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Utredning huvudmannaskap för måltidsorganisation i
Lunds kommun - Delrapport Nuläget i Lund
1 Bakgrund och uppdrag
Måltider är en del av kommunens hållbarhetsarbete. Huvudmannaskapet och ansvaret
för måltidsverksamheten är fördelat på flera av kommunens nämnder. De nämnder som
främst hanterar måltider i sina verksamheter är: servicenämnden, barn- och
skolnämnden, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt socialnämnden.
Under år 2019 köpte kommunen livsmedel till ett värde av 120 miljoner kronor, därtill
kommer kostnader för tillagning, servering osv. Dagligen tillhandahålls en mängd
måltider i kommunens olika verksamheter. Uppskattningsvis serverades det under
våren 2019 dagligen cirka 27 500 lunchportioner endast i förskola, grundskola och
gymnasium. För att producera, hantera, transportera och servera denna kvantitet krävs
det att kommunen har en effektiv organisation för måltider samt har en gemensam
målbild av vad man vill uppnå med måltiderna.
I september 2017 gav kommunstyrelsen servicenämnden i uppdrag att genomföra en
analys av kommunens måltidsorganisation i syfte att identifiera om det finns
samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för
måltidsverksamheten i kommunen läggs hos en huvudman. Måltidsverksamheten är
omfattande och mångfacetterad och i servicenämndens utredning gjordes
avgränsningar. I underlaget ingick 37 grundskoleenheter inom servicenämndens och
barn- och skolnämndens verksamhetsområde. Måltidsorganisationen kartlades och
granskades i syfte att framställa en nulägesbild och identifiera eventuella skillnader
mellan huvudmännen. Datainsamling och analys gjordes avseende: kostnader,
inköpsstatistik, livsmedelssäkerhet samt kartläggning av organisation.
Slutsatsen i utredningen är att samordningsvinster, ökad likvärdighet,
kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt resursnyttjande skulle möjliggöras av ett
samlat huvudmannaskap för måltider.
Utifrån slutsatsen i servicenämndens utredning 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 för kommunens måltidsorganisation bör se ut.

2 Utredningen
Utredningen genomförs under hösten 2020 och består av tre delrapporter:
Omvärldsanalys, Nuläget i Lund samt en Slutrapport.
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2.1 Delrapport Nuläget i Lund
Rapporten syftar till att ge en bild av hur måltidsverksamheten i Lunds kommun ser ut i
nuläget för att ha som stöd i slutrapportens förslag på hur huvudmannaskapet och
ansvaret bör se ut. I rapporten ges inledningsvis en redogörelse för övergripande
förutsättningar följt av en beskrivning av hur respektive nämnds måltidsverksamhet ser
ut samt de utvecklingsbehov som identifierats i utredningen. Utvecklingsbehoven tas
med i övervägandena i slutrapporten.
Delrapporten är framtagen av kommunkontoret och är avstämd med utredningens
styrgrupp. Intervjuer har gjorts med nyckelpersoner inom verksamheterna på berörda
förvaltningar.

3 Sammanfattning
De nämnder i kommunen som hanterar mat och måltider inom sina verksamheter är
främst: barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden,
socialnämnden kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden. Verksamheterna har
olika förutsättningar och behov. Kommunen har till stora delar en samlad
måltidsorganisation hos servicenämnden som ansvarar för merparten av maten som
serveras i grundskolor, särskolor och inom äldreomsorgen. En sammanfattande
bedömning är att organisationen kring mat och måltider i stort fungerar väl men att det
finns behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan barn- och skolnämnden som
beställare och servicenämnden som utförare.
I utredningen har några utvecklingsbehov identifierats för att uppnå ytterligare
samordningsvinster, kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt resursutnyttjande:








Tydliggöra ansvaret mellan beställande nämnder (barn- och skolnämnden samt
utbildningsnämnden) och utförande nämnd
Ökad möjlighet för beställande nämnder (barn- och skolnämnden samt
utbildningsnämnden) att påverka kostnaderna, översyn av prismodell och
beställningsrutiner
Ökad möjlighet att påverka hela måltidssituationen inom barn- och
skolnämndens verksamheter
Närmare dialog utifrån det pedagogiska uppdraget mellan barn- och
skolnämndens verksamheter och måltidsservice
Fortsatt kommungemensamt stöd för kompetensutveckling, lagkrav kring
livsmedelshantering och inspiration kring mat och måltidsupplevelse
Fortsatt kommungemensamt stöd i livsmedelsupphandling- och inköp.

Barn- och skolnämnden
I grundskolan/grundsärskolan är ansvaret för köken uppdelat mellan barn- och
skolnämnden och servicenämnden. Servicenämnden står för merparten av
skolmåltiderna. Större skolor har oftast tillagningskök där servicenämnden har ansvar
för helheten, både för tillagning och servering. Cirka hälften av de små enheterna, skolor
med färre än 300 elever, har mottagningskök som får maten av servicenämnden medan
skolans personal ansvarar för slutberedning och servering. Ett uppdelat ansvar
försvårar helhetssyn och möjlighet att påverka hela måltidssituationen.
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Barns lärande och utbildning grundläggs i förskolan där många barn äter ett flertal
måltider under en dag, vilket innebär att förskolan påverkar barnens matvanor. Enligt
förskolans läroplan (LpFö18) anges att måltidspedagogik ska vara en naturlig del i
förskolans verksamhet. Majoriteten av förskolorna, 56 av 72, har eget tillagningskök.
Merparten av de 16 förskolor som köper maten från servicenämnden har kök som inte
uppfyller kraven för egen tillagning eller så är de tillfälligt placerade i paviljonger på
grund av evakuering.
Organiseringen av arbetet med måltider ser olika ut i de olika verksamheterna och
varierar även mellan de olika utbildningsområdena och mellan enheterna. Det delade
ansvaret mellan barn- och skolnämnden och servicenämnden medför otydlighet kring
vad man vill uppnå med måltidsverksamheten, vilken ambitionsnivå man vill ha och hur
mycket måltiderna får kosta. Det finns för närvarande ingen kontinuerlig dialog mellan
barn- och skolnämnden och servicenämnden eller mellan förvaltningarna i frågor
gällande måltider. Det finns heller inget förvaltningsövergripande systematiskt
utvecklingsarbete eller samordning i dessa frågor eller samverkan mellan enheterna i
barn- och skolförvaltningen.
Diskussioner om barn- och skolförvaltningens behov för att få ett effektivt
resursutnyttjande, kvalitet och likvärdighet inom måltidsområdet har, bland annat, förts
i samband med denna utredning. Sammanfattningsvis har nedanstående
utvecklingsbehov identifierats:







tydligare koppling mellan politisk ambition och måltidspriset – möjlighet att
påverka kostnaderna
få en helhetsbild av måltidsverksamheten genom systematiskt utvecklingsarbete,
samordning och samverkan
ökad påverkan av hela måltidssituationen (utbud, tillagning, servering,
matsalsmiljö)
ökad dialog mellan den pedagogiska verksamheten och köken
översyn och revidering av befintliga överenskommelser/gränsdragningslistor
ökad flexibilitet i beställningsrutinerna

Utbildningsnämnden
Den samlade bedömningen är att det inte finns behov av att ändra i organisationen eller
ansvarsfördelningen gällande mat och måltider inom utbildningsnämndens
ansvarsområde. Alla de fem kommunalt drivna gymnasieskolorna och den
Internationella skolan ISLK har, eller har beställt, tillagningskök som drivs av
servicenämnden. Skolverksamheten anger att man i stort är nöjd med samarbetet och
stödet från servicenämnden. Vad gäller utvecklingsbehov lyfter verksamheten fram
följande: att beställande nämnd får större möjlighet att påverka ambitionsnivån och
kostnader, att prismodellen arbetas om så att respektive nämnd bär sina egna kostnader
samt att skriftliga överenskommelser upprättas för att förtydliga gränsdragningen
mellan skolornas och måltidsservice verksamhet.
Vård- och omsorgsnämnden
Den sammantagna bedömningen är att det inte finns behov av att ändra i organisationen
eller ansvarsfördelningen gällande mat och måltider inom vård- och omsorgsnämndens
ansvarsområde. Mat, måltider och måltidsmiljö är en viktig del av den totala
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omvårdnaden och är en av många arbetsuppgifter för vård- och omsorgspersonalen.
Nämnden arbetar kontinuerligt med att säkerställa kvalitet och likvärdighet inom
området genom att utveckla och följa upp riktlinjer, rutiner och olika standards.
Brukarnas synpunkter fångas t ex via brukarråd på särskilt boende.
Servicenämnden levererar kyld mat som slutbereds ute på avdelningarna på samtliga
särskilda boenden i egen regi, till restauranger för seniorer samt till några mindre
verksamheter. Vård- och omsorgsförvaltningen anger att verksamheten är nöjd med
kyldmatkonceptet som utvecklas i nära dialog mellan verksamheterna vilket ger
möjlighet att påverka kvalitet och kostnader.
Vård- och omsorgsnämnden är beroende av att verksamheten kan få ett fortsatt stöd i
kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor,
livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument, likt det som idag ges av
servicenämnden, eftersom dessa specialistkunskaper inte ingår i nämndens
kärnverksamhet.
I utredningen har identifierats behov av ett långsiktigt systematiskt arbete med
kompetensutveckling. Det finns behov av att säkerställa personalens kunskap kring
näring och ätande och skapa en samsyn kring livsmedelsval, matlagning och
måltidssituationen som helhet för att personalen ska ha möjlighet till ett professionellt
förhållningssätt kring mat. Det finns även behov av att se över möjligheter för ökad
tillgänglighet till restauranger för pensionärer, exempelvis genom koppling till befintliga
skolmatsalar.
Socialnämnden
Mat och måltider är en integrerad del i personalens dagliga arbete med att ge brukarna
stöd i att klara av att ha ett självständigt normalt liv och vara delaktiga i samhället. Ett
verksamhetsnära ansvar kräver att nämnden kontinuerligt arbetar med riktlinjer,
rutiner och uppföljning för att säkerställa kvalitet, likvärdighet och ett effektivt
arbetssätt.
Boendeenheterna och stödverksamheterna inom nämndens ansvarsområde är relativt
små och det är inte relevant att de ska ha särskilt avsatt kökspersonal. Bedömningen är
att hantering av mat och måltider även fortsättningsvis behöver bedrivas som en del i
verksamheten för att kunna anpassas utifrån brukarnas individuella behov.
Socialnämndens verksamheter berörs därmed inte av hur kommunens
måltidsorganisation är organiserad.
Däremot är nämnden beroende av att verksamheten kan få ett fortsatt stöd i kvalitets-,
hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor,
livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument likt det som idag ges från
servicenämnden eftersom dessa specialistkunskaper inte ingår i nämndens
kärnverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden
Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter serveras inga måltider men det
förekommer café- och kioskverksamhet med enklare utbud. Verksamheten arbetar
aktivt med hållbarhetsfrågor såsom att främja hälsosamma vanor där kost och goda
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matvanor är en del. Bedömningen är att nämndens verksamheter inte berörs av hur
kommunens måltidsverksamhet är organiserad. Däremot är nämnden beroende av att
verksamheten kan få ett fortsatt stöd i kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete
avseende kost- och köksfrågor, livsmedelsupphandling samt kostrelaterade
styrdokument likt det som idag ges från servicenämnden eftersom dessa
specialistkunskaper inte ingår i nämndens kärnverksamhet.
Servicenämnden
Servicenämnden är kommunens interna utförarorganisation och ansvarar för att efter
beställning utföra tillagning av mat för skolverksamhet och äldreboenden. Nämnden
ska dessutom vara en resurs för alla kommunala verksamheter i kvalitets-, hållbarhetsoch utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor, livsmedelsupphandling samt
kostrelaterade styrdokument. Uppdraget utförs av servicenämnden/måltidsservice.
I utredningsarbetet har några utvecklingsbehov av kommunens arbete med måltider
inom servicenämndens område identifierats:
•
•

•
•

Ökad påverkan över hela måltidssituationen inom barn- och skolnämndens
verksamheter för att uppnå ytterligare samordningsvinster,
kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt resursutnyttjande.
Utveckla befintlig prismodell och beställningsrutiner avseende barn- och
skolnämndens och utbildningsnämndens verksamheter så att respektive nämnd
ska bära sina kostnader för att skapa incitament till ett mer effektivt
resursutnyttjande.
Översyn och revidering av skriftliga överenskommelser och gränsdragningar
mellan måltidsservice och beställande enheter inom barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden.
Utveckla forum för kontinuerlig dialog med de nämnder som hanterar mat och
måltider.

4 Förutsättningar
4.1 Lagar, riktlinjer och styrdokument inom livsmedelsområdet
Alla måltidsverksamheter har att följa livsmedelslagstiftning, hygienföreskrifter, lagar
tillämpliga inom respektive område samt kommunens egna styrdokument. En
sammanfattning av dessa finns i bilaga 1.
Kostpolicy för Lunds kommun är ett kommungemensamt styrdokument för kost,
livsmedel och måltider i kommunen. Policyn är beslutad av kommunfullmäktige 2014,
intentionen är att policyn under 2021 ska ersättas av en så kallad Måltidsplan för Lunds
kommun. Med hjälp av kostpolicyn tydliggörs kommunens målsättning:
att matgäster i Lund ska erbjudas goda måltider i en trivsam miljö, tillagade av bra
råvaror som producerats med fokus på en hållbar utveckling. Kommunens ambition är
att mat och måltider ska bidra till matglädjen och medverka till en god folkhälsa.
4.2 Upphandling och inköp av livsmedel
Kommunen upphandlar livsmedel enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU.
Upphandlingar och avtalsförvaltning sker kontinuerligt samarbete i en
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upphandlingsgrupp bestående av representanter från samarbetskommunernas (Eslöv,
Höör, Hörby, Kävlinge och Svalöv) måltidsorganisationer och en utvecklingssamordnare
från servicenämndens måltidsservice i Lund som ansvarar för livsmedelsupphandling
tillsammans med kommunens livsmedelsupphandlare. Gruppen väljer tillsammans ut
ett sortiment och ställer krav utifrån respektive kommuns politiska beslut men där Lund
är tongivande. Representanten från måltidsservice i Lund stämmer även av önskemål
från de olika verksamheterna inom Lunds kommun. Tillsammans köper
samverkanskommunerna årligen livsmedel till ett värde av cirka 200 mkr.
Under år 2020 pågår nya upphandlingar för samtliga livsmedelsgrupper. Inom
nuvarande ramavtal gällande livsmedel finns färska livsmedel och grossistvaror. I det
upphandlade sortimentet finns närmare 2 000 artiklar, varav ca 40% är ekologiskt
sortiment. Avtalsvarorna är kontrollerade exempelvis vad gäller kvalitet och kostnader
och kommunen säkerställer därmed att skattemedel används på ett kontrollerat sätt.
Distribution av livsmedel sker till drygt 300 adresser runt om i kommunen. Under år
2019 köpte Lunds kommun in livsmedel för cirka 120 mkr fördelat på1:
Nämnd
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Totalt

mkr % av kommunens
totala inköp
68
57%
28
22%
16
13%
3
3%
3
3%
2
2%
120
100%

Inköp av livsmedel ska göras via e-handel enligt kommunens upphandlade avtal. Detta
följs kontinuerligt upp inom kommunens miljöledningssystem. Under 2019 gjordes
cirka 5 mkr eller 4% av inköpen utanför upphandlade avtal. Majoriteten av dessa köp
sker ”på stan” i andra livsmedelsbutiker än hos upphandlade avtalsleverantörer.
Berörda verksamheter arbetar med rutiner och utbildningsinsatser för att säkerställa en
ökad följsamhet till kommunens riktlinjer gällande upphandlade varor.
4.3 Kostnader för kommunens måltider
Kommunens verksamheter köpte under 2019 livsmedel för 120 mkr enligt ovanstående
tabell. Måltidsservice sålde mat, serveringstjänster m m till förvaltningarna för cirka 167
mkr under 2019. Utöver detta tillkommer kostnader för personal i respektive
förvaltning som arbetar med mat och måltider.
Det finns inga enhetliga rutiner för kostnadsredovisning för måltider inom Lunds
kommun så utredningen kan inte presentera någon totalkostnad för kommunens
måltider. Uppföljning av måltidskostnaderna sker på olika sätt inom nämndernas

