
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2020-09-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49
Yttrande om portionspriser för mat inom äldreomsorgen (BUN 2020.292)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar följande yttrande angående socialnämndens 
uppmaning:

Barn- och ungdomsförvaltningen har under våren tagit fram förslag till effektiviseringar och 
kalkyl för att få ett hållbart portionspris och ökad upplevd kvalitet gällande mat till 
äldreomsorgen. Förslagen beskriver tre möjliga åtgärder för sänkta produktionskostnader samt 
vad förvaltningarna behöver samarbeta kring:

1. Effektiviseringar som minskar produktionskostnaden från 83 kr per portion till 59 kr per 
portion (50 kr per portion om alla portioner köps från Väsbygården)
2. Flytt av produktion till annat kök som minskar produktionskostnaden från 83 kr per portion 
till 44 kr per portion (37 kr per portion om alla portioner köps från Väsbygården).
3. Flytt av produktion som skulle medföra att det finns utrymme för att öka kvalitén i både 
inköp av livsmedel och investeringar i serveringslokaler för att öka kvalitén av den upplevda 
måltidsmiljön.

Ärendebeskrivning
Barn och ungdomsnämnden fick den 29 juni en uppmaning från socialnämnden.. 
Socialnämnden rekommenderar barn- och ungdomsnämnden att uppdra barn och
ungdomsförvaltningen att:
1. Snarast möjligt inleda effektiviseringar för att minska matportionspriset som debiteras till 
äldreomsorgen.
2. Snarast möjligt inkomma med en plan och kalkyl för vidare effektivisering av
verksamheten så att matportionspriset blir hållbart i längden.

Bakgrund till socialnämndens beslut är att socialförvaltningen i ett nämndsärende 
uppmärksammat socialnämnden på höjda matpriser för de särskilda boendena för äldre. Barn 
och ungdomsförvaltningen har enligt en preliminär kalkyl flaggat för att matprisernas till 
äldreomsorgen, som är en separat del av kostenhetens uppdrag, behöver höjas för att täcka de 
kostnader uppdraget till äldreomsorgen innebär.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande.  Ordförande ställer 
proposition på yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-11, yttrande om portionspriser för mat inom 

äldreomsorgen
 Socialnämnden, Uppmaning till barn- och ungdomsnämnden om hållbara 

portionspriser för mat till äldreomsorgen
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Tjänsteskrivelse

Yttrande om portionspriser för mat 
inom äldreomsorgen
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar följande yttrande angående socialnämndens 
uppmaning:

Barn- och  ungdomsförvaltningen har under våren tagit fram förslag till 
effektiviseringar och kalkyl för att få ett hållbart portionspris och ökad upplevd 
kvalitet gällande mat till äldreomsorgen. Förslagen beskriver tre möjliga åtgärder för 
sänkta produktionskostnader samt vad förvaltningarna behöver samarbeta kring:

1. Effektiviseringar som minskar produktionskostnaden från 83 kr per portion till 59 
kr per portion (50 kr per portion om alla portioner köps från Väsbygården)
2. Flytt av produktion till annat kök som minskar produktionskostnaden från 83 kr 
per portion till 44 kr per portion (37 kr per portion om alla portioner köps från 
Väsbygården).
3. Flytt av produktion som skulle medföra att det finns utrymme för att öka kvalitén i 
både inköp av livsmedel och investeringar i serveringslokaler för att öka kvalitén av 
den upplevda måltidsmiljön. 

Ärendet i korthet
Barn och ungdomsnämnden fick den 29 juni en uppmaning från socialnämnden.. 
Socialnämnden rekommenderar barn- och ungdomsnämnden att uppdra barn och
ungdomsförvaltningen att:
1. Snarast möjligt inleda effektiviseringar för att minska matportionspriset som 
debiteras till äldreomsorgen.
2. Snarast möjligt inkomma med en plan och kalkyl för vidare effektivisering av
verksamheten så att matportionspriset blir hållbart i längden.

