Överenskommelse gällande drift av måltidsorganisation inom
äldreomsorg
Dnr SN20/141

1 Uppdrag
Mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tecknas här följande
överenskommelse gällande drift av måltidsorganisation på särskilda boendeenheter för äldre
i egen regi och dagverksamhet för personer med demenssjukdom i egen regi samt drift av
måltidsorganisationen avseende hemtjänst.
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 2021-01-01 och gäller fram till dess att ny
överenskommelse tecknas eller till dess Ekerö kommunfullmäktige fattar nytt beslut om
driften av måltidsorganisationen.

2 Samverkan
Genom denna överenskommelse förbinder sig parterna att ta ansvar och samverka för att
uppnå en effektiv och ändamålsenlig måltidsorganisation. Matproduktion inom barn- och
utbildningsförvaltningen (härefter ”matproduktion”) ska ha en nära dialog med
socialförvaltningen. Parterna ska samverka kring en aktiv styrning mot budgeterat anslag
samt ha en beredskap för åtgärdshantering vid avvikelser. Socialförvaltningen ska löpande
informeras om alla förändringar av verksamhetens omfattning, inriktning eller profil som har
väsentlig betydelse för uppdragets utförande.

3 Socialnämndens kost- och måltidsprogram
I det dagliga arbetet med måltider ska socialnämndens kost- och måltidsprogram för
måltider inom äldreomsorgen vara utgångspunkt. Detta gäller för såväl matproduktion som
socialförvaltningen.
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4 Ansvarsfördelning
4.1 Generellt
Ansvarsfördelningen nedan syftar till att tydliggöra vem som gör vad samt hur information
ska överföras mellan de olika yrkesgrupperna som är involverade i måltidskedjan, inom både
matproduktion och socialförvaltningen.
Personalansvar och ansvar för ekonomi åligger respektive resultatenhet. Därtill ansvarar
matproduktion och berörda enhetschefer inom socialförvaltningen gemensamt för att
upprätta tydliga rutiner för verksamheterna i enlighet med socialnämndens kost- och
måltidsprogram för måltider inom äldreomsorgen. Följande rutiner ska upprättas:


Rutiner för tvärprofessionellt arbete.



Rutiner för hur risker kring livsmedelssäkerhet ska identifieras, förebyggas och
hanteras



Rutiner för att säkerställa att omsorgstagare med behov av specialkost får rätt mat



Rutiner för att säkerställa att omsorgstagare med behov av konsistensanpassad mat,
vid bl.a. nutritionsproblem, får rätt diagnos, rätt mat och rätt sittställning



Rutiner i enlighet med Livsmedelsverkets råd för att säkerställa att ljud och ljus,
dukning och dekorationer, sittställning och hjälpmedel anpassas utifrån de äldres
förutsättningar



Rutiner för delaktighet och möjligheter för den enskilde till att påverka utformningen
av maten och måltidsmiljön



Rutiner för att minska svinnet i kök, vid servering och från tallrikar.

4.2 Matproduktions ansvar
4.2.1 Särskilt boende för äldre i egen regi
Matproduktion ansvarar för att i kommunens särskilda boendeenheter för äldre i egen regi:






tillaga lunch och middag.
tillhandahålla livsmedel till de boendes frukost, mellanmål/fika samt dryck.
planera måltiderna, utforma matsedlar samt planera upphandling av livsmedel.
tillhandahålla och bekosta kosttillägg samt sondmat som den enskilde ordinerats.
utföra näringsberäkningar av måltiderna som tillagas.
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4.2.2 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom i egen regi
Matproduktion ansvarar för att i kommunens dagverksamhet för personer med
demenssjukdom i egen regi:




tillaga lunch till dagverksamheten
planera måltiderna, utforma matsedlar samt planera upphandling av livsmedel
utföra näringsberäkningar av måltiderna som tillagas.

4.2.1 Hemtjänst
Matproduktion ansvarar för att till kommunens godkända hemtjänstutförare:




tillaga och paketera matlådor till personer med beslut om matleverans
planera måltiderna, utforma matsedlar samt planera upphandling av livsmedel
utföra näringsberäkningar av måltiderna som tillagas.

4.3 Socialförvaltningens ansvar
Socialförvaltningens omsorgspersonal ansvarar för att i kommunens särskilda boenden för
äldre i egen regi, i dagverksamhet för personer med demenssjukdom i egen regi samt i
hemtjänsten:






servera den kost som tillhandahålls av matproduktion
säkerställa trivsamma måltider för omsorgstagarna i enlighet med socialnämndens
kost- och måltidsprogram
beställa livsmedel till de boendes frukost, mellanmål/fika samt dryck av
matproduktion (gäller endast särskilt boende för äldre)
upprätta egenkontrollprogram för alkoholservering (gäller endast särskilt boende för
äldre)
hämta lunch från Ekgården (gäller endast dagverksamhet för personer med
demenssjukdom).

5 Finansiering
Driften av måltidsorganisationen på särskilt boende i egen regi, dagverksamhet för personer
med demenssjukdom i egen regi samt inom hemtjänsten finansieras via anslag från
socialnämnden. Dialog kring anslag från socialnämnden ska föras mellan socialförvaltningen
och matproduktion inför nämndernas budgettåg varje år.
Ersättningen fastställs i driftbudgeten för respektive år och betalas ut till matproduktion
månatligen i 12:e-delar om inget annat anges.
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Ekerö den [datum]

För socialnämnden i
Ekerö kommun

För barn- och utbildningsnämnden i
Ekerö kommun

……………………………..……………………………..
Lena Burman Johansson
Socialchef

……………………………..……………………………..
Johannes Pålsson
Chef Barn- och utbildningsförvaltningen
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