1

Uppgifter från kommunens upphandlings- och uppföljningsprogram för livsmedel, DKAB Hantera Livs
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verksamheter. Vård- och omsorgsförvaltningen följer exempelvis måltidskostnaderna
per enhet och gör kontinuerligt jämförelser mellan enheterna.
4.4 Personal
I juli 2020 fanns cirka 360 anställda (med varierande tjänstgöringsgrad) i Lunds
kommun med befattningar som kan härledas till måltidsberedning. Fördelningen per
nämnd och befattning framgår i nedanstående tabell2. Siffrorna är inte helt jämförbara
eftersom det inte finns kommungemensamma riktlinjer för hur befattningar inom
måltidsområdet ska registreras. Kommunkontoret har utgått ifrån de vanligaste. Även
annan personal inom förskola, skola, socialpsykiatri och vård- och
omsorgsverksamheter är ofta engagerade i mat och måltider. Exempelvis pedagoger och
undersköterskor kan ansvara för måltidsberedning vilket ger ett stort mörkertal
gällande antal personer som är involverade.
Vård- och
Nämnd/verksamhet

Service
Barn- och skolnämnden
Utbildnings
nämnden Förskola Grundskola Totalt
nämnden

omsorgs
nämnden

Totalt

Antal anställda

177

98

44

142

12

26

357

- Varav tillsvidare

148

85

40

125

12

17

302

29

13

4

17

9

55

63

56

4

60

21

10

31

1

14

14

4

- Varav visstid
Befattning
- kock/kokerska
- ekonomibiträde
- skolmåltidsbiträde
- samordnare kök

7

- övriga

26

26

- ekonomibiträde/städ
- köks/servicebiträde

123

65
16

58
25
26

10

1

11

1

12

9

15

24

5

94

2

1

19

2

4.5 Kök
Lunds kommun har en lokalinvesteringsprocess som syftar till att kommunen genomför
rätt investeringar till rätt kvalitet och kostnad för att uppnå en långsiktig ekonomisk
hållbarhet. Alla investeringar ska prioriteras så att de bäst bidrar till den totala
gemensamma kommunnyttan. Kök är oftast kostsamma investeringar och en gemensam
planering av kök är angelägen. I enlighet med kommunens lokalförsörjningsplan är
servicenämnden med vid planering inför om- och nybyggnation av kökslokalerna.
Totalt sett finns det 80 tillagningskök och 54 mottagningskök i kommunens
verksamheter. Inom socialnämndens, kultur- och fritidsnämndens samt vård- och
omsorgsnämndens verksamheter är köken oftast små och finns på boenden och
verksamhet för brukare, fritidsgårdar osv.

Uppgifter från Lunds kommuns lönesystem, Personec P, sammanställt av Qlick view applikationen
”Chefsanalys personal”
2
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De större tillagningsköken drivs av servicenämnden och servar grundskolor och
gymnasieskolor med skolmat. I ett av grundskolans kök tillagas även kylda
måltidskomponenter till särskilda boenden och restauranger inom vård- och
omsorgsverksamheten.
Servicenämnden driver tillagningsköken i alla kommunens gymnasieskolor samt i alla
grundskor utom tre. Majoriteten av kommunens förskolor, 52 av 72, har eget
tillagningskök som drivs av barn- och skolnämndens personal. Många förskolor är små,
cirka 20 enheter har 1-3 avdelningar, dessa enheter har oftast mottagningskök.
Barn- och skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen avseende skolor och
förskolor är sedan några år att antalet mindre enheter ska minskas och vid
nybyggnation ska större enheter prioriteras. Ett argument för detta är att större enheter
kan utrustas med mer robusta kringresurser, exempelvis ett tillagningskök. Inriktningen
är att vid nybyggnation planeras förskolor i storleken 6-8 avdelningar (100-150 barn)
och grundskolor för minst 360 elever. De nya förskolor som byggs är i regel större och
då bygger man tillagningskök. Bedömningen om det ska byggas tillagnings- eller
mottagningskök utgår också från tillgänglig kapacitet på förskolor och skolor inom det
geografiska området.
4.6 Tillsyn av livsmedelsverksamheter
Miljönämnden är kontrollmyndighet för livsmedelsverksamheterna i Lunds kommun.
Syftet är att säkerställa verksamheternas förmåga att leverera säker mat.
Miljöförvaltningens livsmedelsinspektörer utför tillsyn av alla livsmedelsverksamheter
som ska uppfylla lagstiftningens krav gällande lämpliga lokaler, utrustning samt system
för egenkontroll. Inspektörerna utför registrering och godkännande av
livsmedelsverksamheter samt gör regelbunden tillsyn av livsmedelsverksamheten. Man
kontrollerar bland annat hur maten förvaras och hanteras och undersöker även om
lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent och snyggt.
Kontroll av livsmedelsanläggningar görs i huvudsak med stöd av förordningarna (EG)
178/2002, 852/2004, (EU) 1169/2011, 2017/625 och LIVSFS 2005:20.
Måltider bereds i kök utspridda i kommunen, med varierande kvalitet och med olika
riskklassning av miljönämnden. Beroende på riskklassning kan olika grad av
måltidsberedning ske i ett kök såsom tillagning av råvaror, halvfabrikat eller hantering
av färdiga rätter. År 2019 fanns det 249 registrerade kommunala
livsmedelsanläggningar i miljönämndens register. Samtliga verksamheter som på något
sätt hanterar livsmedel ingår i registret, allt ifrån enklare caféverksamhet till stora
tillagningskök. Anläggningarna är fördelade mellan: barn- och skolnämnden med 133
livsmedelsanläggningar, vård- och omsorgsnämnden 57, servicenämnden 30, kulturoch fritidsnämnden 11, socialnämnden 10 samt utbildningsnämnden 8.
Det är verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig och ska uppfylla kraven i
lagstiftningen. Miljönämnden är en kontrollmyndighet och kan vara rådgivande när det
gäller för verksamheterna att uppfylla lagkraven, men kan inte agera som en konsult.
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Utvecklingsbehov

Det går inte att dra några tydliga slutsatser om hur livsmedelsverksamheten bör
organiseras utifrån vilka brister som påtalas vid kontrollerna men miljöförvaltningen
kan se två generella utvecklingsbehov inom kommunens verksamheter gällande
livsmedelshantering:


Förtydliga verksamhetsutövarens ansvar gällande livsmedelshanteringen.
Hur är det delegerat och vem ska inspektörerna kontakta vid kontroll. Ett tydligt
ansvar underlättar dialog och uppföljning för att säkerställa en säker
livsmedelshantering. I varje kök ska det finnas tydliga och enkla instruktioner för
hur arbetet ska utföras samt en fungerande avvikelsekontroll.



Säkerställ chefers och kökspersonals kompetens genom att erbjuda kontinuerlig
kompetensutveckling gällande livsmedelshygien, bakterietillväxt och allergi- och
specialkost. Inom vissa verksamheter är livsmedelshantering en av många
arbetsuppgifter för personalen och personalomsättningen kan även vara relativt
hög.

5 Mat och måltider inom nämndernas ansvarsområden
De nämnder som hanterar mat och måltider inom sina verksamheter är främst: barnoch skolnämnden, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden
kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden. Nedan följer en beskrivning av hur
dessa nämnders måltidsverksamhet ser ut i dagsläget.

5.1 Barn- och skolnämnden
Uppdrag
Från den 1 januari 2018 har Lunds kommun en samlad barn- och skolnämnd (tidigare
var ansvaret fördelat på två barn- och skolnämnder) som har verksamhetsansvaret för
den kommunalt bedrivna verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola, annan pedagogisk verksamhet och Naturskolan.
Nämndens övergripande mål är att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola och
skola av hög och jämn kvalitet för alla barn och elever i Lunds kommun och att stärka
alla barn och elevers förutsättningar att nå målen. Utvecklingsarbete pågår inom många
områden inom nämndens ansvarsområde. Bland annat byggs det systematiska
kvalitetsarbetet upp på nytt från grunden. Riktlinjer, rutiner och processer
kvalitetssäkras löpande för att säkra likvärdigheten.
I Lunds kommuns kostpolicy anges att måltiderna inom barnomsorg, skola, fritidshem
 ska vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten
 ska underlätta lärandet genom mätta, pigga och friska barn och elever som ser ett
värde i maten.
Organisation
Cirka 17 600 barn och elever går på 72 kommunalt drivna förskolor och 39 kommunala
grundskolor, åtta grundsärskolor samt fyra KSU-enheter (kommunövergripande
särskild undervisning). Det arbetar cirka 3 500 tillsvidareanställda medarbetare i
verksamheten.
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Verksamheten är organiserad i totalt sju utbildningsområden, förskoleverksamheten
med tre utbildningsområden och grundskola/grundsärskola med fyra
utbildningsområden.
Kopplat till utbildningsområdena framför allt inom grundskola och grundsärskola finns
administrativa chefer och servicechefer vilka ansvarar för vaktmästeri-, städ- och
måltidspersonal som är anställd av barn- och skolnämnden. Det är ofta den
administrativa chefen eller servicechefen som på rektors uppdrag har dialogen om
måltider med servicenämnden/måltidsservice.
I grundskolan/grundsärskolan är ansvarsfördelningen för måltidsverksamheten
uppdelat mellan barn- och skolnämnden och servicenämnden. Servicenämnden står för
merparten av skolmåltiderna medan majoriteten av förskolorna har egna tillagningskök.
Verksamheterna har en till stora delar väl anpassad organisation som möter behov som
finns inom utbildningsområdena. Detta medför att organiseringen av arbetet avseende
måltidsverksamheten ser olika ut för förskola, grundskola och grundsärskola och
varierar även mellan de olika utbildningsområdena.
Styrdokument
Utöver gällande lagstiftning samt riktlinjer inom livsmedelsområdet utgår
verksamheten ifrån kommunens kostpolicy, miljöledningssystem samt relevanta mål i
LundaEko och Lunds kommuns program för social hållbarhet.
Kommunfullmäktige beslutade i september 2005 bland annat riktlinjer för
ansvarsfördelningen mellan nämnderna gällande köp av måltider. I beslutet framgår att
måltider för skola ska köpas av servicenämnden.
Barn- och skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen avseende skolor och
förskolor är sedan några år att antalet mindre enheter ska minskas och vid
nybyggnation ska större enheter prioriteras. Ett argument för detta är att större enheter
kan utrustas med mer robusta kringresurser, exempelvis ett tillagningskök.
Måltider i grundskola
Det finns 39 kommunala grundskolor med totalt cirka 12 300 elever. Elevantalet per
grundskola varierar mellan 40- 860 elever med i genomsnitt 280 elever. På 38 av
grundskolorna finns också fritidshemsverksamhet med cirka 6 600 elever. Det finns
även åtta grundsärskolor med totalt cirka 180 elever, sju av skolorna har även
fritidshemsverksamhet samt fyra KSU-enheter (kommunövergripande särskild
undervisning).
Det finns 45 kök inom verksamheterna. Tabellen visar hur ansvaret för kök och
kökspersonal är uppdelat mellan barn- och skolnämnden (BSN) och servicenämnden
(SN):
Kök
Tillagningskök, gsk*/gssk**
Tillagningskök, gsk

Antal
19
1

Ansvar för
tillagning
SN
BSN

Ansvar för
servering
SN
BSN
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Antal
Mottagningskök, gssk
Mottagningskök, gsk/gssk
Mottagningskök, gsk
Mottagningskök, KSU***
Antal
Totalt antal kök

20
3
16
2
4
25
45

SN
SN
BSN
SN

SN
BSN
BSN
BSN

*gsk: grundskola, **gssk: grundsärskola, ***KSU, kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper.

Servicenämnden driver 19 av de 20 tillagningsköken och har ansvar för hela
måltidssituationen d v s både för tillagning och servering. Endast köket på Byskolan i
Södra Sandby med cirka 330 elever i åk F-6 och fritidshemsverksamhet drivs inom barnoch skolnämndens organisation. Byskolan lagar även frukost, lunch och mellanmål till
fyra förskolor i Södra Sandby som tillsammans har cirka 160 barn.
Vad gäller mottagningsköken är bilden mer splittrad. Servicenämnden ansvarar för hela
måltidssituationen i tre av mottagningsköken och för tillagningen till 23 av de 25 köken
medan barn- och skolnämndens personal ansvarar för slutberedning och servering. De
två grundskolorna med mottagningskök där barn- och skolnämnden ansvarar för
helheten är: Revinge skola med 40 elever åk F-3 och fritidsverksamhet samt Torna
Hällestad skola med 59 elever åk F-3 och fritidsverksamhet. Dessa skolor får sina
måltider från närbelägna förskolor.
Om man ställer organisationen av skolornas kök i relation till elevantalet är det
uppskattningsvis:
-

skolor med tillagning och servering från servicenämnden, 71% av eleverna
skolor med tillagning från servicenämnden och servering från skolans personal,
25% av eleverna
skolor med tillagning och servering från skolans personal, 4% av eleverna

Sammanfattningsvis kan konstateras att större skolor oftast har tillagningskök där
servicenämnden har ansvar för helheten d v s både för tillagning och servering. Elva av
de 17 grundskolor som har mottagningskök som köper måltider från servicenämnden
har färre än 300 elever.
Det är rektor som ansvarar för skolans verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi. Elever i
grundskolan/grundsärskolan omfattas av arbetsmiljölagen och därav har rektorerna ett
direkt arbetsmiljöansvar för de 12 300 eleverna. Servicenämnden ansvarar för att maten
hanteras, tillagas och serveras (inte i mottagningsköken) utifrån gällande lagstiftning
och Lunds kommuns policys och riktlinjer. Egenkontrollen i köken är delegerat till
respektive köksansvarig. Skriftliga överenskommelser/gränsdragningslistor finns
mellan måltidsservice och beställande skolenheter.
Eleverna kan lämna synpunkter på mat och måltidsmiljö i exempelvis matråd och
elevråd. Uppföljning av verksamheten sker utifrån grundskolans/grundsärskolans
styrdokument som bland annat anger att skolans kvalitet, där skolmåltider är en del, ska
kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.
Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur skolans kvalitet, i detta fall
skolmåltidernas, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn får bästa
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möjliga förutsättningar att utvecklas och lära. Mat och måltider är en viktig del i lärandet
och i den upplevda kvaliteten.
Måltider i förskola
Barns lärande och utbildning grundläggs i förskolan där många barn äter ett flertal
måltider under en dag, vilket innebär att förskolan påverkar barnens matvanor. Enligt
förskolans läroplan (LpFö18) anges att måltidspedagogik ska vara en naturlig del i
förskolans verksamhet. Barn- och skolnämndens utgångspunkt är att tillagning av mat
ska finnas så nära verksamheten som möjligt, helst på respektive förskola så länge
förskolan är tillräckligt stor.
I Lund finns 72 förskolor i kommunal regi. Antalet barn varierar mellan 4 500-5 000
barn under ett år. Förskolornas storlek varierar mellan 1-8 avdelningar med i
genomsnitt 3,7 avdelningar per förskola och 65 barn per förskola. Många förskolor är
små, cirka 20 enheter har 1-3 avdelningar.
Tabellen visar hur ansvaret för kök och kökspersonal är uppdelat mellan barn- och
skolnämnden (BSN) och servicenämnden (SN):
Kök
Tillagningskök
Mottagningskök
Mottagningskök
Mottagningskök
Summa

Antal
52
15
4
1
72

Ansvar för
tillagning
BSN
SN
BSN
SN

Ansvar för
servering
BSN
BSN
BSN
BSN

Barn- och skolnämnden ansvarar för verksamheten i köken på 56 av de 72 förskolorna.
Ansvaret är delat på 16 förskolor med mottagningskök, servicenämnden lagar och
levererar maten till förskolorna medan barn- och skolnämndens personal slutbereder
och serverar maten. Merparten av de förskolor som köper maten från servicenämnden
har kök som inte uppfyller kraven för egen tillagning eller så är de tillfälligt placerade i
paviljonger på grund av evakuering.
Egenkontrollen i köken är delegerad till respektive enhetschef. Det arbetar oftast 1-3
personer i respektive förskolekök, beroende på förskolans storlek. Det är relativt vanligt
med kombinationstjänster det vill säga att en person arbetar både i kök och städ på en
enhet.
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Uppföljning av verksamheten sker utifrån förskolans läroplan, Lpfö18, som bland annat
anger att: Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas
upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur
förskolans kvalitet, det vill säga hur verksamhetens organisation, innehåll och
genomförande kan utvecklas så att varje barn får bästa möjliga förutsättningar att
utvecklas och lära. Mat och måltider är en viktig del i den upplevda kvaliteten.
Personal
I juli 2020 fanns cirka 140 anställda med befattningar (med varierande
tjänstgöringsgrad) relaterade till måltidsberedning i barn- och skolnämndens egen
måltidsverksamhet, 97 inom förskolan och 43 inom grundskolan3:

Nämn/verksamhet
Antal anställda
- Varav tillsvidare
- Varav visstid
Befattning
- kock/kokerska
- ekonomibiträde
- skolmåltidsbiträde
- ekonomibiträde/städ
- köks/servicebiträde
- övriga

Barn- och skolnämnden
Förskola Grundskola Totalt
97
43
140
85
40
125
13
4
17
56
21
10
9
2

4
10
14
1
15

60
31
14
11
24
2

Utifrån Kommunals avtal om heltid som norm så pågår just nu ett arbete inom barn- och
skolförvaltningen med att kartlägga hur många av medarbetarna som idag arbetar deltid
som vill arbeta heltid.
Respektive utbildningsområde ansvarar för sin personals kompetensutveckling, det
anordnas inga gemensamma utbildningstillfällen för kökspersonalen. Respektive
utbildningsområde ansvarar även för rekrytering och vikariehantering.
Livsmedelsinköp och kostnader för måltider
Inköp av livsmedel ska göras via e-handel enligt kommunens upphandlade avtal. Detta
följs kontinuerligt upp inom kommunens miljöledningssystem. Barn- och skolnämndens
verksamheter köpte in livsmedel för cirka 26,4 mkr år 2019 (motsvarar 22% av
kommunens totala livsmedelsinköp). Cirka 1,1 mkr eller 4%, köptes in utanför
upphandlade leverantörer vilket motsvarar kommunens genomsnittliga avvikelse.
Avvikelsen beror på att enheter ibland handlar hos annan leverantör som blev enklare
för verksamheten istället för hos upphandlade leverantörer.

