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Socialnämnden

Avgift för matlådor från och med 1 januari 2021
Dnr SN19/95
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa avgift för kost i ordinärt boende till 58 kronor
per matlåda fr o m 2021-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2019-10-02 § 89 att höja avgiften för kost i ordinärt boende
från 49 kr till 55 kr per matlåda. Avgiften hade då varit oförändrad i flera år. Den nya
avgiften utgår fr o m 2020-04-01 i samband med den totala översynen av avgifter
inom socialförvaltningens ansvarsområde. Avgiften uppräknas årligen per 1 april
utifrån Omsorgsprisindex (OPI). Beloppet avrundas uppåt till närmaste hela krona.
Vidare översyn har genomförts vilket visar på att det finns utrymme att ytterligare
höja avgiften med 3 kr per matlåda till 58 kr. Höjningen föreslås att gälla fr o m 202101-01. Denna avgiftsnivå är i väl jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län
där exempelvis Österåker och Sigtuna debiterar 61 kr på matlåda, Järfälla 60 kr och
Vallentuna 59 kr. Det är dock svårt att göra en helt rättvis jämförelse då det skiljer
mellan hur kommunerna levererar matlådan samt debiterar brukaren för leveransen.
I Ekerö levereras dagligen en varm matlåda till brukarens hem medan i andra
kommuner levereras kylda matlådor för hela veckan vid ett tillfälle vilket exempelvis
är fallet i Värmdö som tar ut en avgift på 54 kr per matlåda.
En höjning med 3 kr per 2021-01-01, samt fastslagen uppräkning enligt OPI per
2021-04-01, genererar en ökad intäkt till kommunen med 141 tkr på helåret.
Prognosen baseras på förväntad OPI om 2,6% då denna ännu ej är fastslagen för
2021.
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Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att beslutet inte får direkta eller påtagliga konsekvenser för barn och
det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.
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