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Socialförvaltningen
Vuxenverksamheten

Hej XXX!
Vuxenverksamheten har en obalans gällande de klienter som bor i något av våra interna boenden. Detta
visar sig genom att klienterna idag betalar olika avgifter beroende på vilket boende man bor på.
Variationen på utbudet gällande mat varierar också beroende på boende. Tillika har verksamheten inte
täckning för de matkostnader som idag de fakto finns i vissa av våra boenden på grund av detta.
Verksamheten behöver en standardiserad mall för att ta ut avgift enhetligt oberoende av vilket boende
man bor på.
Idag beställs den färdiglagade maten från Matomsorg (vård- och omsorgsförvaltningen) samt
cateringfirman Cavalleristen. Övriga livsmedel beställs via Menigo och Skånemejerier enligt de avtal
staden har. Vissa av boendena lagar middag själv genom att handla in livsmedel till detta. Det tillkommer
inga övriga overheadkostnader exempelvis gällande transport.
Den standardiserade avgiftsmallen vi önskar införa för alla boenden utgår från de avgifter vi betalar för
den färdiglagade maten samt de kostnader vi ser att övriga livsmedel ger i form av frukost, kvällsfika,
middag på de ställen man lagar mat själv, samt tillbehör till måltider och helger.
Detta förslag innebär olika kostnadshöjningar för den enskilde beroende på vart man bor. Vissa
verksamheter tar ut denna avgift redan idag vilken innebär en kostnad om 3100 kronor för helpension i
månaden. De andra verksamheterna tar ut en avgift som varierar mellan 1500 kronor och 3100 kronor
per månad. Således kommer de klienter som inte betalar 3100 kronor för helpension att få en höjning
om högst det dubbla.

Förslag på avgifter
För att jämna ut olikheterna i kvalitet och pris på maten mellan socialförvaltningens boenden och för att
få en hållbar matbudget har socialnämnden beslutat att alla boende som har helpension ska betala 3100
kronor i månaden. Det innebär att några får en höjning av sin avgift.
I dag är det stor skillnad på vad ni som bor i socialförvaltningens olika boenden betalar för er mat. En del
boende betalar 1500 kronor för en helpension och en del betalar 3100 kronor. Utbudet på maten skiljer
sig också beroende på var du bor. Några boenden handlar in livsmedel och lagar mat själva och andra
beställer färdiga rätter. Detta har också gjort att vi idag inte täcker utgifterna för mat på vissa boenden.
Vi har tagit fram ett standardpris för de olika måltiderna. Priset bestäms utifrån vad måltiden kostar om

du ska köpa den färdiglagad från något av de företag vi brukar köpa in mat på.

Aktuella avgifter
Frukost: 15 kronor per dag - övriga livsmedel
Lunch/middag: 60 kronor per dag - Matosorg eller Cavalleristen
kvällsmatKvällsmat + kvällsfika: 25 kronor per dag - Matomsorg eller övriga livsmedel
Tillbehör till måltider och helger ingår
= Total kostnad för helpension: 100 kronor per dag

Din slutliga avgift beror på vilka måltider du äter på boendet. Avgiften reglerasblir lägre om man önskar
avstådu avstår från någon måltid eller vid planerad frånvaro/sjukhusvistelse.
Förslaget träder i kraft börjar gälla den 1 januari 2018. KostnadernaPriserna behöver ses över en gång
per år och revideras om uppräkning skett från leverantörenakan komma att ändras om företagen som
levererar mat höjer sina priser.
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