Uppgifter från Lunds kommuns lönesystem, Personec P, sammanställt av Qlick view applikationen
”Chefsanalys personal”
3
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Utöver inköp av livsmedel enligt ovan köpte barn- och skolnämndens verksamheter
måltider och serveringstjänster från servicenämnden för cirka 90 mkr år2019 (3,2 mkr
förskola och 86,4 mkr grundskola). Utöver detta tillkommer kostnader för personal i den
egna organisationen som arbetar med mat och måltider.
Varje år redovisar kommunerna in uppgifter till SCB i det så kallade
Räkenskapssammandraget. Ett regelverk finns för hur kostnaderna ska redovisas för att
uppgifterna ska bli så jämförbara som möjligt. Det finns ett nyckeltal som anger
kostnad/elev för måltider i grundskolor i kommunal regi (personal, livsmedel,
transporter, material, cafeteria och administrativa kostnader, lokalkostnader för
skolmåltider ingår inte) 4. År 2019 var måltidspriset per elev i grundskolan i Lunds
kommun 6 204 kr/år vilket är lägre än snittet för alla kommuner 6 913 kr. Motsvarande
uppgifter finns inte för övriga skolformer, kostnaderna för måltider särredovisas inte
inom dessa. Totalkostnaden för en elev i kommunal grundskola i Lund låg år 2019 på
116 021 kronor.
I tabellen framgår att sett över en femårsperiod har kostnaderna för måltider per elev
ökat med 8,9% för alla kommuner och 14% i större städer. Lunds kostnadsminskning
med 15,8% beror främst på förändrad kostnadsfördelning mellan de olika skolformerna
och på ändrade redovisningsprinciper för hyreskostnader i kommunen. Minskningen
mellan 2017 och 2018 beror på en justering i kostnadsfördelningen mellan grundskola
och fritidsverksamhet för att få en mer rättvisande kostnadsfördelning av
måltidskostnaderna. Kostnader fördes från grundskoleverksamhet till
fritidshemsverksamhet vilket gav stort utslag då det rörde sig om stora belopp.
Minskningen mellan 2018 och 2019 beror på ett sänkt måltidspris till följd av att barnoch skolnämnden tog över hyran för grundskolornas tillagningskök. Hyran för dessa kök
ingick fram t o m 2018 i måltidspriset.
Kostnad för måltider
i kommunal
grundskola åk 1-9,
kr/elev
Alla kommuner

2015

2016

2017

2018

6 350

6 457

6 649

6 835

Förändr.
20152019, %
6 913
8,9%

Större städer

5 653

5 755

6 197

6 385

6 442

14,0%

Lund

7 371

7 348

7 516

6 956

6 204

-15,8%

2019

Vad gäller förskoleverksamheten uppgick den totala kostnaden per barn i kommunal
förskola till 161 357 kr år 20195. Enligt schablonberäkningar från barn- och
skolförvaltningen var livsmedelskostnaden cirka 5 000 kronor av totalkostnaden per
barn. Personalkostnaderna för kökspersonalen särredovisas inte.
Barn- och skolförvaltningen har under de senaste åren skapat mer enhetliga rutiner för
kostnadsredovisning för måltider.

4

Uppgifter från Kommun och landstingsdatabasen Kolada, jämföraren

5

Uppgifter från Kommun och landstingsdatabasen Kolada, jämföraren
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Krisberedskap
I barn- och skolnämnden Pandemiplan anges att: Måltidsservice inom servicenämnden
står för merparten av skolmåltiderna. Majoriteten av förskolorna har eget
tillagningskök. Måltidsservice ska fortsätta vara distributör för mat till de enheter som
de har ansvar för. I det fall varm mat inte kan distribueras ska kall mat distribueras.
Akutmat ska finnas att tillgå på förskoleenheterna. Rektor ansvarar för att det finns
reservlager av mat på de förskolor och de fåtal skolor med eget tillagningskök. Rektor
ansvarar för att organisering och planering av måltider inom förskola och skola
genomförs på sådant sätt att risk för smitta minimeras.
Samarbete med och stöd från servicenämnden
Skolkontoret har kontinuerlig dialog med måltidsservice avseende exempelvis
övergripande kostnadsuppföljning och i frågor gällande livsmedelsupphandling och
uppföljning av inköpstatistik.
Måltidsservice anordnar kompetensutveckling för sin personal. I mån av plats och
möjlighet kan även kökspersonal anställd på barn- och skolförvaltningen delta i
grundläggande utbildningar inom livsmedelslagstiftning och liknande.
Utvecklingsbehov
Ett utvecklingsarbete pågår i många frågor inom barn- och skolnämndens
ansvarsområde för att säkerställa en verksamhet av hög och jämn kvalitet för alla barn
och elever i Lunds kommun och att stärka alla barn och elevers förutsättningar att nå
målen. Bland annat byggs det systematiska kvalitetsarbetet upp på nytt från grunden.
Riktlinjer, rutiner och processer kvalitetssäkras löpande för att säkra likvärdigheten.
Det delade ansvaret mellan barn- och skolnämnden och servicenämnden medför
otydlighet kring vad man vill uppnå med måltidsverksamheten, vilken ambitionsnivå
man vill ha och hur mycket måltiderna får kosta. Det finns för närvarande ingen
kontinuerlig dialog mellan barn- och skolnämnden och servicenämnden eller mellan
förvaltningarna i frågor gällande måltider. Det sker heller inget
förvaltningsövergripande samordnat systematiskt utvecklingsarbete eller samordning i
dessa frågor eller samverkan mellan enheterna i barn- och skolförvaltningen.
Diskussioner om barn- och skolförvaltningens behov av stöd inom måltidsområdet har,
bland annat, förts i samband med denna utredning. Frågan har lyfts i olika fora med
utbildningschefer, rektorer och administrativa chefer. Utgångspunkterna är effektivt
resursutnyttjande, kvalitet och likvärdighet. Nedan följer några punkter som
framkommit.
Exempel på arbetsuppgifter som kan vinna på att hanteras på ett samordnat sätt
(oavsett organisation):
 facility management - strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster
som krävs för att köken ska fungera effektivt
 kvalitets- och utvecklingsfrågor, gemensamma teman
 upphandlingar/avtal av livsmedel
 planering av matsedlar (inriktning, utbud, näringsinnehåll)
 grönsaksbuffé och mellanmål
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rutiner för specialkost
rekrytering, vikariehantering, rehabilitering
bemanning - möjligheter för heltid som norm
säkra personalens kompetens på alla enheter
kompetensutveckling
gemensamma arbetsplatsträffar med andra som arbetar i kök
egenkontroll i köken
lokalfrågor, köksutrustning
kapaciteten i köken
måltidsmiljön i matsalarna
samordnade transporter

Exempel på arbetsuppgifter som kan vinna på att hanteras nära kärnverksamheten:
 samarbetet mellan den pedagogiska verksamheten och köken
 verksamhetsutveckling kopplad till måltidspedagogik
 frukost och mellanmål
 arbetsledarskap för serveringspersonal kopplade till skolorna
 möjlighet till heltidstjänster om man kombinerar med städtjänst
 gemensamma arbetsplatsträffar och viss kompetensutveckling med övrig
personal på enheten
Diskussioner om barn- och skolförvaltningens behov för att få ett effektivt
resursutnyttjande, kvalitet och likvärdighet inom måltidsområdet har, bland annat, förts
i samband med denna utredning. Sammanfattningsvis har nedanstående
utvecklingsbehov identifierats:







tydligare koppling mellan politisk ambition och måltidspriset – möjlighet att
påverka kostnaderna
få en helhetsbild av måltidsverksamheten genom systematiskt utvecklingsarbete,
samordning och samverkan
ökad påverkan av hela måltidssituationen (utbud, tillagning, servering,
matsalsmiljö)
ökad dialog mellan den pedagogiska verksamheten och köken
översyn och revidering av befintliga överenskommelser/gränsdragningslistor
ökad flexibilitet i beställningsrutinerna

Sammanfattning
I grundskolan/grundsärskolan är ansvaret för köken uppdelat mellan barn- och
skolnämnden och servicenämnden. Servicenämnden står för merparten av
skolmåltiderna. Större skolor har oftast tillagningskök där servicenämnden har ansvar
för helheten, både för tillagning och servering. Cirka hälften av de små enheterna, skolor
med färre än 300 elever, har mottagningskök som får maten av servicenämnden medan
skolans personal ansvarar för slutberedning och servering. Ett uppdelat ansvar
försvårar helhetssyn och möjlighet att påverka hela måltidssituationen.
Barns lärande och utbildning grundläggs i förskolan där många barn äter ett flertal
måltider under en dag, vilket innebär att förskolan påverkar barnens matvanor. Enligt
förskolans läroplan (LpFö18) anges att måltidspedagogik ska vara en naturlig del i
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förskolans verksamhet. Majoriteten av förskolorna, 56 av 72, har eget tillagningskök.
Merparten av de 16 förskolor som köper maten från servicenämnden har kök som inte
uppfyller kraven för egen tillagning eller så är de tillfälligt placerade i paviljonger på
grund av evakuering.
Organiseringen av arbetet med måltider ser olika ut i de olika verksamheterna och
varierar även mellan de olika utbildningsområdena och mellan enheterna. Det delade
ansvaret mellan barn- och skolnämnden och servicenämnden medför otydlighet kring
vad man vill uppnå med måltidsverksamheten, vilken ambitionsnivå man vill ha och hur
mycket måltiderna får kosta. Det finns för närvarande ingen kontinuerlig dialog mellan
barn- och skolnämnden och servicenämnden eller mellan förvaltningarna i frågor
gällande måltider. Det finns heller inget förvaltningsövergripande systematiskt
utvecklingsarbete eller samordning i dessa frågor eller samverkan mellan enheterna i
barn- och skolförvaltningen.
Diskussioner om barn- och skolförvaltningens behov för att få ett effektivt
resursutnyttjande, kvalitet och likvärdighet inom måltidsområdet har, bland annat, förts
i samband med denna utredning. Sammanfattningsvis har nedanstående
utvecklingsbehov identifierats:







tydligare koppling mellan politisk ambition och måltidspriset – möjlighet att
påverka kostnaderna
få en helhetsbild av måltidsverksamheten genom systematiskt utvecklingsarbete,
samordning och samverkan
ökad påverkan av hela måltidssituationen (utbud, tillagning, servering,
matsalsmiljö)
ökad dialog mellan den pedagogiska verksamheten och köken
översyn och revidering av befintliga överenskommelser/gränsdragningslistor
ökad flexibilitet i beställningsrutinerna

5.2 Utbildningsnämnden
Verksamheten
Inom utbildningsnämndens ansvarsområde serveras måltider på de fem kommunala
gymnasieskolorna: Katedralskolan, Polhem, Spyken, Vipan, Hedda Andersson och på den
internationella skolan ISLK. Alla gymnasieskolorna är stora enheter med 1 200 till 2 600
elever, totalt nästan 7 000 elever. Utgångspunkten för utbildningsnämnden är att alla
kommunala gymnasieskolor ska ha tillagningskök som drivs av servicenämnden/
måltidsservice. Från och med hösten 2020 är det så på Katedralskolan, Polhem och
Spyken medan Vipan har ett mottagningskök och Hedda Anderssongymnasiet äter på
Svaneskolan. Tillagningskök är beställda när det gäller den pågående ombyggnaden på
Vipan och bygget av Hedda Anderssongymnasiet.
På ISLK går 470 barn och elever från förskola t o m årskurs nio. Skolan har ett
mottagningskök och maten levereras av Måltidsservice.
Det är rektor som ansvarar för skolans verksamhet och ekonomi och vad som ska
beställas av måltidsservice. Måltidsservice ansvarar för att maten hanteras och tillagas
utifrån gällande lagstiftning och Lunds kommuns policys och riktlinjer. Det är oftast
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skolornas administrativa chefer som är kontaktpersoner gentemot måltidsservice och
avstämningar görs kontinuerligt.
Det finns matråd på varje skola där eleverna kan framföra synpunkter och önskemål på
vad som serveras eller på miljön i skolrestaurangen. Måltidsservice bjuder regelbundet
in till matråden. Det finns även möjlighet för eleverna att lyfta frågor om mat i så kallade
programråd och med elevskyddsombuden på skolorna.
Elevcaféer

Komvux har ett elevcafé med enkelt utbud som drivs av socialnämnden, daglig
verksamhet.
Gymnasieskolorna har elevcaféer som drivs av måltidsservice personal, undantaget
Vipan där skolans måltidspersonal i dagsläget ansvarar för elevcaféet. Utifrån
riktlinjerna i kommunens kostpolicy är caféerna öppna utanför lunchtid. Fokus ligger på
nyttigt utbud, men det säljs även andra produkter.
Måltidens koppling till nämndens hållbarhetsarbete
Parallellt med det pedagogiska hållbarhetsarbetet pågår ett ständigt förbättringsarbete
med att minska verksamheternas negativa miljö- och klimatpåverkan. Det finns ett stort
engagemang hos eleverna kring lärande för hållbar utveckling, där mat och måltider är
en del. Som exempel kan nämnas att under 2019 utmanade Spykens
hållbarhetsambassadörer alla kommunala gymnasieskolor i ett matsvinnsrace. Alla fem
skolorna antog utmaningen, drygt 6 500 elever fick chansen att engagera sig i att minska
matsvinnet. Katedralskolan vann och halverade sitt matsvinn.
Livsmedelsinköp och kostnader för måltider
Inköp av livsmedel ska göras via e-handel enligt kommunens upphandlade avtal. Detta
följs kontinuerligt upp inom kommunens miljöledningssystem. Utbildningsnämndens
verksamheter köpte in livsmedel för cirka 3,5 mkr år 2019. En stor andel, 1,3 mkr eller
37%, köptes in utanför upphandlade leverantörer. Detta beror främst på att restaurangoch livsmedelsprogrammet på gymnasieskolan Vipan till viss del har avtal med egna
leverantörer.
Utöver ovanstående köpte utbildningsnämndens verksamheter måltider och
serveringstjänster från servicenämnden för cirka 35 mkr år 2019.
Två av gymnasieskolorna (Katedralskolan och Vipan) hade under 2019 mottagningskök
med egen serveringspersonal. Med kostnaden för egen serveringspersonal inräknad var
totalkostnaden för måltider 39 mkr år 2019.
Varje år redovisar kommunerna in uppgifter till SCB i det så kallade
Räkenskapssammandraget. Ett regelverk finns för hur kostnaderna ska redovisas för att
uppgifterna ska bli så jämförbara som möjligt. Det finns ett nyckeltal som anger
kostnad/elev för måltider i gymnasieskolor i kommunal regi (personal, livsmedel,
transporter, material, cafeteria och administrativa kostnader), lokalkostnader för
skolmåltider ingår inte6. År 2019 var den genomsnittliga kostnaden för riket 6 450 kr

6

Uppgifter från Kommun och landstingsdatabasen Kolada, jämföraren
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per elev i kommunal gymnasieskola, kostnaden för Lund låg på 5 094 kr/elev vilket i
princip stämmer överens med snittet för större städer, 5 089 kr/elev.
I tabellen framgår att sett över en femårsperiod har kostnaderna per elev ökat med
11,3% i alla kommuner och 17,4% i större städer. Lunds kostnadsökning med 12,5%
ligger därmed något högre än alla kommuners men betydligt lägre än större städer.
Lunds stora gymnasieskolor i kommunal regi bör bidra till att hålla nere kostnadsnivån.
Kostnad för måltider i kommunal
gymnasieskola, kr/elev SCB

2015

2016

2017

2018

2019

Förändr.
20152019, %

Alla kommuner

5 795

6 158

5 885

6 149

6 450

11,3%

Större städer

4 333

4 647

4 537

4 836

5 089

17,4%

Lund

4 529

4 825

4 974

5 280

5 094

12,5%

Samarbete med och stöd från Måltidsservice
Verksamheten anger över lag att man är nöjd med samarbetet och stödet från
måltidsservice, nedan följer några exempel på det:


Att måltidsservice har hand om alla skolornas kök och kökspersonal avlastar
kärnverksamheten och säkerställer kvalité, näringsvärde och likvärdighet inom
måltidsområdet.



