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Fördelning av medel inom projekt Matlyftet 2019
Förvaltningens förslag till 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.

Patric Rylander
Tf. Förvaltningschef

Raili Karlsson
Avdelningschef

Sammanfattning
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.
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Bakgrund
Ofrivillig ensamhet och social isolering kan innebära en risk för
bland annat psykisk ohälsa, sämre matvanor och nedsatt självkänsla.
Vid nedstämdhet är det inte ovanligt att matlusten minskar och att
måltider glöms bort. Ett minskat energi- och näringsintag leder till
undernäring och det finns även större risk för fall och psykisk
ohälsa.
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För personer i ordinärt boende är det därför viktigt att kunna
erbjudas gemensamma mötesplatser. Möjligheten att inta måltider
tillsammans med andra kan vara ett naturligt sätt att bryta ensamhet
och skapa förutsättningar för samtal.
Ärendet
I budget för 2019 fick äldrenämnden i uppdrag att i samråd med
stadsdelsnämnderna genomföra ett projekt för matlyft inom
äldreomsorgen. Syftet är att utveckla former för att lyfta
måltidsupplevelsen, motverka ofrivillig ensamhet och sprida goda
exempel. Måltiderna ska serveras i en trivsam miljö i sällskap av
andra och/eller personal där så är möjligt. Projektet ska genomföras
under 2019 och är budgeterat med 3,0 mnkr.
Äldreförvaltningen har bjudit in förebyggande enheter från
stadsdelsförvaltningarna samt ideella organisationer inom
Stockholms stad till samverkansmöten. Syftet med mötena var att
träffa de enheter och organisationer som i sitt arbete har kontakt
med äldre och kartlägga vilka möjligheter och utmaningar som
finns till att skapa gemensamma måltider. De lämnade också förslag
på olika aktiviteter som de skulle vilja genomföra.
I ett utskick under våren inbjöds stadsdelsförvaltningarna att
inkomma med ansökningar om medel från projekt Matlyftet. Av det
informationsbrev som skickades ut framgick att verksamheter som
till exempel mötesplatser och förebyggande enheter kunde ansöka
om medel som syftade till att motverka ofrivillig ensamhet kopplat
till mat och måltider.
Totalt har elva stadsdelsförvaltningar ansökt om medel, dessa är
Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen,
Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen,
Spånga-Tensta, Södermalm och Älvsjö. Samtliga ansökningar
uppfyller de krav som ställts och ansökta belopp inryms inom det
totala belopp som finns att fördela.
Av sammanställningen som bifogas framgår vilka aktiviteter
verksamheterna planerat att genomföra, se bilaga.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Samverkan med de
fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 12
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juni 2019. Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av ärendet
den 11 juni 2019.
Förvaltningens förslag
I tabellen nedan framgår förvaltningens förslag på fördelning av
medel från Matlyftet.
Stadsdelsnämnd

Bromma
Enskede-Årsta-Vantör
Farsta
Hägersten-Liljeholmen
Hässelby-Vällingby
Rinkeby-Kista
Skarpnäck
Skärholmen
Spånga-Tensta
Södermalm
Älvsjö
Summa

Förslag till
fördelning, kr
675 000
400 000
250 000
400 000
250 000
200 000
75 500
309 000
450 000
35 000
62 000
3 106 500

Regeringen har i vårändringsbudgeten 2019 föreslagit att
kommunernas äldreomsorg ska erhålla 500 mnkr i statsbidrag,
vilket för Stockholms stads del motsvarar totalt 37,6 mnkr.
Äldreförvaltningen föreslår att 100 tkr av statsbidraget reserveras
för att stadsdelsnämnderna ska kunna erhålla det ansökta beloppet
för Matlyftet om ca 3,1 mnkr.
Bilaga
Sammanställning av ansökningar om medel från projekt Matlyftet
2019
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