Överenskommelse gällande drift av måltidsorganisation 2020
Dnr SN19/135
1. Överenskommelsen
1.1 Uppdrag
Mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tecknas här följande
överenskommelse gällande drift av måltidsorganisation på Ekerö kommuns särskilda
boendeenheter som drivs i egen regi, samt måltidsorganisationen avseende hemtjänst.
Överenskommelsen grundas på beslut fattat av Ekerö kommunfullmäktige 2019-0618 § 76 gällande att måltidsorganisation på särskilt boende samt hemtjänst överförs
från produktion omsorg till matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen
från och med 2020-01-01.
Överenskommelsen mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden styr
villkoren som gäller för de tjänster som socialnämnden beställer av barn- och
utbildningsförvaltningen.
Överenskommelsen gäller från och med 2020-01-01 och gäller fram till dess att ny
överenskommelse tecknas, dock som längst till 2020-12-31. Arbete med framtagande
av ny överenskommelse initieras efter årsskiftet 2019/20 och kommer inkludera
förtydliganden gällande bland annat kvalitetskrav samt ansvarsfördelningen mellan
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Arbetet
förväntas vara klart under år 2020.
1.2 Samverkan
Genom denna överenskommelse förbinder sig parterna att ta ansvar och samverka för
att uppnå en effektiv och ändamålsenlig måltidsproduktion. Matproduktion inom
barn- och utbildningsförvaltningen (härefter ”matproduktion”) ska ha en nära dialog
med socialkontoret och produktion omsorg, inklusive månadsvisa avstämningar
gällande kvaliteten på tjänsterna samt kostnaderna för dessa. Parterna ska samverka
kring en aktiv styrning mot budgeterat anslag samt ha en beredskap för åtgärdshantering vid avvikelser. Socialkontoret ska löpande informeras om alla förändringar
av verksamhetens omfattning, inriktning eller profil som har väsentlig betydelse för
uppdragets utförande.
En nära samverkan ska därtill ske mellan berörda aktörer för att säkerställa att
hänsyn tas till de boendes /brukarnas synpunkter och önskemål beträffande kosten.
Vidare ska samverkan ske under framtagandet av ny överenskommelse gällande
måltidsorganisationen på särskilt boende och inom hemtjänst.
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2. Villkor
2.1 Generellt
Maten är en viktig del av livet och välbefinnandet. Matproduktion ska tillhandahålla
vällagad, god, smak- och doftrik mat som tillfredsställer de äldres behov och
önskemål. Maten ska så långt som möjligt vara närodlad med ekologiska inslag.
2.2 Hemtjänst
Matproduktion ansvarar för tillagning och paketering av varma matlådor för leverans
till personer med beslut om matleverans. Kosten i matlådorna ska vara av god
kvalitet, näringsriktig och anpassad till brukarens individuella behov och önskemål. I
matlådan ingår en huvudrätt och en efterrätt. Tillbehör till måltiden såsom bröd,
smör, färsk sallad och dryck tillhandahåller brukaren själv.
2.3 Särskilt boende i egen regi
Matproduktion ska till kommunens särskilda boendeenheter i egen regi tillhandahålla
en näringsriktig kost i form av lunch och middag. Kosten ska vara av god kvalitet
anpassad till den boendes individuella behov och önskemål. En väl sammansatt och
varierad kost ska tillgodose energi- och näringsintaget för den boende. Matproduktion
ska därtill beställa, packa och fördela livsmedel för frukost, för- och eftermiddagskaffe samt kvällsmål enligt önskemål från respektive avdelning, detta omfattar även
drycker inklusive alkoholhaltiga drycker. Alkoholhaltiga drycker serveras till
självkostnadspris för den boende.
Menyn skall vara varierande och kompletteras med olika tillbehör. Menyn skall
utformas i samråd med de boende. Menyn skall följa årstider, högtider, storhelger och
traditioner. Det skall dagligen finnas möjlighet att välja mellan minst två lagade rätter
till lunch och middag.
Matproduktion ska tillgodose de boendes individuella behov av kost med olika
energivärden, näringsvärden, konsistens, smaker och anpassningar utifrån
medicinska skäl. Specialkost utifrån etiska och religiösa skäl ska tillhandahållas.
Matproduktion ska tillhandahålla och bekosta kosttillägg, berikningsprodukter och
sondmat som den enskilde ordinerats.
Matproduktion ska följa befintliga regelverk för livsmedelshantering. Regelverken
finns bland annat i EG-förordningen (2006), livsmedelslagstiftning,
livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter. Personalen ska ha
kunskap om och tillämpa egentillsyn-/kontroll i livsmedelshanteringen.
Matproduktion ska vidare följa SKL:s (SKR) ”Handbok för säker mat inom vård, skola
och omsorg”.
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3. Tystnadsplikt och sekretess
Matproduktion ska tillse att personalen har god kunskap om och efterlever gällande
lagstiftning vad gäller tystnadsplikt och sekretess.
4. Finansiering
Driften av måltidsorganisation på särskilt boende i egen regi samt hemtjänst
finansieras via anslag från socialnämnden.
Ersättningen som fastställs i driftbudgeten för respektive år betalas ut till
matproduktion månatligen i 12:e-delar om inget annat anges.
Anslag 2020 (tkr)
Ekgården

3 846,8

Söderströmsgården

3 820,6

Total

7 667,4

5. Uppföljning
Uppföljning av verksamheten ska ske till socialnämnden.

Ekerö den [datum]

För socialnämnden i
Ekerö kommun

För barn- och utbildningsnämnden i
Ekerö kommun

……………………………………………………..
Namn Efternamn
Socialchef

……………………………………………………..
Namn Efternamn
Förvaltningschef Barn- och utbildning
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