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Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att ingå överenskommelse med barn- och utbildningsnämnden
gällande drift av måltidsorganisation på särskilt boende för äldre i egen regi, dagverksamhet
för personer med demenssjukdom i egen regi samt inom hemtjänst.
2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att underteckna överenskommelsen.
3. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för
omsorgsmåltider inom äldreomsorgen i Ekerö kommun.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beställer drift av måltidsorganisation inom vissa delar av äldreomsorgen av
matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen. Den överenskommelse som styr
uppdraget löper ut den 31 december 2020 varför en ny överenskommelse föreslås tecknas
mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Överenskommelse gällande drift av måltidsorganisation 2021, 2020-1110.
Förslag till överenskommelse gällande drift av måltidsorganisation inom äldreomsorg.

Ärendet
Förslag till ny överenskommelse
Sedan den 1 januari 2020 ansvarar matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen
för driften av måltidsorganisation på särskilt boende för äldre i egen regi, dagverksamhet för
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personer med demenssjukdom i egen regi samt inom hemtjänst. Inför att matproduktion tog
över ansvaret för driften av måltidsorganisationen tecknades en överenskommelse mellan
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gällande villkoren i uppdraget som
socialnämnden beställer av barn- och utbildningsnämnden. Överenskommelsen löper ut den
31 december 2020 varför en ny överenskommelse föreslås tecknas.
Arbetet med framtagande av förslaget till ny överenskommelse har skett i samverkan mellan
socialförvaltningen och matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen. I förslaget
till ny överenskommelse förtydligas att socialnämndens kost- och måltidsprogram ska vara
utgångspunkt i det dagliga arbetet med måltider. I förslaget till ny överenskommelse
tydliggörs därtill ansvarsfördelningen mellan matproduktion och socialförvaltningen samt
hur information ska överföras mellan de olika yrkesgrupperna som är involverade i
måltidskedjan.
Driften av måltidsorganisationen föreslås fortsatt finansieras via anslag från socialnämnden.
Vidare föreslås att dialog kring anslaget från socialnämnden ska föras mellan parterna inför
nämndernas budgettåg varje år. Ersättningen fastställs i socialnämndens driftbudget för
respektive år.
Överenskommelsen föreslås gälla 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.

Riktlinjer för omsorgsmåltider
I arbetet med framtagandet av överenskommelsen har det uppmärksammats att riktlinjerna
för beslut om omsorgsmåltider behöver revideras. Socialförvaltningen föreslår därför att
socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för
omsorgsmåltider inom äldreomsorgen i Ekerö kommun.

Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn
och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.
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