SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Budgetberedningen
Sammanträdesdatum
2017-05-24

§2
KS 70/17

Förslag om att införa tillagad mat i hemmet, inom hemtjänsten i
Mölndals stad
Beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen konstaterar att medel för att införa inslag av tillagad mat i hemmet inom
hemtjänsten finns beaktat i förslaget till utgiftstak 2018.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden gav under hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda hur
hemlagad mat i hemtjänsten skulle kunna permanentas i stadens verksamheter. Förvaltningens
utredning presenterades för vård- och omsorgsnämnden i januari 2017 med en beskrivning av
det pilotprojekt som genomfördes under hösten 2016 gällande tillagning av måltider i hemmet
för brukare i ett hemtjänstområde. Erfarenheter från en annan kommun, en ekonomisk kalkyl
och ett förslag för införande av insatsen presenterades. I februari 2017 skickade
kommunstyrelsens arbetsutskott förslaget, Tillagad mat i hemmet Dnr 377/16-7, alternativ 1,
till budgetberedningen. Förslaget innebär att insatsen ska utföras en dag/ per vecka utifrån en
schablontid på 30 minuter per tillfälle för de brukare som beviljas insatsen. Vård- och
omsorgsnämnden fick vid samma möte i uppdrag att skriftligt utveckla förslaget med bland
annat en beskrivning av utbildningsinsatsen vilket nu är gjort.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att medel för att införa inslag av tillagad mat i hemmet inom
hemtjänsten finns beaktat i förslaget till utgiftstak 2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Hans Bergfelt (M) och Marcus Claesson (L) deltar inte i beslutet.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2017-02-15

§ 27
KS 70/17

Förslag om att införa tillagad mat i hemmet, inom hemtjänsten i
Mölndals stad
Beslut
Ärendet överlämnas till budgetberedningen för handläggning. Vård- och omsorgsnämnden får
i uppdrag att skriftligt utveckla förslaget med bland annat beskrivning av utbildningsinsatsen.
Ärendet
Vård och omsorgsnämnden har gett vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att i januari
2017 återkomma med alternativ för om och hur hemlagad mat i hemtjänsten kan permanentas
i stadens verksamheter.
Ärendets behandling
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 26 januari 2017, § 5.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Mölndals stad inför tillagad mat i hemmet enligt alternativ 1
- lagad mat 1 dag/vecka à 30 min - under förutsättning att vård- och omsorgsnämnden får
tillskott med motsvarande medel som införandet är beräknat till; 740 tkr exkl. utbildningsinsatser 110 tkr.
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att ärendet överlämnas till budgetberedningen samt att vårdoch omsorgsnämnden får i uppdrag att skriftligt utveckla förslaget med bland annat beskrivning av utbildningsinsatsen. Förslaget antas.

Expedieras till
Budgetberedningen, vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-05-24

§ 63
VON 377/16

Särskilt uppdrag – valfrihet för brukare i hemtjänsten, tillagning av
måltider i hemmet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och översänder handlingarna till
Kommunstyrelsen.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden gav under hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda hur
hemlagad mat i hemtjänsten skulle kunna permanentas i stadens verksamheter. Förvaltningens
utredning presenterades för Vård- och omsorgsnämnden i januari 2017 med en beskrivning av
det pilotprojekt som genomfördes under hösten 2016 gällande tillagning av måltider i hemmet
för brukare i ett hemtjänstområde. Erfarenheter från en annan kommun, en ekonomisk kalkyl
och ett förslag för införande av insatsen presenterades.
I februari 2017 skickade Kommunstyrelsens arbetsutskott förslaget, Tillagad mat i hemmet
Dnr 377/16-7, alternativ 1, till budgetberedningen. Förslaget innebär att insatsen ska utföras
en dag/per vecka utifrån en schablontid på 30 minuter per tillfälle för de brukare som beviljas
insatsen. Vård- och omsorgsnämnden fick vid samma möte i uppdrag att skriftligt utveckla
förslaget med bland annat en beskrivning av utbildningsinsatsen. Vård- och
omsorgsförvaltningen har beskrivit utbildningsinsatsen och planering inför införandet av
insatsen i en rapport.
Ärendets behandling
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse från 2016-11-24.
Matlagning i hemmet - Pilotprojekt
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-12-01, §196.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-03.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-02.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-05-11, § 74.

