Allmänhetens behov av insyn i de offentligt finansierade, privat utförda välfärdsverksamheterna 
kommer att tillgodoses genom bestämmelserna om handlingsoffentligheten i offentlighets- och 
sekretesslagen. Utredningen bedömer därför att allmänhetens möjlighet till insyn genom 3 kap. 18 a 
§ KL bör anpassas till detta. Som en följd av att offentlighetsprincipen gäller i enskilt bedrivna 
välfärdsverksamheter införs en erinran om det i bestämmelser om tystnadplikt i 6 kap. 12−14 och 16 
§§ patientsäkerhetslagen (2010:659), 15 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) och 29 kap. 14 § 
skollagen. En följd av att offentlighetsprincipen gäller blir också att tillämpningsområdet för vissa 
bestämmelser som ger brukare rätt att ta del av handlingar i sin personakt m.m. begränsas till 
enskilda verksamheter i vilka offentlighetsprincipen inte är tillämplig. Enskilda juridiska personer som 
bedriver offentligt finansierad välfärd ska tillämpa vissa bestämmelser i avgiftsförordningen 
(1992:191).  

Konsekvenser av utredningens förslag 

 Förslaget medför vissa konsekvenser för privata aktörer som bedriver offentligt finansierad 
välfärdsverksamhet, eftersom det kommer att leda till en ökad administration och vissa kostnader. 
Införandet av offentlighetsprincipen bedöms inte medföra någon märkbar skillnad för brukare i fråga 
om skydd för deras integritet.  

Ikraftträdande  

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Handlingar som kommit in till eller som 
upprättats hos privata aktörer före denna dag ska enligt förslaget inte omfattas av den nya 
regleringen. 
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Social- och omsorgskontoret  ÄRENDEBALANS   2017-01-19 
     Uppdaterad 

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 
Nämnd  Dnr  Ärende  Anmärkning  Handläggare 

 
 

31 januari 
2017 

    

Information 13/065 Uppföljning att kostpolicy efterlevs 2016-04-26, § 60,  Cathrine Persson 

Information 16/067 Bättre måltider i särskilt boende Rapport som ska till 
nämnden 

Tove Bergek 

Information 16/089 ”Gratis broddar för äldre” – uppdrag från stadsdirektören Till KS senast 
januari 2017, 
Skriftlig information 
finns snart. Kolla 
med I-L 

Inga-Lena Palmgren 

Beslut 16/082 Revisionsrapport nr 6/2016 – Granskning av kommunens hantering 
av anmälningar utifrån lex Sarah och lex Maria 

Svar senast 30 
januari 2017 

Tove Bergek 

Beslut 16/072 Verksamhetsplan och  budget för äldreomsorgsnämnden år 2017  Maria 
Johansson/Mette 
Holst 

Beslut 16/084 Remiss ”Ökad insyn i välfärden”, SOU 2016:62 Svar senast 20 
februari 2017 

Marlen Eskander 

Beslut  17/001 Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2017-2019  Uppföljningsenheten
/Anki Mohlin 

Beslut 16/090 Revidering av riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen  OMS 2016-06-02, § 
56 

Tove Bergek 

     

6 mars  
2017 
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Social- och omsorgskontoret  ÄRENDEBALANS   2017-01-19 
     Uppdaterad 

Beslut 16/083 ”Trivselvärdinnor vid äldreboenden” -  medborgarförslag  Tove Bergek 

Beslut 16/087 Revisionsrapport nr 8/2016 - Granskning av utredningstider och 
överklagandehantering inom SoL och LSS 

Svar senast 28 
februari 2017 

Charlotte Fagerstedt 

Beslut  16/016 Årsbokslut 2016   Maria Johansson  

Beslut  17/002 Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse 2016  Tove Bergek/Carina 
Bark 

Beslut 16/063 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, 
remissversion – Tjänstemannaremiss – ska ej ta tas i nämnd 

Svar senast 170301 
till KSL 

Inga-Lena Palmgren 

Beslut 16/062 Handlingsplan digitalisering  Lisa Mattson 

11 april     

Beslut 17/005 Rapportering av ej verkställda beslut 2017  Mari Lindskog 

Information  Återrapportering Bergvik  ? 

30 maj     

 17/003 Delårsbokslut  Maria Johansson 

     

20 juni     

     

 
Ofördelade  
Nämnd-
uppdrag 
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     Uppdaterad 

April 2017 16/020 Rapport om  hur mat och måltidssituationen utvecklas på 
Björkmossen och andra boende 

2016- 04-26,  § 60 Socialdirektören 

April 2017  Omvandla och utveckla verksamheten i nuvarande Bergviks 
värdshus, utreda förutsättningarna för att låta en daglig verksamhet 
eller annan driftsform driva caféverksamhet i lokalerna 

Se beslutet i protokoll 
från 2016-12-14 

Charlotte Fagerstedt 

Ej tidsbestämt     

September 
2017 

16/039 Uppdrag från ÄON att utarbeta en fördjupad analys (boendeplan) ÄON 161004, § 136 Inga-Lena Palmgren 
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