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Yttrande över "Utredning avseende samlad
måltidsorganisation"
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över ”Utredning
huvudmannaskap för måltidsorganisation i Lunds kommun”
samt översända detsamma till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunkontoret, i samverkan
med berörda förvaltningar, genomfört en fördjupad utredning av
kommunens måltidsorganisation. Utredningen har resulterat i tre
förslag på hur huvudmannaskapet skulle kunna organiseras samt
förslag på utvecklingsåtgärder. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade i november 2020 att skicka utredning om förslag till
huvudmannaskap för måltidsorganisation i Lunds kommun på
remiss.
I förslag till yttrande framförs att kultur- och fritidsnämnden delar
utredningens bedömning att nämndens verksamheter inte berörs av
hur kommunens måltidsverksamhet är organiserad och därför
lämnas inga synpunkter på utredningens olika förslag. Vidare
framförs att kultur- och fritidsnämnden är positiv till de av
utredningen föreslagna utvecklingsåtgärderna där kultur- och
fritidsnämnden föreslås få ett ansvar: uppdatering av kommunens
kostpolicy samt kommungemensamt stöd.
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Servicenämndens utredning avseende samlad
måltidsorganisation

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i september 2017 servicenämnden i uppdrag
att genomföra en analys av kommunens måltidsorganisation i syfte
att identifiera samordningsvinster och kvalitetsförbättringar om
ansvaret för måltidsverksamheten i kommunen skulle läggas hos en
huvudman. Servicenämnden beslutade i september 2019 att till
kommunstyrelsen översända Utredning samlad måltidsorganisation
som redovisning av det av kommunstyrelsen lämnade
utredningsuppdrag. Utredningens slutsats var att
samordningsvinster, ökad likvärdighet, kvalitetsförbättringar och ett
mer effektivt resursnyttjande skulle möjliggöras av ett samlat
huvudmannaskap för måltider.
Utifrån utredningen beslutade kommunstyrelsen i november 2019
att ge kommunkontoret i uppdrag att, i samverkan med berörda
förvaltningar, genomföra en fördjupad utredning och baserat på
denna ta fram ett förslag över hur huvudmannaskapet borde se ut.
Uppdraget är nu genomfört och kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade därför att i november 2020 skicka utredning om förslag till
huvudmannaskap för måltidsorganisation i Lunds kommun på
remiss till barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
servicenämnden.

Kultur- och fritidsnämndens måltidsverksamhet och utredningens
förslag
I Utredning huvudmannaskap för måltidsorganisationen i Lunds
kommun som kommunkontoret, tillsammans med berörda nämnder
tagit fram, framgår att kultur- och fritidsnämndens verksamheter
inte serverar några måltider men att det förekommer café- och
kioskverksamhet med enklare utbud. Miljönämnden för register över
alla verksamheter som hanterar livsmedel i kommunen, även enklare
caféverksamhet. Av kommunens 249 registrerade kommunala
livsmedelsanläggningar ansvarade kultur- och fritidsnämnden 2019
för 11 av dessa. Kultur- och fritidsnämnden stod då för 2 % av
kommunens totala livsmedelsinköp och inköpen var i hög
utsträckning från upphandlade leverantörer. Inom ramen för
nämndens begränsade verksamhet bedrivs ett aktivt arbete för att
främja hälsosamma vanor och hållbarhet utifrån
kommunövergripande styrdokument som Kostpolicy och LundaEko.
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I utredningen görs bedömningen att kultur- och fritidsnämndens
verksamheter inte berörs av hur kommunens måltidsverksamhet är
organiserad. I utredningen konstateras att kultur- och
fritidsnämnden är ”beroende av att verksamheten kan få ett fortsatt
stöd i kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kostoch köksfrågor, livsmedelsupphandling samt kostrelaterade
styrdokument likt det som idag ges från servicenämnden eftersom
dessa specialistkunskaper inte ingår i nämndens kärnverksamhet.”
I utredningen presenteras tre förslag till organisation för
kommunens måltidsverksamhet: samlad organisation, delad
organisation eller nuvarande organisation. Nämnderna ombeds i
sina remissvar beskriva konsekvenserna för den egna verksamheten
utifrån de tre förslagen. Vidare ombeds nämnderna beskriva
konsekvenserna av de i utredningen föreslagna
utvecklingsåtgärderna:







uppdatering av kommunens kostpolicy
utveckling av styrning, ledning, processbeskrivning och dialog
mellan beställande
nämnd och utförande nämnd
översyn av prismodeller och beställningsrutiner
kommungemensamt stöd
ökad tillgänglighet till restauranger för pensionärer

I utredningen framgår att kultur- och fritidsnämnden föreslås få ett
delansvar avseende utvecklingsåtgärderna uppdatering av
kommunens kostpolicy samt kommungemensamt stöd.

Förslag till yttrande
Kultur- och fritidsnämnden delar utredningens bedömning att
nämndens verksamheter inte berörs av hur kommunens
måltidsverksamhet är organiserad. Kultur- och fritidsnämnden har
därför inga synpunkter på utredningens olika förslag avseende
måltidsorganisation.
Avseende utredningens föreslagna utvecklingsåtgärder är kulturoch fritidsnämnden positiv till att delta i en kommande uppdatering
av kommunens kostpolicy. Vidare delar kultur- och fritidsnämnden
utredningens slutsats om kommungemensamt stöd, att det är
gynnsamt för kultur- och fritidsnämndens verksamheter att få stöd i
kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och
köksfrågor, livsmedelsupphandling samt kostrelaterade
styrdokument.
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Beredning
I beredningen av ärendet har perspektiv från samtliga av nämndens
verksamheter beaktats.

Barnets bästa
Barnets bästa har beaktats i ärendet.

Michael Holmkvist
Tf. kultur- och fritidsdirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Akten