Måltidsservice personal är lyhörda för skolans och elevernas önskemål.
Likvärdigheten innebär inte att alla skolor serverar samma mat, men
utgångspunkterna för vad som är en fullgod måltid är desamma.



Elevmedverkan är viktig, mat och måltider är en del av det pedagogiska
hållbarhetsarbetet. Olika utvecklingsprojekt och events kring mat underlättas
genom att måltidsservice lagar maten på alla skolorna.



Tillagningskök ökar flexibiliteten i tillagningen vilket medför minskat matsvinn.



En nära dialog mellan skolans personal och kökspersonalen är en förutsättning
för att ha förståelse för varandras verksamheter och kunna arbeta flexibelt.

Det som lyfts fram gällande vad som fungerar mindre bra är främst beställarens
möjlighet att påverka ambitionsnivån i utbudet och därmed kostnaderna.
Utvecklingsbehov
I utredningsarbetet har några utvecklingsbehov av kommunens arbete med måltider
inom utbildningsnämndens område identifierats:


Ökad möjlighet för beställande nämnd att påverka kostnaderna
Kommunens verksamheter har krav på effektivisering. För kommunens
gymnasieskolor utgjorde måltidskostnaden under 2019 6% av bruttokostnaden.
Det finns behov av att den som beställer och betalar måltiderna ska ha större
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möjlighet att påverka ambitionsnivån och därmed priset för det måltidsservice
levererar.


Förtydliga prismodellen
I dagsläget tillämpar servicenämnden en så kallat solidarisk prismodell vilket
innebär att utbildningsnämndens och barn- och skolnämndens kostnader inte
särredovisas. Detta medför att respektive nämnd kan fatta strategiska beslut om
verksamhetens inriktning som påverkar kostnadsnivån, såväl uppåt som nedåt,
vilket den andra nämnden inte har möjlighet att påverka. Det innebär exempelvis
att stora enheter finansierar små enheters tillagningskök, vilka ofta är en del av
den pedagogiska verksamheten. För att förtydliga respektive nämnds ansvar och
skapa incitament för kostnadsmedvetenhet bör prismodellen ses över så att
respektive nämnd bär sina egna kostnader.



Tydligare gränsdragning mellan skolornas och måltidsservice verksamhet
Det bör tas fram skriftliga överenskommelser för att förtydliga rutiner och
ansvarsfördelning mellan respektive gymnasieskola och måltidsservice.

Sammanfattning
Den samlade bedömningen är att det inte finns behov av att ändra i organisationen eller
ansvarsfördelningen gällande mat och måltider inom utbildningsnämndens
ansvarsområde. Alla de fem kommunalt drivna gymnasieskolorna och den
Internationella skolan ISLK har, eller har beställt, tillagningskök som drivs av
servicenämnden. Skolverksamheten anger att man i stort är nöjd med samarbetet och
stödet från servicenämnden. Vad gäller utvecklingsbehov lyfter verksamheten fram
följande: att beställande nämnd får större möjlighet att påverka ambitionsnivån och
kostnader, att prismodellen arbetas om så att respektive nämnd bär sina egna kostnader
samt att skriftliga överenskommelser upprättas för att förtydliga gränsdragningen
mellan skolornas och måltidsservice verksamhet.

5.3 Vård- och omsorgsnämnden
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter avseende äldre
personer, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hälso- och
sjukvård i hemmet. Största delen av verksamheten är organiserad för att möta
varierande behov av stöd, service och omvårdnad dygnet runt årets alla dagar. Vård- och
omsorgsförvaltningens personal, cirka 2 700 personer, ger årligen vård och omsorg,
stöd och service till cirka 3 700 brukare och närstående. Verksamheten bedrivs i såväl
kommunal som privat regi. Beskrivningen nedan avser den kommunalt drivna
verksamheten.
Utgångspunkten är att verksamheten och de individuella insatserna ska vara av god
kvalitet och utformas individuellt tillsammans med brukaren/patienten och vid behov
dennes närstående/formella företrädare. Självbestämmande, inflytande, säkerhet och
kontinuitet har stor betydelse för brukarens upplevelse av kvalitet i insatserna.
Mat och måltider har en stor betydelse och en central roll i omvårdnaden.
Livsmedelsverket lyfter exempelvis fram att ”Måltiderna inom äldreomsorgen har stor
betydelse för äldres livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan
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vara ett positiv avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.
Helt enkelt en höjdpunkt att se fram emot”.
Vård- och omsorgsnämnden införde år 2013 slutberedning av mat ute på enheterna för
att i ökad utsträckning anpassa utbudet efter brukarnas önskemål, öka brukarnas aptit
genom t ex dofter och aktiviteter matlagning på plats. Matdistribution till ordinärt
boende ersattes år 2012 av olika insatser kring måltiden utifrån individens behov.
Styrdokument
Inom nämndens ansvarsområde finns många verksamheter som i olika grad omfattas av
livsmedelslagstiftning och måltidshantering. Verksamheten utgår ifrån relevant
lagstiftning inom livsmedelsområdet, Lunds kommuns program för Ekologisk hållbarhet
– LundaEko II, kommunens miljöledningssystem samt kommunens kostpolicy.
Vård- och omsorgsnämnden har utifrån kostpolicyn fastställt riktlinjer avseende
Måltider inom vård och omsorg där det anges att:
 Brukarnas möjlighet till delaktighet, valfrihet och självbestämmande är viktiga
begrepp.
 Menyer, maträtter och måltidsmiljö ska anpassas efter den enskildes individuella
behov, vanor och önskemål för att ge god livskvalité. Hänsyn ska tas till
kulturella, religiösa och etiska önskemål.
 Maten ska tillgodose den enskildes behov av energi och näringsämnen för att ge
förutsättningar för en god hälsa.
 Måltidsmiljöerna ska utformas så att den enskilde upplever dem som behagliga
och trivsamma.
 Personalen ska ha relevant kunskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och
åtgärda ät- och nutritionsproblem.
Vård- och omsorgsförvaltningen har även fastställt:
 en gemensam strategi för mat och måltider inom verksamheterna
 inom särskilda boende för äldre (SBÄ) arbetar man med gemensam standard för
inköp av övriga livsmedel, utöver kylda måltidskomponenter
 uppdragsbeskrivning för kostombud i verksamheten
 riktlinjer och checklistor för mat och måltidsmiljö på särskilt boende för äldre
 rutiner och riktlinjer för nutrition och specialkost
Ansvar och styrning
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2012-02-15 §11 beslut om att övergå till ett koncept
med kyld mat i flerportionsförpackningar som slutbereds ute på avdelningarna på
samtliga särskilda boenden i egen regi. Nämnden fattade också beslut om att tacka ja till
servicenämndens/måltidsservice erbjudande om att leverera den kylda maten.
Nämnden beslutade att uppdra till förvaltningschefen att teckna avtal med
måltidsservice. Förvaltningen tecknar därmed på uppdrag av nämnden avtal med
måltidsservice. I avtalet regleras ambitionsnivå och pris på vad som beställs av
måltidsservice. Det sker utifrån avtalet regelbunden uppföljning och
kvalitetsuppföljning i dialog mellan vård- och omsorgsförvaltningen och måltidsservice.
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Nämnden beslutade separat 2012-12-12 § 146 beslut om att restaurangerna skulle ingå
i konceptet med kyld mat i flerportionsförpackningar. Den kylda maten till
restaurangerna ingår i samma avtal.
Mat enligt Kyldmatkonceptet cook - chill
Konceptet innebär att måltidsservice tillagar och levererar kylda måltidskomponenter
till enheter och restauranger på boenden som drivs av vård- och omsorgsnämnden. De
kylda så kallade huvudkomponenterna kan exempelvis vara kött-, fisk- eller färsrätter,
grytor, gratänger, soppor såser, stuvningar, desserter samt specialkost. Komponenterna
används främst vid lunchen som vanligtvis är dygnets huvudmål i verksamheten.
Personalen på enheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen kompletterar
huvudkomponenten med tillbehör och lagar även övriga måltider själva (frukost,
mellanmål och kvällsmåltider). Måltidsservice utbud förutsätter att avdelningarna inom
vård- och omsorgsförvaltningen tillagar följande måltidskomponenter från grunden:
kokt och stekt potatis, potatismos, ris, pasta, kokta grönsaker, sallad, och enklare
desserter.
Det är viktigt att personalen har kunskap om livsmedlen för att kvaliteten ska bibehållas.
På den kylda komponenten anges hur den ska värmas samt tips och råd om tillbehör.
Måltidsservice ansvarar för näringstätheten i måltidskomponenterna och har även ett
helhetsansvar för måltidens näringsinnehåll avseende den specialkost där
måltidsservice ska tillhandahålla en komplett måltid. Varje vecka erbjuds 35
näringsberikade kylda komponenter. Veckoutbudet varierar och är anpassat utifrån
säsong. Utbudet tas fram i samverkan mellan måltidsservice och vård- och
omsorgspersonal i Kostråd och kvalitetsgrupper.
Måltidsservice tillagar alla kylda måltidskomponenter i ett kök, Vikingaköket.
Komponenterna har lång hållbarhetstid (cirka 13 dagar) vilket medger en flexibilitet i
användningen på avdelningarna. Serviceförvaltningen, transportservice, ansvarar för
samordnad transport med kylbil till respektive leveransadress. Leverans till enheterna
sker två gånger per vecka.
Uppföljning av kyldmatkonceptet

Innan cook- chill konceptet tillämpade vård- och omsorgsverksnämnden en modell där
servicenämnden/Måltidsservice levererade varm mat till lunch och kvällsmat i
värmekantiner till enheterna. Utvärderingar visade att det fanns ett behov för
verksamheterna att i högre omfattning kunna påverka när maten levererades, att det
skulle dofta mat på avdelningarna och att personalen i möjligaste mån skulle kunna
aktivera de äldre genom att stimulera dem till att vara delaktiga i planeringen av
måltiderna.
Kyldmatkonceptet har sedan införandet 2013 utvecklats i nära dialog mellan
måltidsservice och verksamheten med tidigare erfarenheter som utgångspunkt. Avtalet
utvärderas kontinuerligt och förlängs med två år i taget. Nuvarande avtal löper ut
2022-01-15. Vård- och omsorgsförvaltningen anger att verksamheten är nöjd med
kyldmatkonceptet och att man har en bra och öppen kommunikation med
måltidsservice. När mat som levereras inte uppfyller förväntningar eller vid andra
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avvikelser rapporteras detta till måltidsservice enligt upprättad rutin. Generellt
upplever verksamheten att det är högre kvalitet på måltiderna nu än när den kom färdig
i kantiner. Nu doftar det mat på avdelningarna och verksamheten kan anpassa utbudet
utifrån brukarnas önskemål i högre omfattning än tidigare. Å andra sidan är konceptet
mer resurskrävande eftersom det tar längre tid för personalen att laga och
iordningställa måltiderna på plats. Det ställer även krav på personalens kompetens och
engagemang gällande mathantering.
Måltider inom verksamheten
Måltider på särskilt boende

I Lunds kommun finns 13 särskilda boende för äldre (SBÄ) med cirka 600 platser som
drivs i kommunens regi. Boendena är olika stora, mellan en till sex avdelningar, totalt
cirka 66 avdelningar.
Det arbetar ungefär 1 200 personer inom verksamheten, de flesta är undersköterskor.
Mat och måltider är en del av den totala omvårdnaden och är en av många
arbetsuppgifter för personalen. Det finns inga tjänster i verksamheten som endast
arbetar med mat och måltider.
Det sker måltidsberedning på samtliga SBÄ. Det serveras alltid frukost, lunch, kvällsmat
och cirka tre mellanmål. Mellanmål morgon och kväll erbjuds efter önskemål och behov
då många önskar något mellan frukost och lunch och/eller efter kvällsmaten. Lunchen är
huvudmålet och då serveras varm mat genom kyldmatkonceptet som beskrivs ovan.
Boendepersonalen köper in kompletterande livsmedel, tillreder och serverar alla
måltider. Enheterna har olika förutsättningar såsom antal boende och deras behov,
lokalernas utformning och personalens kompetens. Verksamheten har tagit fram
gemensamma riktlinjer och rutiner för att underlätta för personalen att hantera
egenkontrollen i köken och att hålla en jämn och god kvalitet i arbetet med mat och
måltider. De varierande förutsättningarna medför trots allt att arbetet bedrivs på olika
sätt. Vissa avdelningar har utvald personal som hanterar maten medan det på andra kan
vara all personal som på ett eller annat sätt arbetar med maten. På några enheter finns
samordnare som samordnar beställning av livsmedel och kylda måltidskomponenter, på
andra sköter varje avdelning själv sina beställningar.
Måltider inom ordinärt boende

Under 2019 var det cirka 1 300 personer som beviljades olika typer av insatser i sitt
hem (ordinärt boende). Verksamheten har cirka 800 medarbetare inom hemvård och 1
200 medarbetare inom hela verksamhetsområdet. De flesta är undersköterskor och
arbetar inom hemvården.
Den som bor i ordinärt boende och får hemvård kan få hjälp med måltider på olika sätt
av hemvårdspersonalen från vård- och omsorgsförvaltningen. Insatserna är
behovsanpassade utifrån bedömning och biståndsbeslut. Brukare som har ett stort
behov kan få hjälp med matlagning i ordinärt boende. Det finns två varianter: beredning
enklare måltider eller beredning sammansatta måltider. Kostnader, livsmedelsinköp och
beredning styrs av brukarens enskilda ekonomi och önskemål i dennes bostad. Vidare
kan man få stöd som innefattar uppmuntran att ta sig till en matservering där måltiden
kan intas i gemenskap och det går även att vid behov få hjälp med ledsagning dit.
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Matleveranser i ordinärt boende ingår inte i de erbjudna stödinsatserna, utan brukarna
hänvisas då till de lokala näringsidkarna. Det finns möjlighet att själv beställa mat från
lokala näringsidkare som har utkörning. Under 2020 utreder vård- och
omsorgsförvaltningen de äldres matsituation i syfte att förbättra för dem som har
hemvård i ordinärt boende.
Det finns ett korttidsboende och fem dagverksamheter i kommunen. I dagverksamheten
kan brukare träffas för gemenskap och aktiviteter. Maten är en central del och brukarna
får tre måltider: frukost, lunch och kaffe. Korttidsboendet och dagverksamheterna har
samma matkoncept som äldreboendena det vill säga Måltidsservice levererar kylda
måltidskomponenter och personalen på plats köper in övriga livsmedel och tillreder
måltiderna.
Måltider på lunchrestauranger för pensionärer

