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Lukning af cafeen på Sundhedscenteret

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Ældre- og Sundhedsudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Besparelse
Mindreindtægt
Samlet ændring (Netto)
Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk

2022

2023

2024

2025

260

260

260

260

-420
160
-260

-420
160
-260

-420
160
-260

-420
160
-260

1
-1

1
-1

1
-1

1
-1

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

1. Resumé
Cafedriften i Sundhedscenteret ophører. Borgere der ønsker at spise det varme måltid på en
af kommunens cafeer, henvises til cafeerne på Henriksdal-, Sengeløse-, Torstorp -og
Baldersbo Plejecenter.
2. Status
Cafeen på Sundhedscentret tilbyder mad til brugerne af steder samt personalet. Tilbuddet er
oprettet som et aktiverende og forebyggende tilbud efter servicelovens § 79.
Cafeen
•
•
•
•

benyttes af:
hjemmeboende borgere der er visiteret til madservice
borgere der er visiteret til træning
foreninger der har til huse på sundhedscentret
personalet på Sundhedscentret

På grund af restriktioner afledt af Covid-19 har der ikke har været cafedrift i
Sundhedscenteret siden marts 2020. Borgerne er i nedlukningsperioden tilbudt fri vand og
kaffe. Medarbejderne har medbragt egen frokost.
Erfaringerne fra det seneste år viser, at der ikke har været den store efterspørgsel efter
cafeens ydelser, og borgerne har formået at tilrettelægge deres måltider og træning, så de
har spist enten før eller efter træning.
Cafeen driftes af kommunens produktionskøkken, der ud over at levere mad til beboerne på
kommunens fire plejecentre, også drifter de fire cafeer (3 på plejecentrene og 1
sundhedscenteret).
Driften af de fire cafeer er delvist finansieret ved salg af produkter. Cafeerne har dog aldrig
været i stand til at generere en indtægt svarende til produktionsomkostningerne, hvorfor der
årligt ydes et kommunalt driftstilskud.
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Det skønnes, at lukningen af cafeen på Sundhedscentret vil genere en samlet nettobesparelse
på 260.000 kr. her af vedrører 370.000 kr. løn, 50.000 kr. fødevarer samt 160.000 kr. tabte
indtægter.
3. Ændringsforslag
Da drift af cafe er en kommunal kan ydelse, foreslås det, at Cafeen i Sundhedscentret lukkes
pr. 01-01-2022.
4. Konsekvens
Der kan fremover ikke tilbydes en kantine/madordning for personalet på pleje- og
træningscenter. Ligeledes vil borgere der er til gentræning på Sundhedscentret, ikke have
mulighed for at købe mad på Sundhedscenteret. Endelig vil borgere, der er visiteret til
madservice blive henvist til cafeerne på kommunens plejecenter.
5. Investeringsbehov
Prioriteringsbidraget medfører ingen behov for investering.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
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