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Sven Svensson 
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252 53 Helsingborg 

Socialförvaltningen 
Vuxenverksamheten 
 

2017-11-01 
AVGIFTER FÖR MAT 
 

Hej XXX! 
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. 
 
Nya avgifter 

• Frukost: 15 kronor per dag 
• Lunch/middag: 60 kronor per dag 
• Kvällsmat + kvällsfika: 25 kronor per dag  
= Total kostnad för helpension: 100 kronor per dag 

 
Din slutliga avgift beror på vilka måltider du äter på boendet. Avgiften blir lägre om du 
avstår från någon måltid eller vid planerad frånvaro/sjukhusvistelse. 

Förslaget börjar gälla den 1 januari 2018. Priserna behöver ses över en gång per år 
och kan komma att ändras om företagen som levererar mat höjer sina priser. 
 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jessica Nordenvall, verksamhetschef 
Maria Fritzin, verksamhetskoordinator 
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