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för att bedriva lunchrestauranger som
subventionerar lunch för invånare i Lunds kommun över 65 år. Lunchrestaurangerna är
en del i det förebyggande arbete och är ett sätt att bryta äldres isolering och ensamhet,
kunna erbjuda en näringsriktig måltid och därmed uppnå en bättre hälsa och
livskvalitet.
Det finns i dagsläget fem lunchrestauranger för pensionärer i kommunen. Två ligger i
Lunds tätort; Papegojelyckan på väster och Mårtenslund i centrum. I de östra tätorterna
finns det i Genarp, i Veberöd - Vevrehemmets lunchrestaurang och i Södra Sandby –
Fästans lunchrestaurang. Restaurangerna ligger i anslutning till ett särskilt boende eller
en Träffpunkt där det även ordnas aktiviteter för äldre. Totalt serveras det cirka 190
luncher per dag, i genomsnitt cirka 40 per restaurang. I lunchen ingår varmrätt, sallad,
knäckebröd, dryck, dessert och kaffe. Pensionären betalar 55 kronor, anhörig eller
medföljande gäst betalar 80 kronor.
Servicenämnden levererar huvudkomponenterna enligt kyldmatkonceptet. Vård- och
omsorgspersonal tar emot och slutbereder måltiden i ett separat kök i anslutning till
lunchrestaurangen, lägger upp maten, tar betalt och hjälper vid behov gästerna tillrätta.
Cirka tio vård- och omsorgspersonal arbetar på lunchrestaurangerna, de flesta är
ekonomibiträde. Alla arbetar deltid.
På övriga särskilda boenden/träffpunkter finns inte kök eller andra utrymmen som
möjliggör en lunchrestaurang för pensionärer. I dagsläget finns det därmed exempelvis
ingen restaurang i Dalby. Det vore önskvärt att ha en lunchrestaurang i varje tätort och
även att ha en bättre geografisk spridning i centrala Lund; i södra delen mot
Klostergården, i norra delen mot Norra fäladen och i östra delen mot Östra Torn,
Linero/Råbylund.
-

Möjlighet att öka tillgängligheten till restauranger för pensionärer

Vid planerade om- eller nybyggnationer av särskilda boende eller andra boendeformer
tas i möjlig mån hänsyn till behov av lunchrestauranger. Ur ett ekonomiskt perspektiv är
det däremot inte möjligt att bygga om befintliga kök inom vård- och
omsorgsverksamheterna för att öka tillgängligheten. En möjlighet är istället att använda
befintliga kök och matsalar, exempelvis i kommunens skolor. Antingen genom att den
äldre äter i skolmatsalar eller att hemvården/den äldre själv även hämtar take-away på
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skolor. Ett annat alternativ är att servicenämnden levererar mat även till träffpunkter så
att det kan servera lunch även där.
-

Kapacitet och tillgänglighet till skolmatsalar i Lund

Enligt serviceförvaltningen finns det, generellt sett, kapacitet i de större
tillagningsköken i skolorna att laga några extra portioner. Samtal förs redan om
möjlighet att erbjuda pensionärer att äta eller hämta lunch på Nyvångskolan i Dalby.
Rektor är positiv, frågan har dock parkerats tills vidare med hänsyn till den pågående
pandemin.
En genomgång av de skolor som ligger i områden där det i dagsläget inte finns
lunchrestauranger för pensionärer kan göras för att få en bild av i vilka skolor det skulle
vara möjligt att använda matsalarna även som lunchrestauranger för pensionärer. Detta
bör ske i samverkan mellan barn- och skolförvaltningen, vård- och
omsorgsförvaltningen och måltidsservice. Lokala förutsättningar i skolmatsalarna får
styra hur det rent praktiskt kan genomföras att på ett eller annat sätt välkomna
pensionärer. Utgångspunkten är att befintliga resurser ska användas.
-

Goda exempel på ökad tillgänglighet till restauranger för pensionärer

Nedan beskrivs tre goda exempel på samutnyttjande av befintliga resurser: ett pågående
samarbete i Lund mellan Mårtenslunds lunchrestaurang för pensionärer och
Järnåkraskolan, samarbete kring seniorrestauranger i Uppsala kommun samt hur
Halmstads kommun samverkan med privata krögare.
-

Samarbete mellan Mårtenslunds älderboende och Järnåkraskolan

Under 2019/2021 renoveras Mårtenslunds äldreboende i centrala Lund. Under
renoveringen erbjuds lunchrestaurangens gäster istället att äta på den närbelägna
Järnåkraskolans skolmatsal under vardagar mellan kl. 12:30-14:00. Det kommer cirka
40-45 gäster per dag, beroende på matsedeln. Ett separat rum i anslutning till
skolmatsalen har iordningställts där de äldre kan sitta ostört om de vill, men de är även
välkomna att sitta ute i matsalen. Gästerna serveras samma mat som eleverna, i
äldremenyn ingår även måltidsdryck, kaffe och en kaka. Vård- och
omsorgsförvaltningens måltidsbiträde finns på plats, tar betalt av matgästerna och
hjälper vid behov gästerna tillrätta. En utvärdering visar att alla parter tycker att denna
samverkan fungerar bra, gamla och unga möts och kommunens samlade resurser
används på ett effektivt sätt. Järnåkraskolans rektor ser gärna en fortsättning även när
Mårtenslund öppnar upp igen efter renoveringen.
-

Samarbete kring seniorrestauranger i Uppsala kommun

Kommunens måltidsservice driver de sju seniorrestaurangerna i kommunen. Några
restauranger ligger fristående, några hänger ihop med ett seniorboende.
Ett av kommunens fokusområden är äldrevänlig kommun, alla verksamheter ska arbeta
med olika aktiviteter för att främja äldres tillvaro. Utgångspunkten är att kommunens
verksamheter ska samlokaliseras där det är möjligt. Måltidsservice arbetar tillsammans
med skolan och äldreomsorgen med att öka tillgängligheten till seniorrestauranger
genom att seniorer kan äta i skolmatsalar på fyra skolor som ligger i områden som
saknar seniorrestauranger. Maten som serveras är grundskolans meny. Seniorerna äter
när skollunchen är avslutad, det kommer mellan 5-15 besökare per dag och skola.
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Måltiden är subventionerad, senioren betalar 60 kr, anhöriga eller medföljande betalar
något mer. Betalning sker via Swish eller med kuponger som kan köpas på en ordinarie
seniorrestaurang. Upplevelsen är att detta ger många positiva effekter, exempelvis att
generationer möts på ett naturligt sätt. Inga särskilda resurser är avsatta eftersom det
inte är så många seniora gäster per ställe. Verksamheten kommer att fortsätta tills
vidare och utökas till fler skolor om önskemål finns.
-

Samarbete med privata krögare i Halmstads kommun

Ett gott exempel på hur en kommun kan samverka med privata krögare finns i
Halmstads kommun. Där har Hemvårdsnämnden, som ett komplement till sina egna
lunchrestauranger för seniorer, bjudit in privata krögare i kommunen att delta i
Seniorlunch Halmstad. Krögarna registrerar sitt erbjudande i en e-tjänst: ”Har du en
restaurang eller matställe och vill vara med och sätta guldkant på vardagen för
Halmstads seniorer (65 år och äldre) med ett luncherbjudande? Skicka då in en anmälan
via formuläret nedan. Krögare som deltar i denna samverkan väljer själva hur ni vill
rabattera lunchen, till exempel genom seniorpriser på hela eller delar av menyn,
seniorrabatt under hela eller delar av dagen eller under särskild veckodag. Önskar
restaurangen göra ändringar av ert erbjudande, eller ej längre delta i samverkan, ska
detta meddelas Halmstads kommun tre (3) månader i förväg. Kommunen kompenserar
ej krögare ekonomiskt i något hänseende. Genom att fylla i nedanstående anmälan
bekräftar ni att ni tagit del av ovanstående information. Uppgifterna i nedanstående
anmälan kommer att utgöra den information om restaurangen som publiceras på
kommunens webbplats”. Tolv restauranger är aktuella i september 2020. En blå dekal
finns uppsatt vid entrén på restaurangerna som visar att de har ett
seniorluncherbjudande. Hemvårdsförvaltningen gör utskick ett par gånger per år till
sina brukare med en lista över alla medverkande restauranger som är anslutna vid
tillfället.
Måltider inom Boende LSS

Uppdraget omfattar att utföra beslut enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) 9§9, 9§8. Insatsen omfattar en bostad med särskild service. Stöd och
service ges dygnet runt årets alla dagar. Totalt har verksamheten cirka 300 brukare som
bor i 41 LSS enheter, utspridda över hela kommunen. Enheterna är indelade i 27
gruppbostäder och 14 serviceboende. En gruppbostad är en enskild fastighet med i regel
sex lägenheter, en gemensamhetslokal med kök och personalutrymme. Brukarna har
oftast ett stort behov av tillsyn. Brukare som bor i en servicebostad är mer självständiga.
Flera lägenheter är knutna till samma serviceboende som oftast finns i ett flerfamiljshus.
Det kan finnas 10-12 lägenheter i samma hus. I huset finns ett gemensamhetsutrymme
med kök och personalutrymme.
Det finns cirka 550 medarbetare i verksamheten. Majoriteten är stödassistenter men
även stödpedagoger förekommer.
I verksamhetens uppdrag ligger att hjälpa och stödja brukarna till ett självständigt liv
och full delaktighet i samhället. Detta sker med stöd av individuella
genomförandeplaner. Utgångspunkten är att brukaren ska leva ett vanligt liv. Vad gäller
maten har brukaren sina egna matpengar, handlar och tillagar maten själv i sin lägenhet
eller i det gemensamma köket med det stöd den behöver av personalen.
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Brukarnas kosthållning är en utmaning. En viktig faktor för att må bra är goda matvanor.
Studier visar att många personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter
associerade med mat och ätande. Detta kan leda till ensidiga livsmedelsval och
näringsbrist. Vårdpersonal i verksamheten har identifierat behov av att förbättra hälsan
och välbefinnandet hos brukarna inom LSS med avseende på maten och måltiden, då de
upplever att en del brukare har svårigheter att sköta sin kosthållning. Personalen kan
inte styra vad brukarna gör med sina egna pengar men kan ge stöd genom att inspirera,
visa på bra alternativ och vara förebilder.
Måltider inom stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning

Alla LSS insatser som verkställs inom Stöd och aktivering utgår från individuella beslut
enligt LSS. Insatsen daglig verksamhet erbjuder personer med funktionsnedsättning en
meningsfull sysselsättning för deltagare som inte kan få arbete i den öppna
arbetsmarknaden. För barn över 12 år ålder finns insatsen korttidstillsyn enligt LSS,
insatsen innebär tillsyn efter skolan och på skollov. Korttidsvistelse är en insats enligt
LSS där brukarna blir beviljade antal dygn per månad som i första hand är till för
avlastning för anhöriga.
Det finns cirka 350 medarbetare i verksamheten. De stora yrkeskategorierna är
stödassistent och stödbiträde.
Inom daglig verksamhet finns det 277 deltagare i kommunal regi. Det finns 70 beslut om
korttidsvistelse och 52 beslut om korttidstillsyn. En del av dessa barn/ungdomar har
båda insatserna. Personalen inom verksamheten för korttidstillsyn och korttidsvistelse
tillagar maten. Det är enklare mat som tillagas och livsmedelsinköpen görs via
kommunens upphandlade avtal.
Inom daglig verksamhet, som är deltagarnas arbetsplats, erbjuds deltagarna att köpa en
varm lunch. Denna levereras från Måltidsservice och är samma mat som serveras i
skolan. Det rör sig om cirka 115 portioner per dag måndag till fredag. Enligt
verksamheten fungerar samarbetet med Måltidsservice mycket bra. Även om det är små
kvantiteter som beställs till de olika arbetsplatserna är man tillmötesgående och hittar
flexibla lösningar för beställningar och leveranser.
Brukarnas kosthållning är generellt sett ofta en utmaning inom LSS-verksamheten. Att
deltagarna inom daglig verksamhet kan erbjudas en varm lunch upplevs som mycket
positivt för brukarna och är även en stor hjälp för personalen på LSS-boendena som inte
behöver hjälpa brukarna att göra matlådor att ta med sig till jobbet. Det är även en
kvalitetsgaranti att brukarna får en fullgod måltid om dagen på sin arbetsplats.
Daglig verksamhet bedriver enklare caféverksamhet och konferensfika. Exempel på
detta är Lilla Caféet på Lilla Tvärgatan med pensionärer som målgrupp, elevcaféet på
Komvux i Lund, konferensfika på Räddningstjänsten Syds kontor och mötesfika på vårdoch omsorgsförvaltningen. 4-5 deltagare arbetar på varje ställe tillsammans två
handledare. Utbudet är enkelt, det handlar ofta om att koka kaffe och thé, göra
smörgåsar och ibland baka en kaka eller en paj. Ingen varm mats serveras. Inköpen sker
via kommunens upphandlade avtalsleverantörer.
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Kostombud
Mat och måltider är ofta en av dagens höjdpunkter även för dem som inte kan laga
maten själv. Det är därför viktigt att verksamheterna systematiskt och på bred front
arbetar med en uppföljning och successiv förbättring av kvaliteten på den kost som
erbjuds. All personal ska ha en god kännedom om kosten och måltidens betydelse. För
att säkerställa kvalitetsarbetet med kost- och nutritionsfrågor utser varje enhetschef 1-2
kostombud som har till uppgift att bistå sina kollegor på enheten med stöd och
kunskaper kring mat och måltider. Med engagerade och kompetenta kostombud i
arbetsgruppen ökar möjligheten arbeta på ett säkert sätt med kost och näring. Syftet är
att främja brukarnas livskvalitet genom att förbättra måltiderna samt förebygga
undernäring och andra sjukdomstillstånd. Kostombuden har kontinuerligt gemensamma
träffar.
Livsmedelsinköp
Verksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen köpte under år 2019 kylda
måltidskomponenter, sondmat och näringsdryck för cirka 16,6 mkr från
servicenämnden.
Inköp av övriga livsmedel uppgick till cirka 16 mkr år 2019. Övriga livsmedel beställs
utifrån en upprättad standard från avtalade och upphandlade leverantörer. Två gånger
per år har verksamheten en avtalsuppföljning där t ex avvikelser, ekonomi och antal
ekologiska livsmedel följs upp på enhetsnivå. Inköpsstatistiken avseende 2019 visar att
8% av inköpen sker utanför upphandlade avtal. Livsmedelsinköpen följs upp inom
nämndens hållbarhetsarbete och förvaltningen arbetar med gemensamma rutiner och
stöd till personalen vid livsmedelsinköp för att säkerställa en ökad följsamhet till
kommunens riktlinjer gällande upphandlade varor.
Vård- och omsorgsförvaltningen deltar genom ett par kostombud i den
kommunövergripande upphandlingsgruppen arbete.
Krisberedskap
Tillgången på mat och dricksvatten är ett kritiskt beroende för flera verksamheter inom
vård- och omsorg. Matleveranser prioriteras enligt nämndens samhällsviktiga
verksamheter enligt nedan prioriterade områden:
Verksamheter som alltid måste fungera
 Boende för äldre (helgbemanning)
 Hemvård yngre och äldre (basal omvårdnad och matförsörjning)
 Grupp/serviceboende för vuxna och barn
 Korttidstillsyn (om skolan är öppen) Vård- och omsorgsjouren Serviceenheten
 Delar av myndighetsfunktionen Bemanningsenheterna
Verksamheter som kan fungera med begränsat öppethållande och förändrat uppdrag
 Korttidsvistelse LSS
 Korttidsenhet och rehabilitering enl. SoL Dagverksamheter
 Värdinneverksamhet Myndighetsfunktionen Gemensam administration
Restauranger
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Verksamheter som kan stängas ned
 Dagligverksamhet
 Träffpunkter, volontärverksamhet Anhörigcenter Fotvårdsverksamhet
Fritidsverksamhet, LSS
 Delar av central administration
Samverkan med servicenämnden
Kyldmatkonceptet utvecklas och följs upp kontinuerligt i samverkan mellan vård- och
omsorgsförvaltningen och måltidsservice. Detsamma gäller för frågor gällande
upphandling och inköp av inköp.
Kostombuden och en enhetschef från SBÄ, restaurangerna, dagverksamheterna,
kortidsenheten och växelvårdsenheten bjuds in fyra gånger per år till regelbundna
träffar med måltidsservice i ett gemensamt kvalitetsråd. Där diskuteras bl a utbud,
menyer och kvalitetsutveckling. Inspiration ges om måltidens tillredning, måltidsmiljö
osv.
Måltidsservice kan även ordna specifik fortbildning/kompetensutveckling utifrån
verksamhetens behov och önskemål.
Kvalitet och uppföljning
Ett av vård- och omsorgsnämndens mål är att förbättra nöjdheten. Resultaten av Öppna
jämförelser och andra utvärderingar används för verksamhetsutveckling på
verksamhets- och enhetsnivå. Verksamhetsplanens mål och indikatorer riktas mot en
ökad kvalitet i verksamheten. De goda resultaten ska bibehållas, verksamheterna ska
hålla en jämn nivå på kvalitet och nöjdhet och skillnaderna i kvalitet mellan enheterna
ska jämnas ut. Brukarnöjdhet mäts dels i nationella undersökningar och dels
kontinuerligt av biståndshandläggarna genom individuell kvalitetsuppföljning i
samband med uppföljning av det individuella biståndsbeslutet. Brukares önskemål och
synpunkter följs t ex upp vid brukarråd på särskilt boende.
Uppföljning sker bl a genom senior alert, för att skatta om det finns risk för undernäring
osv där exempelvis energiberikad kost kan sättas in som en åtgärd. Samarbete mellan
verksamheterna för att få en helhetsbild av situationen gällande kost sker inte i nuläget
men däremot mellan enheterna inom SBÄ.
Mat, måltider och måltidsmiljö är en viktig del av den totala omvårdnaden.
Förvaltningen arbetar systematiskt med att utveckla och följa upp riktlinjer, rutiner och
olika standards för att underlätta för personalen och för att enheterna och
avdelningarna ska arbeta mer likvärdigt. Ledarskapet är avgörande för kvaliteten engagerade chefer är en viktig förutsättning för att motivera och påverka personalens
förhållningssätt. Upplevd kvalitet hänger till stor del ihop med personalens engagemang
och kunskap i exempelvis näringslära, kosttillskott, hur maten ska tillredas och serveras,
erbjuda mer växtbaserad mat, måltidsmiljö osv.
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Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden,
Socialstyrelsen 2019
Socialstyrelsen gör varje år en undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i
hemtjänst och äldreboenden. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres
uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten kan fås både på kommunnivå och per
boendeenhet och är en del i vård- och omsorgsförvaltningens uppföljnings- och
förbättringsarbete7.
I tabellen redovisas hur stor andel av de tillfrågade i särskilt boende som uppgett
att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra.
Brukarbedömning 2019 - Särskilt
boende äldreomsorg: Maten som
serveras på det särskilda boendet
smakar mycket eller ganska bra,
andel som svarar ja (%)
Alla kommuner
Större städer
Lund

