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Individanpassade måltider för att förhindra undernäring i
Huddinges äldreomsorg – svar på motion väckt av Sara
Heelge Vikmång (S) och Margareta Vikgren (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Mot bakgrund av vad som framgår av kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande, daterat den 19 februari 2020, anses motionen besvarad.
Sammanfattning
I kommunfullmäktige den 30 september 2019 väcktes motionen ”Individanpassade
måltider för att förhindra undernäring i Huddinges äldreomsorg” – av Sara Heelge
Vikmång (S) och Margareta Vikgren (S).
I motionen kan man läsa att undernäring är en av de största utmaningarna inom
äldreomsorgen. Förslagsställarna vill att måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än
idag ska utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli
en tydligare del av omvårdnaden.
Motionen har gått på remiss till vård- och omsorgsnämnden och Huddinge
pensionärsråd.
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar precis som motionärerna att människor
lever allt längre vilket också ställer höga krav på kommunens resurser och att de
anpassas utifrån äldres behov.
Motionärernas förslag ”att maten i Huddinges äldreomsorg i så stor utsträckning som
möjligt ska vara individuellt anpassad för att möta varje individs näringsbehov och
utgå från de senaste nordiska näringsrekommendationerna” är, mot bakgrund av vad
som framgår av vård- och omsorgsnämndens remissvar, till övervägande del redan
uppfyllt.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska anses besvarad.
Överläggning i kommunfullmäktige
I ärendet yttrar sig Margareta Vikgren (S) och Karl Henriksson (KD).
Margareta Vikgren (S) yrkar att fullmäktige ska bifalla motionen.
Karl Henriksson (KD) yrkar att fullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner i kommunfullmäktige
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till Karl Henrikssons (KD)
yrkande mot bifall till Margareta Vikgrens (S) yrkande, och finner härvid att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Karl Henrikssons (KD) yrkande. Således
beslutar fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer i kommunfullmäktige
Margareta Vikgren (S), för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutet delges
Remissinstanserna

