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Socialnämnden

Överenskommelse mellan socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden gällande drift av måltidsorganisation
2020
Dnr SN19/135
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att ingå överenskommelse med barn- och
utbildningsnämnden gällande drift av måltidsorganisation 2020 på Ekerö kommuns
särskilda boendeenheter som drivs i egen regi, samt måltidsorganisationen avseende
hemtjänst.
2. Socialnämnden noterar att det anslag som utgår för verksamheten 2020 inte
motsvarar den faktiska kostnaden i samband med verksamhetsövergången och att
åtgärder kommer att krävas för en budget i balans. Socialnämnden ger därvid
socialkontoret i uppdrag att löpande återkomma till socialnämnden med information.
3. Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att underteckna
överenskommelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ekerö kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 § 76 att måltidsorganisationen på
särskilt boende samt hemtjänst överförs från produktion omsorg till matproduktion
inom barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt fullmäktiges beslut gäller
övertagandet av måltidsorganisationen från och med 2020-01-01.
Förslag till överenskommelse mellan socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden föreligger. Syftet med överenskommelsen är att den ska styra
villkoren som gäller för de tjänster som socialnämnden beställer av barn- och
utbildningsförvaltningen. Driften av måltidsorganisationen på särskilt boende i egen
regi samt hemtjänst finansieras via anslag från socialnämnden. Ersättningen
fastställs i socialnämndens driftbudget och framgår även av förslaget till
överenskommelse.
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Det anslag som socialnämnden budgeterat och som därvid utgår för verksamheten
2020 motsvarar vid verksamhetsövergången inte den faktiska kostnaden.
Socialkontoret och barn- och utbildningsförvaltningen är eniga om att dessa
förutsättningar kräver en aktiv dialog, styrning och åtgärdshantering för att
uppdraget ska balanseras i nivå med anslaget. Socialkontoret ska löpande informeras
om alla förändringar av verksamhetens omfattning, inriktning eller profil som har
väsentlig betydelse för uppdragets utförande. Utöver den löpande informationen
föreslås att matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen bjuds in till ett
av socialnämndens sammanträden våren 2020 med syfte att lämna en lägesrapport
gällande måltidsorganisationen.
Överenskommelsen föreslås gälla från och med 2020-01-01 fram till dess att ny
överenskommelse tecknas, dock som längst till 2020-12-31. Arbete med framtagande
av ny överenskommelse kommer att ske under 2020.
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