2016
77
77
72

2017
76
76
70

2018
75
75
67

2019
75
75
73

2020
75
76
72

Resultatet för Lunds kommun pendlar mellan åren och är sämre både i jämförelse med
det ovägda medelvärdet för alla kommuner och för riket. Då resultatet kan fluktuera
stort på samma enhet från år till år är det svårt att jämföra resultaten från år till år. Alla
enheter arbetar individuellt med sina resultat då det kan skilja sig stort inom en enhet
eller mellan boendena. Övergripande mål tas fram för verksamhetsområdet för att
leverera en god måltid med kvalitet.
I undersökningen redovisas även hur stor andel av de tillfrågade i särskilt boende
som uppgett att måltiderna som serveras på det särskilda boendet alltid eller
oftast är en trevlig stund på dagen.
Brukarbedömning 2019 - Särskilt
boende äldreomsorg: måltidsmiljö,
måltiderna som serveras på det
särskilda boendet är alltid eller
oftast en trevlig stund på dagen,
andel som svarar ja(%)

2016

2017

2018

2019

2020

Alla kommuner

71

70

69

69

70

Större städer
Lund

71
65

70
62

69
60

70
68

71
68

Även detta resultat för Lunds kommun pendlar mellan åren och är sämre både i
jämförelse med det ovägda medelvärdet för alla kommuner och för riket. Då resultatet
kan fluktuera stort på samma enhet från år till år är det svårt att jämföra resultaten från
år till år. Alla enheter arbetar individuellt med sina resultat då det kan skilja sig stort
inom en enhet eller mellan boendena. Övergripande mål tas fram för
7

Uppgifterna hämtade från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada
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verksamhetsområdet för att måltid skall bli en trevlig stund på dagen. Enheter som
analyserat sina resultat har ibland lokaliserat resultatet till medboenden som stör
moment under måltiden.
Utvecklingsbehov
I utredningsarbetet har några utvecklingsbehov identifierats avseende vård- och
omsorgsförvaltningens arbete med mat och måltider:


Långsiktigt systematiskt arbete med kompetensutveckling tillsammans med
måltidsservice för att säkerställa kunskap kring näring och ätande och skapa en
samsyn kring livsmedelsval, matlagning och måltidssituationen som helhet för att
personalen ska ha möjlighet till ett professionellt förhållningssätt kring mat.
Utbildningarna bör ske strukturerat och med lång framförhållning för att öka
personalen möjlighet att delta. Utbildningar kan med fördel genomföras digitalt.
Äldreomsorgens och LSS-verksamhetens måltider är ett komplext område där
många olika typer av måltider serveras varje dag, året runt. Personalen har
många olika arbetsuppgifter och gällande måltider framförs framför allt behov av
baskunskaper hos personalen gällande sambandet mellan åldrande, eventuell
sjukdom och risken för undernäring samt livsmedelshygien, kost, näring och
helheten kring måltiden.



Ökad måltidskvalitet och likvärdighet genom att utveckla en app där vård- och
omsorgspersonalen enkelt kan se recept och information om hur de kylda
matkomponenterna ska slutberedas och vilka kompletterande tillbehör som
passar till.



På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden utreder vård- och
omsorgsförvaltningen under år 2020 de äldres matsituation i syfte att förbättra
för dem som har hemvård i ordinärt boende. Syftet är att kunna erbjuda
måltidsleveranser med säkert näringsinnehåll för äldre i hemmet. Det kan
komma fram andra utvecklingsbehov när förvaltningens utredning är klar.



Det finns även behov av att öka tillgängligheten till restauranger för pensionärer.
En möjlighet är att använda befintliga kök och matsalar, exempelvis i
kommunens skolor. Antingen genom att den äldre äter i skolmatsalar eller att
hemvården/den äldre själv även hämtar take-away på skolor. Ett annat alternativ
är att servicenämnden levererar mat även till träffpunkter så att det kan serveras
lunch även där.

Sammanfattning
Den samlade bedömningen är att det inte finns behov av att ändra i organisationen eller
ansvarsfördelningen gällande mat och måltider inom vård- och omsorgsnämndens
ansvarsområde. Mat, måltider och måltidsmiljö är en viktig del av den totala
omvårdnaden och är en av många arbetsuppgifter för vård- och omsorgspersonalen.
Nämnden arbetar kontinuerligt med att säkerställa kvalitet och likvärdighet inom
området genom att utveckla och följa upp riktlinjer, rutiner och olika standards.
Brukarnas synpunkter fångas t ex via brukarråd på särskilt boende.
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Servicenämnden levererar kyld mat som slutbereds ute på avdelningarna på samtliga
särskilda boenden i egen regi, till restauranger för seniorer samt till några mindre
verksamheter. Vård- och omsorgsförvaltningen anger att verksamheten är nöjd med
kyldmatkonceptet som utvecklas i nära dialog mellan verksamheterna vilket ger
möjlighet att påverka kvalitet och kostnader.
Vård- och omsorgsnämnden är beroende av att verksamheten kan få ett fortsatt stöd i
kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor,
livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument, likt det som idag ges av
servicenämnden, eftersom dessa specialistkunskaper inte ingår i nämndens
kärnverksamhet.
I utredningen har identifierats behov av ett långsiktigt systematiskt arbete med
kompetensutveckling. Det finns behov av att säkerställa personalens kunskap kring
näring och ätande och skapa en samsyn kring livsmedelsval, matlagning och
måltidssituationen som helhet för att personalen ska ha möjlighet till ett professionellt
förhållningssätt kring mat. Det finns även behov av att se över möjligheter för ökad
tillgänglighet till restauranger för pensionärer, exempelvis genom koppling till befintliga
skolmatsalar.

5.4 Socialnämnden
Måltider inom verksamheten
Inom nämndens ansvarsområde hanteras mat och måltider på de olika gruppboendena
inom socialpsykiatrin, HVB hem och stödboende samt i det boendestöd som ges till
vuxna brukare med psykisk funktionsnedsättning som bor i egen lägenhet.
I verksamheten finns tio boenden med olika inriktning beroende på brukarnas
stödbehov. Utgångspunkten på boendena är att personalen ska göra saker tillsammans
med brukarna och att man utgår ifrån brukarnas behov. Boendena är relativt små,
antalet platser varierar mellan 8-18 med ett genomsnitt på 12 platser. Tre boenden
köper den varma maten av Måltidsservice, samma mat som serveras till elever i
grundskolan. På dessa boenden bor det främst seniora brukare som oftast inte har
möjlighet att delta i matlagningen. På de övriga boendena är det personalen tillsammans
med brukarna som köper in och tillagar all mat (basvaror beställs från upphandlade
avtalsleverantörer, även beställningar görs med brukarnas delaktighet och i några fall
handlar man tillsammans med brukarna) - frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat.
Detta är en viktig del i brukarnas medverkan i de dagliga rutinerna.
Boendestöd är ett individuellt stöd till vuxna brukare med psykisk funktionsnedsättning
som bor i egen lägenhet. Verksamheten arbetar utifrån återhämtningsinriktad
behandling d v s brukaren får stöd i att klara av att ha ett självständigt normalt liv och
vara delaktiga i samhället. Biståndsbedömning görs och insatser ges utifrån brukarens
behov. Behovet är att höja livskvaliteten och får en bättre hälsa. Maten är ett medel för
att uppnå detta. Många brukare har egna kök och lagar egen mat och en del i
boendestödet kan vara att få hjälp med kosthållning (planera, handla, tillaga,
näringskunskap osv).
Livsmedel hanteras även på Arbetscentrum som erbjuder personer med psykisk
funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning i form av aktiviteter i olika
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arbetsgrupper. En av arbetsgrupperna har hand om köket där brukare tillsammans med
kökspersonal beställer livsmedel och lagar lunch till brukare och personal på
Arbetscentrum (5-25 luncher per dag). Här finns även ett café med enkelt utbud som är
öppet för allmänheten. Caféverksamheten bereder också catering i form av enkel
mötesfika 1-2 gånger i veckan främst till möten inom socialförvaltningens verksamhet.
Inköp av livsmedel
Inköp av livsmedel ska göras via e-handel enligt kommunens upphandlade avtal. Detta
följs kontinuerligt upp inom kommunens miljöledningssystem. Socialnämnden hade
under 2019 en stor avvikelse gällande inköp via upphandlade avtalsleverantörer.
Livsmedel köptes in för 3,3 mkr och 21% , ca 700 tkr, handlades utanför upphandlade
avtal. Den genomsnittliga avvikelsen för kommunen låg på 4%. Det var i stor
utsträckning ett gruppboende som stod för detta, då man handlade hos annan leverantör
som blev enklare för verksamheten istället för hos upphandlade leverantörer. Detta ska
nu helt ha upphört.
Styrdokument
Utöver gällande lagstiftning inom livsmedelsområdet utgår verksamheten ifrån
kommunens kostpolicy, miljöledningssystem samt relevanta mål i LundaEko och Lunds
kommuns program för social hållbarhet. Socialnämnden har inte fattat några specifika
beslut kring mat och måltider.
Alla insatser som verkställs inom verksamheterna utgår från individuella beslut enligt
Socialtjänstlagen.
Rutiner och riktlinjer för hantering av livsmedel och egenkontroll finns på respektive
enhet. Ansvaret för egenkontrollen är delegerat till respektive enhetschef.
Uppföljning
Uppföljning sker på individnivå och är grunden för att verksamheten med systematik
ska kunna följa sin kvalitet och därigenom initiera den verksamhetsutveckling som varje
enhet bedömer behöver ske för att förbättra sin kvalitet. Brukarnas delaktighet och
inflytande är i fokus i utvecklingsarbetet. Det finns rutiner för hur sjuksköterskorna ska
arbeta med nutrition utifrån sitt ansvarsområde.”
Uppföljning av brukarnöjdhet sker även årligen via en Nationell brukarundersökning
från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för individ och familjeomsorgen. I
Socialpsykiatrin mäts brukarnas upplevelse av stöd till återhämtningen med ett
nationellt instrument som heter Inspire. För Lunds del visar det mycket goda resultat
utifrån delaktighet i viktiga livsområden) Brukarundersökningen ger efter analys
möjliga förslag till förbättringar för förvaltningen. Inga direkta frågor ställs i
undersökningen kring mat och måltider men det ingår i frågor som exempelvis berör
delaktighet och möjlighet att påverka.
Krisberedskap
Socialförvaltningen har tagit fram kontinuitetsplaner för sina samhällsviktiga
verksamheter, där ingår bland annat boendena. Alla boende har ett litet beredskapslager
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med livsmedel och i övrigt köper de in mat via antingen Måltidsservice eller direkt av de
livsmedelsleverantörer som kommunen har upphandlade avtal med.
Stöd från och samarbete med servicenämnden
På förvaltningsövergripande nivå finns en nära dialog med servicenämndens
livsmedelsupphandlare vad gäller uppföljning av att inköp sker via upphandlade
leverantörer.
De gruppboendena som köper den varma maten av servicenämnden anger att de är
nöjda med detta. Brukarna är nöjda med maten, det är enkelt att justera beställningarna
och köpa till kompletterande komponenter vid behov.
Personalen i de olika verksamheterna deltar i begränsad omfattning i
kompetensutvecklingsinsatser avseende livsmedelshantering eller inspiration kring
måltider som anordnas av servicenämnden eller andra aktörer. Några enheter anger att
de inte känner till vilket stöd servicenämnden kan ge.
Utvecklingsbehov
 Kompetensutveckling gällande livsmedelshantering och måltider
Mat och måltider är en viktig del i att stötta brukarna till ett självständigt normalt
liv. Det är en av många arbetsuppgifter för personalen och det finns behov av att
kunna erbjuda regelbunden kompetensutveckling för att säkerställa kunskap
kring exempelvis livsmedelssäkerhet och näringslära samt för att skapa, en
samsyn och ge inspiration kring livsmedelsval, matlagning och
måltidssituationen som helhet.


Säkerställa rutiner för att livsmedelsinköp sker genom upphandlade avtal
Nämnden hade under 2019 en stor avvikelse gällande inköp via upphandlade
avtalsleverantörer. Livsmedelsinköpen följs upp inom nämndens
hållbarhetsarbete och förvaltningen arbetar med gemensamma rutiner och stöd
till personalen vid livsmedelsinköp för att säkerställa en ökad följsamhet till
kommunens riktlinjer gällande upphandlade varor.