Förslag till beslut
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-05-24

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-02
1 (2)
Dnr VON 377/16
Vård- och omsorgsförvaltningen
Susanne Eliasson Karlbrand
Vård- och omsorgsnämnden

Valfrihet för brukare i hemtjänsten, tillagning av måltider i
hemmet. Utbildningsinsats och planering inför införandet
av insatsen
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och översänder handlingarna till
Kommunstyrelsen
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden gav under hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda hur
hemlagad mat i hemtjänsten skulle kunna permanentas i stadens verksamheter.
Förvaltningens utredning presenterades för Vård- och omsorgsnämnden i januari 2017 med en
beskrivning av det pilotprojekt som genomfördes under hösten 2016 gällande tillagning av
måltider i hemmet för brukare i ett hemtjänstområde. Erfarenheter från en annan kommun, en
ekonomisk kalkyl och ett förslag för införande av insatsen presenterades.
I februari 2017 skickade Kommunstyrelsens arbetsutskott förslaget, Tillagad mat i hemmet
Dnr 377/16-7, alternativ 1, till budgetberedningen. Förslaget innebär att insatsen ska utföras
en dag/per vecka utifrån en schablontid på 30 minuter per tillfälle för de brukare som beviljas
insatsen.
Vård- och omsorgsnämnden fick vid samma möte i uppdrag att skriftligt utveckla förslaget
med bland annat en beskrivning av utbildningsinsatsen.
Vård- och omsorgsförvaltningen har beskrivit utbildningsinsatsen och planering inför
införandet av insatsen i en rapport. Bilaga 1.
Beredning
Förvaltningen har utvecklat det tidigare förslaget i Tjänsteskrivelsen, Tillagad mat i hemmet
Dnr 377/16-7 med en beskrivning av utbildningsinsatsen och en planering inför införandet av
insatsen. Kommunikation har först med biståndsenheten, andra kommuner och olika
utbildningsanordnare.

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-02
Sida 2 (2)
Dnr VON 377/16

Ekonomi
Förutsättning för införandet av insatsen är att Vård-och omsorgsnämnden får ett tillskott med
medel som är beräknat till 740 000kr, enligt tidigare tjänsteskrivelse, Tillagad mat i hemmet
Dnr 377/16-7 samt utbildningskostnader som beräknas till preliminärt 100 000kr.
Kostnaderna för utbildningsinsatsen kan komma att justeras utifrån val av utbildare och lokal.
Framtida enstaka utbildningskostnader för medarbetare kommer att hanteras inom budgetram.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att det behövs tid för att planera och skapa relevanta och goda
förutsättningar för införandet av insatsen. Insatsen införs därför under våren 2018.
För att öka kvalitén på insatsen kommer förvaltningen utbilda omvårdnadspersonal istället för
servicepersonal som först var tanken. Insatsen kan då utföras i anslutning till eventuella andra
insatser brukaren har och omvårdnadspersonalen kan arbeta med att få brukaren delaktig från
planering av inköp av livsmedel till matlagning. Detta ökar brukarens inflytande över sin egen
vardag och brukarens individuella behov kan tas tillvara.
De brukare som vill och kan hjälpa till vid matlagningen ska kunna göra det för att bidra till
upplevelsen av att kunna påverka sin situation och vara delaktig i sin egen vardag. De brukare
som inte kan eller vill delta ska få maten tillagad.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Chef vård- och omsorgsförvaltningen
Chef enheten för styrning och uppföljning
Chef enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Biståndchef
Områdeschef hemvård

Monica Holmgren
Chef vård och omsorgsförvaltningen

Camilla Andersson
Områdeschef hemvård
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Dnr 377/16

