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Äldrenämnden Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Äldrenämnden 2021-01-13 ALN-2021-00026-1 

Handläggare: 
Jesper Kyrk 

Ökad valfrihet avseende leverans av 
matlådor inom hemtjänsten 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att uppdra åt förvaltningen att utreda hur valfriheten kan ökas för den enskilde 
avseende matlådor distribuerade av hemtjänsten. 

2. att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på 
åtgärder för att öka den enskildes valfrihet avseende matlådor distribuerade 
av hemtjänsten. 

Ärendet 

Äldrenämnden vill uppdra till äldreförvaltningen att utreda hur valfriheten och den 
enskildes påverkansmöjligheter kan öka när det gäller matlådor distribuerade av 
hemtjänsten. Att få äta en god måltid är en viktig kvalitetsaspekt inom äldreomsorgen. 
Genom ökad möjlighet att välja leverantör kan äldre som beviljats matlåda enligt 
biståndsprövning i större utsträckning påverka kvaliteten och välja matlåda utifrån 
egen smak och önskemål. 

Matlådor inom egenregins hemtjänst är idag upphandlat enligt lagen om 
offentligupphandling (LOU). Idag är det företaget Sodexo som levererar matlådorna. 
De privata utförarna har egna lösningar på leveransen av matlådor. 

Sveriges kommuner hanterar tillhandahållandet av matlådor till hemtjänstbrukare på 
olika sätt. Flera kommuner har som Uppsala valt att upphandla tjänsten enligt LOU och 
några har valt andra upphandlingsformer för att på så sätt öka den enskildes valfrihet. 
Med anledning av detta ges äldreförvaltningen i uppdrag att utreda hur valfriheten kan 
ökas för den enskilde avseende matlådor distribuerade av hemtjänsten. 
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Förvaltningen ges också i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med förslag på 

åtgärder för att öka den enskildes valfrihet. Återrapportering sker till 
nämndsammanträdet i maj innevarande år. 

Beredning 

Ärendet har beretts av avdelningen för avtal och marknad 

Ekonomiska konsekvenser 

Utgångspunkten för ärendet är att införandet inte ska medföra merkostnader för 
äldrenämnden. 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 

Förvaltningsdirektör 
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