Sammanfattning
Mat och måltider är en integrerad del i personalens dagliga arbete med att ge brukarna
stöd i att klara av att ha ett självständigt normalt liv och vara delaktiga i samhället. Ett
verksamhetsnära ansvar kräver att nämnden kontinuerligt arbetar med riktlinjer,
rutiner och uppföljning för att säkerställa kvalitet, likvärdighet och ett effektivt
arbetssätt.
Boendeenheterna och stödverksamheterna inom nämndens ansvarsområde är relativt
små och det är inte relevant att de ska ha särskilt avsatt kökspersonal. Bedömningen är
att hantering av mat och måltider även fortsättningsvis behöver bedrivas som en del i
verksamheten för att kunna anpassas utifrån brukarnas individuella behov.
Socialnämndens verksamheter berörs därmed inte av hur kommunens
måltidsverksamhet är organiserad.
Däremot är nämnden beroende av att verksamheten kan få ett fortsatt stöd i kvalitets-,
hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor,
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livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument likt det som idag ges från
servicenämnden eftersom dessa specialistkunskaper inte ingår i nämndens
kärnverksamhet.

5.5 Kultur- och fritidsnämnden
Måltider inom verksamheten
Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter serveras inga måltider men det
förekommer café- och kioskverksamhet med enklare utbud. Verksamheten arbetar
aktivt med hållbarhetsfrågor såsom att främja hälsosamma vanor där kost och goda
matvanor är en del.
På stadsbiblioteket finns ett café som drivs av extern arrendator. Övriga bibliotek har
ingen servering. Högevallsbadet har ett café och utomhusbaden har kioskverksamhet.
Utbudet på baden utgår ifrån kommunens kostpolicy och upphandlat sortiment. I de fall
det är externa arrendatorer som har hand om café- eller kioskverksamheten bestämmer
de själva sitt utbud. Kultur- och fritidsförvaltningen för dock en dialog med dem om
utbudet utifrån målsättningen att främja hälsosamma vanor.
Kommunens åtta fritidsgårdar/mötesplatser för ungdomar erbjuder sina besökare
gratis frukt, grönsaker och smaksatt vatten. I övrigt bestämmer varje
fritidsgård/mötesplats själva vad som ska erbjudas. All planering sker gemensamt med
personalen och ungdomarna. Några har enklare kioskförsäljning medan andra har
inriktningen att man själv får ta med sig det man vill äta utöver det som erbjuds.
Personalen försöker vägleda ungdomarna till hälsomedvetna val. Det ingår i
verksamheten att ungdomarna exempelvis kan baka tillsammans, göra mellis osv som
då erbjudas till alla eftersom principen är att det ska vara kostnadsfritt att vara på
fritidsgården.
Styrning och ansvar
Utöver gällande lagstiftning inom livsmedelsområdet utgår verksamheten ifrån
kommunens kostpolicy, miljöledningssystem samt relevanta mål i LundaEko och Lunds
kommuns program för social hållbarhet. Kultur- och fritidsnämnden har inte fattat
några specifika beslut kring mat och måltider men livsstilsfrågor lyfts även fram i
exempelvis de ungdomspolitiska- och idrottspolitiska handlingsprogrammen.
Inköp av livsmedel sker via e-handel i Raindance enligt upphandlade avtal. Detta följs
kontinuerligt upp inom kommunens miljöledningssystem. Kultur- och
fritidsförvaltningen har en hög avtalstrohet i sina inköp.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en Hälsogrupp med representanter, miljöombud,
från de olika verksamheterna. Gruppen kartlägger, utifrån ovan nämnda styrdokument,
vilka behov som finns hos unga. Utifrån detta tar man fram handlingsplaner,
kompetensutvecklingsinsatser, inspirationsmaterial osv för att personalen ska kunna
stötta unga till hälsosamma livsstilsval.
Stöd från och samarbete med servicenämnden
Servicenämndens måltidsservice är en resurs för alla kommunala verksamheter i
kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor,
livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument. Kultur- och
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fritidsförvaltningen anger att de har en god dialog med måltidsservice som stöttar
verksamheten med sin specifika kunskap. Verksamheten har exempelvis stor nytta av
den kommungemensamma måltidsinspiratören som ofta deltar i Fritid Lunds
arrangemang såsom Lov i Lund samt på kost- och hälsomässor för fritidsgårdarnas
personal. Förvaltningen har också gott stöd av den kommungemensamma
livsmedelsupphandlaren som hjälper verksamheten med inköp så att de följer
upphandlade avtal.
Utvecklingsbehov
Förvaltningen har inte uttryckt några behov av förändrat arbetssätt gällande arbetet
med mat och måltider eller förändrat stöd från måltidsservice.
Sammanfattning
Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter serveras inga måltider men det
förekommer café- och kioskverksamhet med enklare utbud. Verksamheten arbetar
aktivt med hållbarhetsfrågor såsom att främja hälsosamma vanor där kost och goda
matvanor är en del. Bedömningen är att nämndens verksamheter inte berörs av hur
kommunens måltidsverksamhet är organiserad. Däremot är nämnden beroende av att
verksamheten kan få ett fortsatt stöd i kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete
avseende kost- och köksfrågor, livsmedelsupphandling samt kostrelaterade
styrdokument likt det som idag ges från servicenämnden eftersom dessa
specialistkunskaper inte ingår i nämndens kärnverksamhet.

5.6 Servicenämnden
Uppdrag
I servicenämndens reglemente anges bland annat att nämnden har i uppdrag att efter
beställning utföra tillagning av mat för skolverksamhet och äldreboenden. Nämnden
ska dessutom vara en resurs för alla kommunala verksamheter i kvalitets-, hållbarhetsoch utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor, livsmedelsupphandling samt
kostrelaterade styrdokument.
Uppdraget utförs av serviceförvaltningen/Måltidsservice. Målet är att på ett
kostnadsmedvetet sätt tillaga och leverera välsmakade, näringsrika och
kvalitetssäkrade måltider.
Måltidsservice tillagar mat och transporterar måltider till de flesta av kommunens
grundskolor, till alla gymnasieskolor och äldreboenden samt till ett fåtal förskolor.
Måltidsservice säljer även måltider till enstaka verksamheter inom socialnämndens
verksamhetsområde.
Verksamheten omsatte cirka 167 mkr år 2019. Den största kunden är barn- och
skolnämnden som står för 63% av omsättningen, följt av utbildningsnämnden med 23%
och vård- och omsorgsnämnden med 8%. Kristallens restaurang står för 4% samt
kultur- och fritidsnämnden och externa kunder (exempelvis några friskolor samt
Lundaspelen) står för respektive 1%.
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Servicenämndens/måltidsservice omsättning per kund
1%

4%

1%

8%
23%
63%

Barn- och skolnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kristallen

Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Övriga

Måltidsservice tillagar dagligen cirka 22 000 portioner, drygt 4 miljoner portioner per
år. Verksamheten köper in livsmedel för cirka 67 miljoner kronor per år vilket
motsvarar cirka 60% av kommunens totala årliga livsmedelsinköp.

År
2016
2017
2018
2019

Totalt sålda
portioner
3 960 477
3 973 794
4 136 136
4 092 842

Måltidsservice totala
livsmedelsinköp, tkr
57 941
61 855
67 194
67 577

Andel
ekologiska
livsmedel, %
72,1
78,8
86,8
88,8

Organisation
Måltidsservice leds av en affärsområdeschef som har en stab bestående av: kvalitetsoch utvecklingsledare, måltidsinspiratör och två utvecklingssamordnare. Staben har
även tillgång till ekonom, ekonomiassistent samt HR-konsult.
Det kommunövergripande arbetet består exempelvis av strategiskt utvecklingsarbete,
upphandling av livsmedel, menyplanering för hållbara och näringsriktiga måltider.
Utbildningar anordnas efter behov och efterfrågan, exempelvis specialkostutbildning,
egenkontrollutbildning, mellanmålsinspiration, tips vid servering och slutberedning av
måltider inom äldreomsorgen. Måltidsservice gör även utskick till sina kunder om
säsongens råvara och Hållbar mat i Lund.
Affärsområdeschefen är också chef för två avdelningschefer som har tre respektive fyra
direkt underställda enhetschefer som är ansvariga för köken och kökspersonalen.
Enhetscheferna har personal, ekonomi och verksamhetsansvar för tre till fem kök.
Verksamhet
Måltidsservice driver organisation och kök i 26 kök i Lunds kommun enligt nedan:
-

12 tillagningskök utan utskick grundskola
3 tillagningskök utan utskick gymnasieskola
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-

7 tillagningskök med utskick grundskola
1 tillagningskök med utskick grundskola samt vård- och omsorg*
3 mottagningskök grundskola
1 personalrestaurang, Restaurang Höjdpunkten i Kristallen

*Måltidsservice tillagar kylda måltidskomponenter för leverans till samtliga särskilda
boenden (äldreboenden) och restauranger som drivs av vård- och omsorgsnämnden.
- Tillagningskök
I tillagningsköken lagar och bereder personalen måltider från grunden, dvs.
huvudkomponenter och tillbehör, sås samt salladsbuffé. Utför planering, beställning av
måltider och livsmedel, förvaring, tillagning och beredning av måltider och specialkost,
värmebehandling, varmhållning, nedkylning, servering av måltider samt diskhantering.
Det finns tillagningskök med respektive utan utskick. Tillagningskök med utskick
hanterar även beställning, beredning och tillagning av måltider för mottagningskök samt
utleverans av måltider till mottagande enhet såsom mottagningskök.
I ett av skolans tillagningskök lagas och packas även alla kylda måltidskomponenter som
levereras till vård- och omsorgsnämndens verksamheter.
- Mottagningskök
Personalen i mottagningsköken är oftast inte anställda hos Måltidsservice utan av
respektive verksamhet, med undantag av tre skolor. Personalen tar emot måltidens
huvudkomponent ifrån ett tillagningskök och utför beredning av tillbehör i olika stor
utsträckning. Inom vård- och omsorgsverksamheten slutbereds alla måltider i
mottagningsköken på avdelningarna. Inom grundskoleverksamheten tillagar några
enheter tillbehör på plats samt bereder salladsbuffé, en del beställer samtliga
måltidskomponenter inklusive salladsbuffé av tillagningsköket. I vissa fall hanterar
mottagningsköken även beredning av frukost och mellanmål. Mottagningskök utför
beställning av måltider och livsmedel, förvaring värmebehandling, varmhållning,
servering av måltider, hantering av lagad specialkost samt diskhantering i olika stor
utsträckning.
Menyplanering
Det finns en måltidsgrupp som består av representanter från Måltidsservice kök,
måltidsinspiratör samt kvalitets- och utvecklingsledare som tar fram en matsedel.
Matsedeln tas fram enligt kommunens krav och riktlinjer, uppfyller Livsmedelsverkets
rekommendationer ”Bra mat i skolan” och ”Bra mat i förskolan” och följer den
kommungemensamma kostpolicyn.
Måltidservice kök på grundskolor jobbar efter en gemensam och centralplanerad
matsedel som består av sju rullande veckor som utvärderas och förnyas kontinuerligt i
samband med inkomna synpunkter och önskemål från matgäster och verksamheten
samt anpassas efter säsong och högtider. För att tillgodose så många önskemål som
möjligt kan kök välja att byta ut enstaka maträtter med utgångspunkt från
huvudingrediensen i dagens matsedel.
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Dagligen erbjuds minst två maträtter att välja mellan, varav minst ett lakto-ovovegetariskt alternativ. På gymnasieskolan serveras upp till fyra olika rätter dagligen
varav en oftast är vegansk och minst 2-3 rätter av rätterna är vegetariska.
Måltidsservice strävar att främja intaget av grönsaker, baljväxter och frukt samt öka
utbudet av vegetariska maträtter. Välkomponerad salladsbuffé som består av minst fem
olika sorter av grönsaker, anpassade efter säsong kompletterar dagens utbud. Varje dag
ska minst tre sorters fiberrika grönsaker eller rotsaker finnas att välja på, tillsammans
med minst en sorts baljväxt och en salladsgrönsak eller frukt. Råvaror i säsong och
svenska livsmedel är också faktorer vid matsedelsplanering.
Måltidsservice arbetar på ett ekonomiskt hållbart sätt genom att laga mat från grunden i
så stor utsträckning som möjligt och sträva efter att minimera matavfall i kök och
matsalar. Matsedel publiceras i appen ”Skolmaten” som kan laddas gratis av matgäster
eller andra intressenter via appStore eller Android Market.
Samtliga verksamheter inom Måltidsservice är unika och har olika förutsättningar. Kök
och matsalar är utformade på olika sätt, personalsammansättningen skiljer sig åt och
varje kök har unika matgäster. Det är upp till varje verksamhet att inom det givna
ramverket hitta sin individuella väg fram för bästa resultat och nöjda matgäster. Inom
Måltidsservice uppmuntras verksamheterna att arbeta kreativt och utvecklingsinriktat
för att sätta en särprägel på köket. Måltidsservice kök har stora friheter att påverka
måltidsupplevelsen för matgästerna.
Specialkost
Måltidsservice har gemensamma rutiner för hantering av specialkost. Rutiner för
intygshantering samt övriga specialkostrutiner håller på att ses över i samarbete med
barn- och skolförvaltningens skolsköterskor.
Elev som är i behov av specialkost fyller i kostintyg (på www.lund.se) med hjälp av
vårdnadshavare och lämnar till skolsköterska som hjälper till med bedömningen av
intyget. Skolsköterska lämnar intyget till köket och till övriga berörda som t ex
fritidshem, hemkunskap osv.
Intyget tas om hand av dietkock i respektive kök och läggs in i kostdatasystemet. Lista
tas fram av dietkock på vilka avvikande koster som skall tillagas, samt skriver etiketter
till märkning av kantiner som märks med namn och avvikelse. Maten serveras i
matsalen på särskild avsedd yta för specialkost eller skickas till mottagande enhet.
Att arbeta med specialkoster innebär ett stort ansvar och därför anordnas kontinuerligt
interna och externa utbildningar för dessa kockar. Det finns även en tvärgrupp med
representanter från respektive kök som träffas och diskuterar aktuella frågor, problem
och nyheter.
Utvecklingsarbete
Inom Måltidsservice pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att höja kvaliteten och
förbättra måltidsupplevelsen. Några exempel på arbetssätt är:


En Måltidsgrupp som består av enhetschefer, måltidsinspiratör, kvalitets- och
utvecklingsledare, samordnare, kock och köksbiträde. Gruppen träffas
regelbundet och tar fram och planerar matsedlar med måltider som lever upp till
livsmedelsverkets rekommendationer, är näringsberäknade och som uppskattas
av matgästen. Arbetet innefattar även receptutvärdering vid samtliga kök.
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Ett koncept som kallas Matstudiokockar där måltidsinspiratör och kockar från
verksamheten arbetar fram nya recept till matsedlarna, testar nya produkter,
förbättrar och förnyar befintliga recept.