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden gav under hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda hur
hemlagad mat i hemtjänsten skulle kunna permanentas i stadens verksamheter.
Förvaltningens utredning presenterades för Vård- och omsorgsnämnden i januari 2017 med en
beskrivning av det pilotprojekt som genomfördes under hösten 2016 gällande tillagning av
måltider i hemmet för brukare i ett hemtjänstområde. Erfarenheter från en annan kommun, en
ekonomisk kalkyl och ett förslag för införande av insatsen presenterades.
I februari 2017 skickade Kommunstyrelsens arbetsutskott förslaget, Tillagad mat i hemmet
Dnr 377/16-7, alternativ 1, till budgetberedningen. Förslaget innebär att insatsen ska utföras
en dag/per vecka utifrån en schablontid på 30 minuter per tillfälle för de brukare som beviljas
insatsen.
Vård- och omsorgsnämnden fick vid samma möte i uppdrag att skriftligt utveckla förslaget
med bland annat en beskrivning av utbildningsinsatsen.
Syfte
Syftet med den biståndsbedömda insatsen är att kunna erbjuda brukare tillagning av måltider i
hemmet där maten lagas ifrån grunden med de råvaror brukaren önskar. Insatsen innebär att
brukare som inte har förutsättningar eller möjligheter att laga mat själv ska få laga mat
tillsammans med omvårdnadspersonal eller få maten tillagad av omvårdnadspersonal. Om
brukaren vill och kan medverka något vid matlagningen kan färdigheter och kunskaper hos
brukaren bevaras och stimuleras.
Insatsens syfte är också att bidra till en ökad kvalité för brukaren genom att brukarens sinnen
som doft och smak stimuleras. Omvårdnadspersonalen kan arbeta med att få brukaren delaktig
från planering av inköp av livsmedel till matlagning. Detta ökar brukarens inflytande över sin
egen vardag och brukarens individuella behov kan tas tillvara.
Insatsen är en utveckling av den biståndsbedömda insatsen, Måltid nivå 2, som finns idag.
Utbildningsinsats
För att säkra att relevant och korrekt kunskap finns hos de medarbetarna som ska utföra
insatsen är det viktigt att de genomgår en gemensam utbildning.
Målgruppen för utbildningen är tillsvidareanställd omvårdnadspersonal från samtliga utförare.
Utbildningen kommer att genomföras i början av 2018. Innehållet i utbildning ska bland annat
fokusera på matlagning från grunden, hantering av råvaror och livsmedelshygien. Deltagarna i
utbildningen kommer att få en receptsamling. Utbildningen kommer att omfatta totalt ca 25
medarbetare. Vid behov kommer förvaltningen att utbilda fler medarbetare.
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Planering
Förvaltningen kommer att påbörja insatsen i mindre omfattning för att utarbeta arbetsformer
som fungerar i samband med insatsen hos utförarna.
De brukare som ansöker om insatsen kommer att få information av handläggaren, både
muntligt och skriftligt. Informationen kommer att innehålla förutsättningar för att få insatsen
gällande kok- och stekkärl och tillagningsmöjligheter i form av spis och ugn.
Brukaren kommer också att informeras om vad som är rimligt för omvårdnadspersonalen att
tillaga. Omständigheter kring insatsen som möjligheten att få hjälp med inköp av dagligvaror
och måltidssällskap kommer att klargöras för de brukare som har behov av detta stöd. Det
kommer tydligt att framgå att brukaren kan medverka vid matlagningen eller få maten tillagad
av omvårdnadspersonal.
Biståndsenhetens utredning och bedömning inför insatsen kommer att innehålla uppgifter och
information om eventuella allergier hos brukaren.
Förvaltningen kommer upprätta förslag till rutiner och checklistor för tillagning av måltider i
hemmet för att omvårdnadspersonalen ska kunna utföra insatsen på ett likvärdigt sätt för alla
brukare oavsett utförare.
En utvärdering av insatsen kommer att genomföras. Innan insatsen påbörjas kommer brukaren
att få svara på några frågor via en enkät och efter tre till sex månader ställs på nytt samma
frågor för att få vetskap om hur insatsen upplevs av brukaren.
Tidsplan för införandet av insatsen
Införande av insatsen kommer ske under våren 2018 efter att arbetet planerats och
utbildningen genomförts.
Våren 2017
 Ärendet behandlas i Vård- och omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen
Hösten 2017
 Information ges till samtliga utförare
 Upphandling av utbildningsanordnare
 Biståndsenheten förbereder införandet av insatsen genom revidering av, Vägledning
för myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen
 Revidering av, Beskrivning av insatser - SoL
 Involvering av samtliga utförare
 Förberedelse och planering i utförarverksamheterna
 Framtagande av informationsmaterial för brukare
 Framtagande av förslag till checklistor och rutiner för omvårdnadspersonal
 Framtagande av utvärderingsfrågor
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Dnr 377/16

Planering av utbildningsinsatsen tillsammans med utbildningsanordnare

Våren 2018
 Utbildningsinsats för omsorgvårdnadspersonal genomförs
 Införande av insatsen påbörjas
Ekonomi
Förutsättning för införandet av insatsen är att Vård-och omsorgsnämnden får ett tillskott med
medel som är beräknat till 740 000kr, enligt tidigare tjänsteskrivelse, Tillagad mat i hemmet
Dnr 377/16-7 samt utbildningskostnader som beräknas till preliminärt 100 000kr.
Kostnaderna för utbildningsinsatsen kan komma att justeras utifrån val av utbildare och lokal.
Utbildning inklusive resekostnader för
utbildare, kostnad för livsmedel att tillaga på
utbildningen och digital receptsamling
Tryckkostnader för receptsamling
Vikariekostnad för 25 medarbetare, åtta
timmar, 300kr/timme
Lokal
Total preliminär kostnad

