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Prioriteringsforslag

Nr. ÆSU09

Overskrift

Lukning af caféerne på plejehjemmene

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Ældre- og Sundhedsudvalget
MED
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

602

602

602

602

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

-301

-602

-602

-602

-301

-602

-602

-602

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

-0,8

-1,6

-1,6

-1,6

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Cafédriften på Baldersbo, Henriksdal, Torstorp samt Sengeløse Plejehjem ophører. Som
konsekvens heraf ophører ydelsen ”madservice uden udbringning” (hvor borger spiser i
cafeerne) og ydelsen ”madservice med udbringning” tilpasses. Hjemmeboende borgerne, som
er visiteret til madordningen uden udbringning, vil fremover blive visiteret til madservice med
udbringning.
2. Status
Cafeerne på plejehjemmene Baldersbo, Henriksdal, Torstorp samt Sengeløse tilbyder mad til
brugerne af stederne samt personalet. Tilbuddet er oprettet som et aktiverende og
forebyggende tilbud efter servicelovens § 79. Cafeerne benyttes af:





borgere bosat på plejehjemmene samt deres pårørende
hjemmeboende borgere der er visiteret til madservice
brugere af dagcentrene
personale på plejehjemmene

Borgere, der er visiteret til madservice uden udbringning, kan visiteres til 4–7 måltider pr.
uge. Borgerne kan vælge at indtage måltidet på cafeerne eller de kan vælge at tage måltidet
med hjem. Såfremt cafeerne lukkes, vil borgerne kunne visiteres til madseervice med
udbringning, hvor de vil modtage kølemad til opvarmning i eget hjem.
Det seneste halve år har ca. 30 visiterede borgere pr. måned valgt at indtage deres måltid på
en af kommunens fire cafeer. Det er primært borgere der også anvender daghjem.
Køkkenområdet er ansvarlig for driften af Høje-Taastrup Kommunes fire caféer. I alt har de
fire cafeer i det seneste halve år haft en gennemsnitlig månedlig indtægt på ca. 19.000 kr.
Cafeerne har dog aldrig været i stand til at generere en indtægt svarende til
produktionsomkostningerne, hvorfor der årligt ydes et kommunalt driftstilskud på 602.000 kr.
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3. Ændringsforslag
Caféerne på kommunens fire plejecentre ophører pr. 1. juli 2023. Det vil herefter ikke
længere være muligt at købe mad på plejecentrene.
4. Konsekvens
Prioriteringsbidraget vil medføre ændring af nuværende kvalitetsstandard for madservice, idet
hjemmeboende borgerne, som er visiteret til madordningen, ikke længere kan indtage maden
på cafeerne. I stedet skal borgeren spise den leverede mad hjemme, og kan anvende
kommunens andre aktivitetstilbud.
Borgere der i dag er visiteret til madservice uden udbringning, skal revisiteres.
Ophør af cafedrift vil medføre opsigelse svarende til 1,6 fuldtidsmedarbejder.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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