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Begäran om kommunbidragsväxling mellan hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden för dietistverksamheten
HVO-2018-2512
Sammanfattning

Dietistverksamheten arbetar med rådgivning och utbildning i mat, måltider och nutrition.
Uppdraget innebär att arbeta med både funktionsstödsnämndens och hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens målgrupper. Verksamheten är för närvarande organiserad i
funktionsstödsförvaltningen men huvudmannaskapet föreslås nu överföras till hälsa,- vård- och
omsorgsförvaltningen. Detta för att de då kan organiseras i en samlad kostverksamhet och kan
ges utökade möjligheter att arbeta förebyggande och strategiskt med kost och måltidsutveckling.
Förslag till beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens förslag att överföra dietistverksamheten och dess kommunbidrag
från funktionsstödsnämnden till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, samt
att föreslå kommunstyrelsen att besluta om kommunbidragsväxling mellan
funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden enligt nämndens förslag.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2018-11-28
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att överföra huvudmannaskapet
för dietistverksamheten från funktionsstödsnämnden till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
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Dietistverksamheten arbetar med rådgivning och utbildning i mat, måltider och nutrition.
Uppdraget innebär att arbeta med både funktionsstödsförvaltningens och hälsa-, vård- och
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omsorgsförvaltningens målgrupper. Dietistverksamheten arbetar för en hög och jämlik kvalitet
på måltidsverksamheterna utifrån behovskartläggningar inom kost- och nutritionsområdet.
Målsättningen är att arbeta förebyggande för att motverka undernäring och ohälsa/övervikt.
Dietistverksamheten bemannas av två legitimerade dietister. Verksamheten är för närvarande
organiserad i funktionsstödsförvaltningen och kommunbidraget för 2019 uppgår till 1 312 tkr.
Förslaget att överföra huvudmannaskapet för dietistverksamheten från funktionsstödsnämnden
har tillkommit då det bedöms att dietisterna på så sätt får en utökad möjlighet att arbeta
förebyggande och strategiskt med kost och måltidsutveckling. Inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen kommer dietisterna tillhöra kostenheten. Dietistverksamheten kommer
fortsättningsvis att arbeta mot båda förvaltningarna. Förvaltningarna är överens i frågan och
finansieringen kan lösas genom överföring av kommunbidraget för verksamheten.
Funktionsstödsnämnden fattade beslut den 24 oktober 2018 (§ 117) om att föreslå
kommunstyrelsen att överföra kommunbidraget för dietistverksamheten till hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden.
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