30 000kr

7000kr
60 000kr
3000kr
100 000kr

Framtida enstaka utbildningsinsatser för medarbetare kommer att hanteras inom budgetram.
Erfarenheter från andra kommuner
Munkedal
Munkedal genomförde ett projekt med tillagning av måltider i hemmet under 2012 som
utvärderades 2013. Under 2014 infördes insatsen permanent för de brukare som redan hade
minst tre besök om dagen och inte kunde laga sin mat själv. Det varierar om brukaren kan
hjälpa till med matlagningen eller inte. Insatsen är tidsatt till 30 minuter och kräver att
planering inom hemtjänstgrupperna sker. Alla medarbetare fick utbildning gällande
matlagning under två halvdagar av Hushållningssällskapet. I konceptet ingick också en
receptsamling.
Uddevalla
Uddevalla började införa matlagning i hemmet i liten skala. Insatsen beviljas som måltidsstöd
för de brukare som behöver extra stöd. Matleverenser finns inom kommunen så insatsen är ett
komplement för de brukare som vill ha hemlagat som inte kan laga mat själva.
Insatsens är även i Uddevalla tidsatt till 30 minuter och kräver planering av uttagning av mat
från frys med mera. Uddevalla upplever att 30 minuter räcker för att utföra insatsen.
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Medarbetarna har inte fått någon utbildning. Behovet av matlagning i hemmet har inte varit så
stort och det avgjorde att ingen utbildning skulle ges. Då behov har funnits har kommunens
dietist tillfrågats som stöd i vissa frågor.
Sammanfattning
För att insatsen ska fungera krävs tid för att planera och skapa relevanta och goda
förutsättningar för införandet. Insatsen införs därför under våren 2018.
För att öka kvalitén på insatsen kommer förvaltningen utbilda omvårdnadspersonal istället för
servicepersonal som först var tanken. Utifrån andra kommuners erfarenheter av att nogsam
planering av insatsen är förutsättning för att det ska fungera i praktiken, är det mer relevant att
omvårdnadspersonal som utför eventuella andra insatser hos brukaren kan utföra insatsen. Det
är då möjligt att lägga andra insatser i samband med matlagningen och öka möjligheterna att
insatsen blir väl utförd.
Omvårdnadspersonalen kan arbeta med att få brukaren delaktig från planering av inköp av
livsmedel till matlagning. Detta ökar brukarens inflytande över sin egen vardag och brukarens
individuella behov kan tas tillvara.
De brukare som vill och kan medverka vid matlagningen ska kunna göra det för att bidra till
upplevelsen av att kunna påverka sin situation och vara delaktig i sin egen vardag. De brukare
som inte kan eller vill delta ska få maten tillagad.
En utvärdering av insatsen kommer att ske utifrån tidigare beskrivning. Syftet är att kunna
utveckla och förbättra insatsens kvalitet utifrån brukarnas behov.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-01-26

§5
VON 377/16

Tillagad mat i hemmet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att införa tillagad mat i
hemmet enligt alternativ 1, lagad mat 1 dag/ vecka à 30 min under förutsättning att vård-och
omsorgsnämnden får tillskott med motsvarande medel som införandet är beräknat till 740 tkr
exkl. utbildningsinsatser 110 tkr.
Ärendet
Vård och omsorgsnämnden har gett vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att i januari
2017 återkomma med alternativ för om och hur hemlagad mat i hemtjänsten kan permanentas
i stadens verksamheter.
Ärendets behandling
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse från 2016-11-24.
Förvaltningens rapport, "Matlagning i hemmet - Pilotprojekt".
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-12-01, §196.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-03.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-01-12, § 3.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-19.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att införa tillagad mat i
hemmet enligt alternativ 1, lagad mat 1 dag/ vecka à 30 min under förutsättning att vård-och
omsorgsnämnden får tillskott med motsvarande medel som införandet är beräknat till 740 tkr
exkl. utbildningsinsatser 110 tkr.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-19
1 (2)
Dnr VON 377/16-7

Vård- och omsorgsförvaltningen
Camilla Andersson
Vård- och omsorgsnämnden

Tillagad mat i hemmet
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att införa
tillagad mat i hemmet enligt alternativ 1, lagad mat 1 dag/ vecka à 30 min under
förutsättning att vård-och omsorgsnämnden får tillskott med motsvarande medel
som införandet är beräknat till 740 tkr exkl. utbildningsinsatser 110 tkr.

