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Funktionsstödsförvaltningen lämnar följande yttrande:
Yttrande

Funktionsstödsförvaltningen i Malmö har funnits sedan maj 2017. Förvaltningen har som
uppdrag att skapa ett bra utbud av funktionsstödjande insatser till målgrupperna med
intellektuell, fysisk och psykisk funktionsnedsättning.
Kost- och måltidshantering i funktionsstödsförvaltningens verksamheter
Måltidshantering sker i stor omfattning inom två av de verksamheter som nämnden ansvarar
för: boenden för stöd och service samt personlig assistans. Inom ett fåtal verksamheter sker
inköp av råvaror genom ett så kallat boendeabonnemang, men förvaltningen har som
ambition att avveckla dessa inom en snar framtid. Även om inköp genomförs gemensamt
sker matberedningen inom dessa verksamheter utifrån brukarnas egna preferenser. Inköp
och beredning av mat inom samtliga övriga verksamheter sker helt inom ramen för varje
brukares eget självbestämmande. Personalen inom verksamheten har en stödjande roll vad
gäller inhandling av den mat brukaren vill äta samt i att göra goda och hälsosamma val med
avseende på kost. Beredningen av maten gör brukaren antingen själv, tillsammans med
personalen, eller så tillagar personalen maten på uppdrag av brukaren. Det finns i nuläget
ingen anställd personal som har som ett specifikt uppdrag att arbeta med måltider och
livsmedelshantering.
Resurseffektivitet
De resurser som används vid inhandling av mat är brukarnas egna och detta sker inom
ramen för deras egna självbestämmande. Därför är resurseffektivitet inte ett relevant begrepp
att förhålla sig till för funktionsstödsförvaltningens räkning då det gäller kost- och
måltidshantering.
Brukarnas upplevelse av maten
Brukarna inom funktionsstödsförvaltningens verksamheter bestämmer själva vad de ska äta.
Brukarnas upplevelser av maten förutsätts därför vara god.
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Matens näringsriktighet och säkerhet
Personalens har i uppdrag att ge stöd till positiva och hälsosamma upplevelser av mat och
matberedning inom ramen för brukarnas egna självbestämmande.
Kompetensutveckling av all relevant personal
De boenden som nämnden ansvarar för har tidigare haft så kallade kostombud. Dessa
ombud har ingått i ett nätverk som fått kontinuerlig kompetensutveckling inom kost- och
måltidsplanering med stöd av kommundietisten. Kostombuden som funktion avvecklades
under 2017 för funktionsstödsförvaltningens räkning, då förvaltningsledningen gjorde
bedömningen att även om kostombudens kompetens hölls på en god och hög nivå, kom den
inte brukarna till del i den utsträckning som behövdes. Kunskap om kost och mathantering
är en central kompetens för all personal som arbetar på förvaltningens boenden och inom
personlig assistans och bör inte vara centrerad till enbart ett fåtal ombud.
Förvaltningsledningen har istället fattat beslut om att kompetensutveckling gällande kost,
matberedning och att stödja brukarna till hälsofrämjande val i dessa avseenden ska vara en
del av det ordinarie kompetensutvecklingsprogrammet för personalgrupperna på boenden
för stöd och service och inom personlig assistans.
I nuläget har funktionsstödsförvaltningen tillgång till kommuninterna resurser för
kompetensutveckling i form av dietist på 30%, genom avtal med hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen där denna kommundietist finns anställd. Utöver kommundietisten kan
personalgrupper, genom ansvarig sjuksköterska, få stöd i sin kompetensutveckling av
regionens dietister i de fall enskilda brukare har behov av exempelvis specialkost eller
konstistensanpassad kost såsom timbalkost.
Funktionsstödsförvaltningen har som ambition att framöver använda resursen i form av
kommundietist på 30% på tre sätt:
1. Utveckling av digitala utbildningar om kost, måltidsberedning och hälsa som kan
användas inom ramen för förvaltningens ordinarie kompetensutvecklingsprogram på
lärplattformen Lärkan (som delas av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen).
2. Stöd i att utveckla, kvalitetssäkra och ta del av de digitala resurser om kost,
måltidsberedning och hälsa som finns tillgängliga online eller som appar.
3. Handledning av hela personalgrupper och omsorgspedagoger vi behov.
Förvaltningen gör i nuläget bedömningen att de resurser som finns tillgängliga för
förvaltningen i form av kommundietister på 30% är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utveckla digitala utbildningar kring kost, måltidsberedning och hälsa, samt övrigt digitalt stöd
(punkt 1 och 2 ovan).
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Funktionsstödsförvaltningen är i nuläget inne i ett omfattande utvecklingsarbete kring hur
kompetensutveckling och arbetsplatsnära lärande generellt ska ske inom förvaltningens
verksamheter, där frågan om hur praktiskt stöd och handledning kring kost,
måltidsberedning och hälsa ska ske ingår. Förväntningen är att denna satsning på att
gemensamt, arbetsplatsnära och teambaserat höja kompetensen hos samtliga medarbetare
som arbetar brukarnära ska höja kvalitén på det stöd som ges till brukarna inom samtliga
områden, så även inom kost och matberedning.
Stöd och styrning
Funktionsstödsförvaltningen gör bedömningen att Malmö stads policy för hållbar utveckling och
mat i huvudsak inte är relevant för förvaltningens verksamheter, då inhandling och beredning
av mat ska ske utifrån brukarnas egna preferenser. Personalen ger stöd till brukarna att göra
hälsomedvetna val gällande kost och kan dock i detta arbete ta stöd i så väl Malmö stads policy
för hållbar utveckling och mat som Livsmedelsverkets råd.
Medborgarperspektiv
Funktionsstödsförvaltningen gör bedömningen att begreppet medborgarperspektiv i detta
sammanhang inte är relevant för förvaltningens verksamheter, då förvaltningen inte har en
rådgivande roll i förhållande till allmänheten i frågor som rör kost och mathantering.
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