Personal
Måltidsservice har successivt tagit över driften av flera kök, främst inom grundskolan,
och har växt från 103 anställda år 2016 till 177 i juli 20208.
Nämn/verksamhet
Antal anställda
- Varav tillsvidare
- Varav visstid
Befattning
- kock/kokerska
- ekonomibiträde
- skolmåltidsbiträde
- samordnare kök
- köks/servicebiträde
- adm./chefer/övrigt

Servicenämnden
Måltidsservice
177
148
29
63
7
26
65
16

Cirka 22% av personalen, 39 personer, har deltidsanställning. Tjänstgöringsgraden
varierar mellan 50% - drygt 90%, majoriteten av dessa har en anställning på 75% eller
mer. Lunds kommun ska, med utgångspunkt i verksamhetens behov och resurser, ha en
plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Mot bakgrund av detta är
en grundläggande förutsättning för verksamheten att arbeta gentemot heltid som norm
inom Kommunals avtalsområde. För Måltidsservice finns utmaningar eftersom
personalresurserna behövs under lunchen och vissa arbetsuppgifter inte kan spridas
under dagen. Vid nyrekryteringar ses bemanningsmöjligheten med omfördelning av
timmar över för att skapa heltider. Kombinationsmöjligheter med städning i matsalar är
en väg att kunna nå heltider.
Måltidsservice har en central vikarieenhet som bemannar samtliga kök inom
måltidsservice verksamhet. Utöver att bemanna upp köken vid behov arbetar enheten
löpande med rekrytering samt med personaladministration avseende verksamhetens
timvikarier.
Transporter
Servicenämnden genom avdelningen markentreprenad samordnar och står för alla
mattransporter inom måltidsservice verksamhet. Varma måltider transporteras från
fem av måltidsservice tillagningskök som har utskick till olika mottagningskök på
skolorna. Från Vikingaköket transporteras kylda måltider till totalt 18 äldreboende och

Uppgifter från Lunds kommuns lönesystem, Personec P, sammanställt av Qlick view applikationen
”Chefsanalys personal”
8
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restauranger inom vård- och omsorgsverksamheten. De kylda måltiderna till vård- och
omsorgsverksamheten körs ut två gånger i veckan.
Rutterna har optimerats så att fordonen kör minimalt och maximalt lastade för att
minska mängden drivmedel och så tidseffektivt som möjligt utan att riskera säkerheten.
Utkörningen av den varma maten sker mellan ca kl 09:00-12:00. Under resterande del
av dagen utför chaufförerna i huvudsak särskilda skoltransporter för elever med
särskilda behov. Kombinationen av mattransporter och skolskjuts medför att
chaufförerna kan arbeta heltid med transporttjänster.
Totalt används 14 lastbilar avsedda för mattransporter varav två kan användas till
kallmat. Kallmaten levereras i ett särskilt fordon avsett endast för att hålla en lägre
temperatur i fordonet. Den varma maten transporteras i skåp med eluttag för att hålla
värmekedjan. De flesta fordon som används drivs på gas och ett fåtal av de äldre
fordonen drivs med HVO. Äldre fordon byts kontinuerligt ut och inom några år förväntas
alla fordon vara drivna av fossilfria drivmedel med låg klimatpåverkan.
Prismodell
Måltidsservice är en resultatenhet och finansieras av intäkter från beställande nämnder
och övriga kunder. Det kommunövergripande uppdraget att bedriva kvalitets-,
hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor,
livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument omfattar 1,3 tjänster vilka är
finansierade via kommunbidrag.
Måltidsservice använder självkostnadsprissättning. Måltidspriset fastställs årligen av
servicenämnden. Priset tas fram i dialog med berörda verksamheter och utgår utifrån
riktlinjer om prisuppräkning i kommunens budget. Hänsyn tas även till politiskt
fastställda mål inom exempelvis hållbarhetsområdet. Fr o m 2020 års budget ändrades
exempelvis kommunens strategiska inriktning till närodlat istället för ekologiskt som ett
redskap när verksamheterna ska arbeta för ekologisk hållbarhet. Fokus ska ligga på
inköp av närodlade produkter och säsongsråvaror. Under år 2020 har Måltidsservice
genomfört en organisationsförändring för att kunna sänka måltidspriset.
Måltidspriset inom pedagogisk verksamhet

Priset beräknas utifrån bemanning, fasta kostnader och livsmedelskostnader.
Måltidspriset är uppdelat i en fast del (personal, over-headkostnader, utbildningar,
transport av färdiga måltider samt kapitalkostnader avseende investeringar i kök) och
en rörlig del (livsmedelskostnaden). Lokalkostnaderna för köken ingår inte i
måltidspriset. Kostnaderna i den fasta delen fördelas solidariskt mellan verksamheterna
inom barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden.
Beställande enhet lägger en grundbeställning och betalar den fasta delen medan den
rörliga delen debiteras beställaren dagligen utifrån faktiskt levererade portioner. Det
rörliga priset viktas utifrån verksamhet, en lunchportion för mellanstadiet är
genomsnittet. Lägre skolår betalar mindre och vice versa. Viktningen utgår ifrån
Livsmedelsverkets rekommendationer.
Skolor
Viktning

Frukost

Mellanmål

Förskola

0,60

0,50

0,75

Åk
F-3
0,95

Åk
4-6
1,00

Åk
7-9
1,10

Gymnasium

Pedagogisk

Vuxen

1,20

1,20

1,50
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Måltidsprisets utveckling:
Summa
Rörlig del
Fast del
måltidspris
År
kr/portion
kr/portion
kr/portion
2015
11,27
13,18
24,45
2016
11,55
14,41
25,96
2017
11,80
14,90
26,70
2018
13,10
15,70
28,80
2019
12,60
*13,95
26,55
2020
12,40
13,10
25,50
*Lokalkostnaderna lyftes bort ur priset som därmed sänktes med 2,25 kr/portion.
Serveringsavtal

I måltidspriset ovan ingår inte serveringskostnader i form av bemannade arbetstimmar,
dessa timmar köps separat via avtal till kunder inom barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden. Kunden avgör vad som ska ingå i serveringstjänsten, det kan
exempelvis vara: servering, städning och diskning samt vissa administrativa
arbetsuppgifter. Kostnaden för en serveringstimme är beräknad efter överenskommen
bemanning och genomsnittlig personalkostnad. Enligt gränsdragningen är
måltidsservice inte är ansvariga för matsalarna och har därmed inte inflytande över hela
måltidssituationen. Skriftliga överenskommelser finns mellan måltidsservice och
beställande enheter men är i behov av översyn och revidering eftersom förändringar har
skett sedan dessa upprättades år 2010.
Måltidspriset inom vård- och omsorgsverksamheten

Måltidsservice tillagar kylda måltidskomponenter för leverans till enheter och
restauranger som drivs av vård- och omsorgsnämnden. De olika måltidskomponenterna
prissätts utifrån livsmedels- och tillagningskostnad och ingår i olika prisgrupper.
Kunden betalar ingen fast eller rörlig del utan endast för de komponenter de köper in.
Uppföljning
Måltidsservice arbetar kontinuerligt med uppföljning av samtliga delar som bygger upp
måltidspriset. Flödena för uppföljning av nyckeltal är till stor del automatiserade och
kan följas i realtid för att underlätta justeringar. Några exempel på nyckeltal som följs är:
andel ekologiska inköp, köp utanför avtal, livsmedelskostnad per portion,
personalkostnad per portion, matsvinn per portion, andel svenska ekologiska livsmedel
samt andel livsmedel producerad i Sverige.
Måltidsservice arbetar på olika sätt för att i dialog fånga upp kundernas/matgästernas
synpunkter, exempelvis genom:
 Matråd inom enheterna på barn- och skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen
 Att närvara vid inflytandecafé för funktionsvarierade barn och unga samt vid
Ungdomstinget för att skapa ett elevinflytande kring måltiden och
måltidsupplevelsen
 Uppföljningar av kyldmatsavtalet med vård- och omsorgsförvaltningens ledning
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Kvalitetsråd med vård- och omsorgsförvaltningens kostombud i syfte att arbeta
för bästa möjliga kvalitet, nöjda kunder och matgäster.

En generell översyn av måltidsservice kundnöjdhetsmätningar pågår. Bland annat har
under 2020 en app utvecklats för att mäta nöjdheten hos matgäster direkt på plats i
matsalarna. Ipads ska sättas tillgängliga för elever vid utgången där de kan ge betyg på
dagens måltid.
Krisberedskap
Eventuella riskhändelser som kräver krisberedskap i måltidsservice verksamhet rör
främst händelser kopplade till extrema väderförhållanden såsom värme, storm- och
snöoväder samt översvämning. Andra exempel är hantera händelser kopplat till
förorenat vatten, elavbrott eller utbrott av livsmedelssmitta.
Vid kris prioriteras utskick av måltider till vård- och omsorg, äldreomsorgen. Krisplan
med prioriteringar av matproduktion på större kök finns framtagen där geografisk
hänsyn tagits.
Reservelverk finns på ett större tillagningskök med möjligheter till utskick. Det finns en
utarbetad handlingsplan för hur måltidsservice skulle hantera bortfall av personal.
Måltidsservice har en regelbunden dialog med livsmedelsleverantörer och producenter
för att säkra upp tillgången av råvaror eftersom kommunen är en stor kund. En hel del
livsmedel har kort hållbarhet och logistiken ska optimeras av leverantörer och
producenter. Genom god kontakt med grossister och leverantörer kan oförutsedda
händelser som tex livsmedelsbrist, produktionsstörningar etc lösas med till exempel
ersättningsvaror.
Utvecklingsbehov
I utredningsarbetet har några utvecklingsbehov av kommunens arbete med måltider
inom servicenämndens område identifierats:
• Ökad påverkan över hela måltidssituationen inom barn- och skolnämndens
verksamheter för att uppnå ytterligare samordningsvinster,
kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt resursutnyttjande.
• Utveckla befintlig prismodell och beställningsrutiner avseende barn- och
skolnämndens och utbildningsnämndens verksamheter så att respektive nämnd
ska bära sina kostnader för att skapa incitament till ett mer effektivt
resursutnyttjande.
• Översyn och revidering av skriftliga överenskommelser och gränsdragningar
mellan måltidsservice och beställande enheter inom barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden.
• Utveckla forum för kontinuerlig dialog med de nämnder som hanterar mat och
måltider.
Sammanfattning
Servicenämnden är kommunens interna utförarorganisation och ansvarar för att efter
beställning utföra tillagning av mat för skolverksamhet och äldreboenden. Nämnden
ska dessutom vara en resurs för alla kommunala verksamheter i kvalitets-, hållbarhets-
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och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor, livsmedelsupphandling samt
kostrelaterade styrdokument. Uppdraget utförs av servicenämnden/måltidsservice.
I utredningsarbetet har några utvecklingsbehov av kommunens arbete med måltider
inom servicenämndens område identifierats:
• Ökad påverkan över hela måltidssituationen inom barn- och skolnämndens
verksamheter för att uppnå ytterligare samordningsvinster,
kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt resursutnyttjande.
• Utveckla befintlig prismodell och beställningsrutiner avseende barn- och
skolnämndens och utbildningsnämndens verksamheter så att respektive nämnd
ska bära sina kostnader för att skapa incitament till ett mer effektivt
resursutnyttjande.
• Översyn och revidering av skriftliga överenskommelser och gränsdragningar
mellan måltidsservice och beställande enheter inom barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden.
• Utveckla forum för kontinuerlig dialog med de nämnder som hanterar mat och
måltider.
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Bilaga 1

Lagar, riktlinjer och styrdokument inom livsmedelsområdet
Alla måltidsverksamheter har att följa livsmedelslagstiftning, hygienföreskrifter, lagar
tillämpliga inom respektive område samt kommunens egna styrdokument.
Den svenska livsmedelslagen (2006:804) gäller för alla måltidsverksamheter och syftar
till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas
intressen när det gäller livsmedel. Lagen innehåller bland annat regler om offentlig
kontroll, avgifter, straff och överklagande. I lagen finns också bemyndiganden för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter i
vissa frågor.
Den svenska livsmedelsförordningen (2006:813) innehåller kompletterande
bestämmelser till livsmedelslagen (2006:804). Förordningen talar bland annat om
vilken myndighet som ska kontrollera olika typer av anläggningar. Förordningen ger
Livsmedelsverket rätt att meddela föreskrifter.
Sveriges expert- och kontrollmyndighet på livsmedelsområdet är Livsmedelsverket.
Livsmedelsverkets föreskrifter grundar sig i huvudsak på EU-direktiv eller kompletterar
EU-förordningar. Myndigheten utfärdar kostråd baserade på näringsrekommendationer
vilka utgår från nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012) som tagits fram av
experter i nordiskt interparlamentariskt samarbete. Rekommendationer om näring och
fysisk aktivitet baseras på rådande kunskapsläge enligt vetenskapen och handlar om
samband mellan måltidsmönster, livsmedel, näringsämnen och specifika hälsoeffekter.
Livsmedelsföretag ska enligt Livsmedelsverket följa EU baserade riktlinjer gällande
livsmedelshygien. EU ställer krav på att livsmedelsföretag inrättar, genomför och
upprätthåller ett tillvägagångssätt grundat på HACCP-baserade metoder (Hazard
Analysis and Critical Control Points). HACCP är en standardiserad arbetsmetod för
kartläggning, bedömning och kontroll av faror i livsmedelsproduktionen för att
livsmedel ska vara säkra för konsumenten.
Måltidsverksamheter ska även beakta lagar, riktlinjer och policys som styr ny- och
ombyggnation av kök, transporter av produkter och tillagad mat, samt arbetsmiljö och
personal. Alla kommunala måltidsverksamheter har att följa Livsmedelslagen och Lagen
om offentlig upphandling (LOU).
Skollagen (2010:800) stipulerar att eleverna i grundskolan ska erbjudas näringsriktiga
skolmåltider. Skolmåltider ingår i Skolinspektionens tillsyn. Varm mat har serverats till
grundskolebarn sedan mitten av 1940-talet och skolluncher har sedan 1990-talet varit
en kostnadsfri lagstadgad rättighet. Förskolor, fritidshem och frivilliga skolformer
omfattas inte av lagen. Det ställs inga krav på gymnasieskolan att det ska serveras
skolmåltider. Det är kommunen eller styrelsen för den fristående skolan som beslutar
om måltider ska serveras, i vilken form och eventuella kostnader för eleven.
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Offentlig säker mat inom vård, skola och omsorg - Branschriktlinjer för kök från
Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger vägledning som underlättar säker
och bra mat i kommuner och landsting.
Publikationen Bra mat i skolan har tagits fram gemensamt av Livsmedelsverket och
Skolverket och syftar till utveckling av skolmåltiden. Motsvarande finns för förskolan,
äldreomsorgen och LSS i publikationerna Bra mat i förskolan, Bra mat i äldreomsorgen
samt Uppmuntra till bra måltider inom LSS. Skrifterna ska ge stöd till alla som arbetar
med mat och måltider. Råden baseras på målgruppernas näringsbehov, näringsinnehåll i
olika livsmedel och matvanor i Sverige. Dessutom ges råd om servering, säker mat,
miljömässiga och pedagogiska/omvårdnadsaspekter.
Branschföreningen Kost & Näring har i samverkan med sina medlemmar tagit fram
Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola.
Syftet är att ge vägledning rörande rätten till specialkost och anpassade måltider för
barn/elever inom förskola och skola.
Socialstyrelsens föreskrift Förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS
2014:10) gäller från den 1 januari 2015 och ställer krav på rutiner inom sjukvården,
äldreomsorgen och inom vissa boendeformer för personer med funktionsnedsättning
för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring. Enligt Socialstyrelsen kan för lite
eller fel mat få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för sjuka eller äldre
kvinnor och män.
Ett av de prioriterade områdena i det av kommunfullmäktige beslutade Lunds kommuns
program för social hållbarhet 2020-2030 är att främja hälsosamma vanor genom hela
livet. Ett av delmålen i programmet anger att: I Lunds kommunkoncern ska samtliga
måltider och val av livsmedel bidra till bättre matvanor, vara likvärdiga inom
kommunens olika verksamheter samt vara framställda under goda arbetsförhållanden.
LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020, anger
ambitionen i kommunens arbete med ekologisk hållbarhet och är beslutat av
kommunfullmäktige. Ett av de prioriterade områdena i programmet är Hållbar
konsumtion med ett delmål som anger att år 2020 ska 100 procent av inköpskostnaden
för livsmedel gälla ekologisk mat. Fr om år 2020 har kommunfullmäktige ändrat den
strategiska inriktningen till närodlat framför ekologiskt som ett redskap när
verksamheterna ska arbeta för ekologisk hållbarhet. Fokus ska ligga på inköp av
närodlade produkter och säsongsråvaror. Lund har i många år varit en av Sveriges
ledande kommuner för ekologiska inköp och vid senaste årsskiftet var andelen
ekologiskt cirka 83 procent. Ett skäl till beslutet är att det bedöms kostsamt att ställa om
de sista procenten av livsmedelsinköpen till ekologiskt. Ett annat skäl är att öppna upp
för möjligheten till andra hållbarhetsaspekter inom livsmedelsinköpen. Under 2020
pågår ett kommunövergripande arbete med revidering av LundaEko II.
Kostpolicy för Lunds kommun är ett kommungemensamt styrdokument för kost,
livsmedel och måltider i kommunen. Policyn är beslutad av kommunfullmäktige 2014.
Med hjälp av kostpolicyn tydliggörs kommunens målsättning att matgäster i Lund ska
erbjudas goda måltider i en trivsam miljö, tillagade av bra råvaror som producerats med
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fokus på en hållbar utveckling. Kommunens ambition är att mat och måltider ska bidra till
matglädjen och medverka till en god folkhälsa. Intentionen är att policyn under 2021 ska
ersättas av en så kallad Måltidsplan för Lunds kommun.