Ärendet

Vård och omsorgsnämnden har gett vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att
i januari 2017 återkomma med alternativ för om och hur hemlagad mat i
hemtjänsten kan permanentas i stadens verksamheter.
Beredning

Kommunfullmäktige har gett nämnden i uppdrag att i januari 2017 återkomma med olika
alternativ hur hemlagad mat i hemtjänsten kan permanentas i stadens verksamheter. För att få
underlag till detta så har ett pilotprojekt gällande valfrihet av tillagning av måltider i hemmet
genomförts för brukare i ett hemtjänstområde i Mölndals stad under hösten 2016. Av de 58
brukare som blev tillfrågade om de önskade delta i piloten matlagning i hemmet och som
tidigare hade beslut på matdistribution och tillagning av enklare måltider så skickade 26
brukare in sitt svar. Av de 26 brukare som svarade var det totalt 8 brukare som svarade ja på
att delta i piloten. Dessa 8 brukare utgör 14 % av alla som har insats på matdistribution.
Resultatet av genomfört pilotprojekt har inte visat något mervärde gällande ökad kvalité för
brukare som har blivit erbjudna matlagning i hemmet som ett alternativ. Förvaltningen har
efter genomfört pilotprojekt tittat närmare på hur en annan kommun har infört matlagning i
hemmet och jämfört resultatet.
Jämförelse med annan kommun

I Munkedal är matlagning i hemmet väl etablerat i kommunen och ses som en viktig aktivitet
för brukarna. 2012-02-29 beslutade kommunstyrelsen i Munkedals kommun att man under en
ettårsperiod skulle bedriva ett projekt där hemtjänsten som en biståndsbedömd insats lagar
mat i hemmet. Beslutet gällde även att projektet skulle utvärderas efter ett år och redovisas för
kommunstyrelsen senast 2013-10-31. Som grund för beslutet låg en utredning och
tjänsteskrivelse som bedömde att projektet, utöver utbildningskostnad för personal, ej skulle
medföra högre kostnader för kommunen. Man gjorde även bedömningen att den upplevda
folkhälsan, i form av ökad social samvaro i samband med måltiden, ökat inflytande över sin
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Dnr VON 377/16-7

Vård- och omsorgsförvaltningen
Camilla Andersson

matlagning, ökad aktivitet/ delaktighet och meningsfull sysselsättning, skulle uppnås hos de
som har insatsen beviljad.

Utvärderingen visade att man inte kunde se att projektet medförde några ökade kostnader för
kommunen undantaget den utbildningssatsning för personalen som man gjorde initialt och i
det stora hela var både brukare och anhöriga nöjda med matlagning i hemmet. Dock verkade
det finnas förbättringsområden kring struktur och organisering.
Brukarnyttan

Över lag verkade majoriteten av brukarna och de anhöriga samt många av personalen i
hemtjänsten tycka att matlagning i hemmet var en bra arbetsmetod med många fördelar i form
av ökad valfrihet, förbättrad måltidsupplevelse och ökad flexibilitet. I det stora hela var både
brukare och anhöriga nöjda med matlagning i hemmet. Av de tillfrågade så var 70 % positiva,
20 % delvis positiva och 10 % negativa. Efter intervjuer med brukarna så rangordnades
valfriheten med matlagning i hemmet som högst. Många påtalar att de nu kan välja själv
vilken mat de vill ha lagat som den viktigaste delen. Efter detta kommer delaktigheten,
kvalitén på maten och måltidsupplevelsen.
Intresse från brukare att delta

Under tidsperioden 2012-09-01 – 2013-08-31 har 48 personer varit beviljade matlagning i
hemmet. Vid periodens utgång, 2013-09-02, var det 29 personer i 26 hushåll som fick
matlagning i hemmet utfört i kommunen alltså 60 %.
Ekonomiska konsekvenser

Det fanns ingen uppfattning i Munkedal om hur stor kostnadsökningen matlagning i hemmet
stod för, men kostnaderna för hemtjänsten har ökat mycket de senaste åren och åtgärder
behövde vidtas för att stabilisera eller sänka kostnadsnivån. Att ta bort matlagning i hemmet
var dock ingen prioriterad åtgärd. Inköp av mat på nätet med hemkörning kunde vara en
möjlig effektivisering som skulle kunna kompensera tiden som läggs på matlagningen.