Bakgrund till socialnämndens beslut är att socialförvaltningen i ett nämndsärende 
uppmärksammat socialnämnden på höjda matpriser för de särskilda boendena för 
äldre. Barn och ungdomsförvaltningen har enligt en preliminär kalkyl flaggat för att 
matprisernas till äldreomsorgen, som är en separat del av kostenhetens uppdrag, 
behöver höjas för att täcka de kostnader uppdraget till äldreomsorgen innebär.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-09-11, yttrande om portionspriser för mat inom 

äldreomsorgen
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2. Socialnämnden, Uppmaning till barn- och ungdomsnämnden om hållbara 
portionspriser för mat till äldreomsorgen

Susanna Falk
Utbildningschef 

______________________

Ska expedieras till
Socialnämden
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§ 74
Uppmaning till barn- och ungdomsnämnden om hållbara portionspriser för 
mat till äldreomsorgen (SN 2020.135)

Beslut
Socialnämnden rekommenderar barn- och ungdomsnämnden att uppdra åt barn och 
ungdomsförvaltningen att:

1. Snarast möjligt inleda effektiviseringar för att minska matportionspriset som debiteras till 
äldreomsorgen.
2. Snarast möjligt inkomma med en plan och kalkyl för vidare effektivisering av 
verksamheten så att matportionspriset blir hållbart i längden.
 
Anteckning
Socialdemokraterna lämnar in ett yttrande till ärendet enligt protokollsbilaga 1.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen vill uppmärksamma socialnämnden på höjda matpriser för våra särskilda 
boenden för äldre. Barn och ungdomsförvaltningen har flaggat enligt en preliminär kalkyl för 
att de behöver höja matpriserna för att få ihop verksamheten och debitera enligt 
självkostnadspris.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-18, uppmaning till barn- och ungdomsnämnden
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Comfact Signature Referensnummer: 7146SE



Vallentuna 2020 06 23 

Yttrande gällande ärende 13. 

Socialdemokraterna (S) har sedan länge påpekat att Vallentuna kommun har höga matpriser för de 
äldre i kommunens sociala omsorg. Nu har Barn- och ungdomsnämnden helt plötsligt aviserat en 
höjning av matpriserna som debiteras Socialnämnden i syfte att täcka BUN:s utgifter i budgeten.  
Socialdemokraterna anser att det är olyckligt om Socialnämndens verksamhet ska skadas på ett 
negativt sätt på grund av underskott i BUN.  

En rimlig prisnivå bidrar till att fler äldre unnar sig bra tillagad mat inom äldreomsorgen och 
hemtjänsten. För socialdemokraterna och säkert flera andra partier är det av största vikt att 
matpriserna hålls på en rimlig nivå som ligger i paritet med andra kommuner i Sverige och tillika 
håller en god kvalitet.  

Priset till kund kommer vid en eventuell höjning ligga kvar, enligt information idag, men en 
försämring av kvaliteten i SN riskerar att ske på grund av att det blir mindre pengar kvar till 
Socialnämndens verksamhet. Det här anser S vara olyckligt, särskilt i Coronatider (pandemin) då vi 
inte ska riskera en försämring av läget. S anser att det är av största vikt att BUN löser sitt underskott 
utan att höja priserna för maten till de äldre i Vallentuna.  

För socialdemokraterna Ing-Marie Elfström Ulf Lundström 

Protokollsbilaga 1

Comfact Signature Referensnummer: 7146SE
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Tjänsteskrivelse

Uppmaning till barn- och 
ungdomsnämnden om hållbara 
portionspriser för mat till 
äldreomsorgen

Förslag till beslut
Socialnämnden rekommenderar barn- och ungdomsnämnden att uppdra åt barn och 
ungdomsförvaltningen att:

1. Snarast möjligt inleda effektiviseringar för att minska matportionspriset som 
debiteras till äldreomsorgen.
2. Snarast möjligt inkomma med en plan och kalkyl för vidare effektivisering av 
verksamheten så att matportionspriset blir hållbart i längden.

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen vill uppmärksamma socialnämnden på höjda matpriser för våra 
särskilda boenden för äldre. Barn och ungdomsförvaltningen har flaggat enligt en 
preliminär kalkyl för att de behöver höja matpriserna för att få ihop verksamheten 
och debitera enligt självkostnadspris.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-06-18, Uppmaning till barn- och ungdomsnämnden

David Gyllenstråle
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Akten, barn- och ungdomsnämnden.