Ekonomi

Förslaget innebär ökade kostnader för förvaltningen vilket inte ryms i nuvarande ram. För att
införa hemlagad mat i hemtjänsten behöver vård och omsorgsnämnden få en utökning av
budget motsvarande det alternativ man väljer.
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Två olika alternativ har tagits fram med beräkningar på vad kostnaden blir räknat på 30 min
samt 45 min om brukaren får välja 1,2, 3 dagar i veckan. Utöver detta tillkommer
utbildningsinsatser för servicepersonal som skall laga maten på ca 110 000.

Alternativ 1. Visar kostnad 30 min
Antal dagar /vecka
Matdistribution
Ny tid
Gammal tid
Skillnad per brukare och dag
Kostnad per brukare och dag
Timmar per brukare och år
Kostnad per brukare och år
Antal intresserade
Antal möjliga
Andel
Antal i Mölndal
Antal intresserade

1

Schablon minuter

30

30
5

Enklare matlagning nivå 1
Ny tid
Gammal tid

30
5

Enklare matlagning nivå 2
Ny tid
Gammal tid

30
13

25
178

Skillnad per brukare och dag
Kostnad per brukare och dag

25
178

Skillnad per brukare och dag
Kostnad per brukare och dag

17
121

22
9 273
8
58
13,8%
184
25

Kostnadsökning

235 351

Tota kostnadsökning

736 699

Timmar per brukare och år
Kostnad per brukare och år
Antal intresserade
Antal möjliga
Andel
Antal i Mölndal
Antal intresserade
Kostnadsökning

22
9 273
8
58
13,8%
156
22
199 537

Timmar per brukare och år
Kostnad per brukare och år
Antal intresserade
Antal möjliga
Andel
Antal i Mölndal
Antal intresserade
Kostnadsökning

Om antalet tillfällen ökar till 2 dagar/ vecka blir kostnadsökningen ca 1,47 mnkr och tre dagar
i veckan ca 2,2 mnkr

15
6 306
8
58
13,8%
347
48
301 812
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Alternativ 2. Visar kostnad 45 min
Antal dagar /vecka
Matdistribution
Ny tid
Gammal tid
Skillnad per brukare och dag
Kostnad per brukare och dag
Timmar per brukare och år
Kostnad per brukare och år
Antal intresserade
Antal möjliga
Andel
Antal i Mölndal
Antal intresserade
Kostnadsökning
Tota kostnadsökning

1

Schablon minuter

45

45
5

Enklare matlagning nivå 1
Ny tid
Gammal tid

45
5

Enklare matlagning nivå 2
Ny tid
Gammal tid

45
13

40
285

Skillnad per brukare och dag
Kostnad per brukare och dag

40
285

Skillnad per brukare och dag
Kostnad per brukare och dag

32
228

35
14 837
8
58
13,8%
184
25
376 561

Timmar per brukare och år
Kostnad per brukare och år
Antal intresserade
Antal möjliga
Andel
Antal i Mölndal
Antal intresserade
Kostnadsökning

35
14 837
8
58
13,8%
156
22
319 258

Timmar per brukare och år
Kostnad per brukare och år
Antal intresserade
Antal möjliga
Andel

28
11 870
8
58
13,8%

Antal i Mölndal

347

Antal intresserade
Kostnadsökning

48
568 116

1 263 936

Om antalet tillfällen ökar till 2 dagar/ vecka blir kostnadsökningen ca 2,5 mnkr och tre dagar i
veckan ca 3,8 mnkr
Bedömning

Utifrån resultatet av genomfört pilotprojektet i Mölndals stad där det framkom att inte
intresset från brukarna var så stort och samtliga brukare valde att avsluta sitt deltagande innan
pilotprojektet var slut är det rimligt att börja i mindre omfattning. Ett införande av valfriheten
medför många praktiska delar att hantera för hemtjänsten. Förvaltningen förespråkar därför att
ett införande av valfrihet av matlagning sker i mindre skala initialt för att hitta bra
arbetsformer kring planering för detta. Om brukarna skall vara delaktiga blir det en markant
ökad kostnad, då matlagningen kan ta längre tid att utföra utifrån det individuella
behovet, därför bör inriktningen bli att brukaren inte är delaktig i denna insats, utan
servicepersonal lagar maten som en del i serviceinsatser som vi utför.
Utbildningsinsatser för personal tillkommer även oavsett vilket alternativ man väljer.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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