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Utredning huvudmannaskap för måltidsorganisation i Lunds kommun
- Delrapport Omvärldsanalys
1. Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade 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. Slutrapporten ska beskriva tre
organisationsförslag och ge ett förslag på hur huvudmannaskapet bör se ut.

3. Delrapport Omvärldsanalys

Kommunkontoret har tagit fram denna delrapport. Omvärldsanalysen syftar till att ge en
bild av hur andra kommuner organiserar sin måltidsverksamhet för att ha som stöd i
förslaget hur organisationen i Lund bör se ut.
I rapporten finns en sammanfattning av Livsmedelsverkets rapport - Fakta om offentliga
måltider 2018 samt en övergripande beskrivning av hur av hur Halmstad, Helsingborg,
Jönköping, Linköping, Uppsala och Växjö kommuner organiserar sina
måltidsverksamheter. Avslutningsvis finns ett avsnitt med några nyckeltal avseende
måltider i kommunal verksamhet.

4. Livsmedelsverkets rapport - Fakta om offentliga måltider 2018

Livsmedelsverket genomförde 2018 en kartläggning av offentliga måltider i kommunalt
driven verksamhet. Kartläggningen visar att kommunerna köper in livsmedel till ett
värde av cirka sju miljarder kronor per år. Jämfört med Sveriges totala privata
livsmedelskonsumtion på 241 miljarder kronor (exklusive alkoholhaltiga drycker)
motsvarar detta cirka 3%.
Kartläggningen genomfördes som en nationell enkätundersökning och riktade sig till
samtliga kommuner i Sverige i syfte att skapa en övergripande bild av den offentligt
finansierade måltidsverksamheten. Sammantaget svarade 263 av 290 kommuner vilket
motsvarar en svarsfrekvens på 91%.

Bland de områden som kartlades ingick den kommunala måltidens organisation och
styrning. Kartläggningen visade att majoriteten av kommunerna i Sverige har en samlad
organisation för måltidsverksamhet i förskola, grundskola och äldreomsorg. 73% av de
som besvarade enkäten har en samlad måltidsorganisation, endast 20% har en
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måltidsorganisation som är delad över flera förvaltningar, 7% har en annan lösning. Det
är i stort sett samma resultat som presenterades i Livsmedelsverkets kartläggning av
offentliga måltider 2016 (Skolmatens vänner, Livsmedelsverket, Argument, 2016).

Nio av tio kommuner har minst en, ibland flera, måltidschefer eller motsvarande
funktioner. Måltidschefens ansvarsområde omfattar oftast måltider i förskola,
grundskola och särskilt boende, men det är även vanligt att ansvaret innefattar måltider
i gymnasieskola och ordinärt boende. Måltidschefens ansvar omfattar i de flesta
kommuner personalansvaret för måltidspersonalen med chefsnivå under sig som
innehar personalansvar. Dessa områdeschefer, kökschefer eller enhetschefer är
närmaste chef för personal som tillagar mat, både för måltidspersonal i förskola,
grundskola och kommunala särskilda boende.
Mest vanligt förekommande är att måltidschefen är placerad i kommunens
serviceförvaltning eller motsvarande. De kommuner som har uppgett att de har mer än
en måltidschef har angett att cheferna är placerade i förvaltning med ansvar för skola
och förskola samt i förvaltning med ansvar för äldreomsorg. Fler av de som har uppgett
att de har en annan lösning har måltidschefen placerad i en förvaltning direkt under
kommunchef så som samhällsbyggnadsförvaltning eller i en teknisk förvaltning.

Livsmedelsverket konstaterar i kartläggningen att det finns fördelar med att
måltidsverksamheten i kommunen leds och styrs från en förvaltning. Positiva
konsekvenser av en samlad måltidsorganisation i en separat förvaltning är möjlighet till
bättre översikt, samlad budget samt samlad ledning och styrning av verksamheterna.
Det kan dock även medföra risker och utmaningar, framförallt gällande samarbetet
mellan måltidsverksamhet och kärnverksamhet. Samverkan mellan måltidsverksamhet
och kärnverksamhet är då en grundsten för att måltiderna ska bli så bra som möjligt
Gemensamma målformuleringar underlättar samarbete och ökar måltidskvalitet.

Kartläggningen visar även på att det finns ett stort behov av en förbättrad uppföljning av
de offentliga måltiderna. Det finns en brist på översikt, endast varannan kommun följer
upp sin måltidsverksamhet med hjälp av nyckeltal och man har svårt att redogöra för
vad måltiderna kostar.

5. Genomgång av några kommuners måltidsorganisationer

Kommunkontoret har varit i kontakt med sex kommuner: Halmstad, Helsingborg,
Jönköping, Linköping, Uppsala och Växjö, för att få en bild av hur de organiserar sin
måltidsverksamhet. Alla kommunerna ingår precis som Lund i kommungruppen större
städer, det vill säga har mer än 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den
största tätorten. Genomgången har gjorts genom telefonintervjuer med tjänstpersoner i
ledande funktioner i kommunernas måltidsorganisationer. Det har av tidsmässiga skäl
inte varit möjligt att gå på djupet och även prata med verksamhetsrepresentanter för att
få deras bild av hur måltidsorganisationen fungerar.
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5.1 Sammanfattning
Genomgången visar att det inte finns någon entydig bild av hur kommunerna
organiserar sin måltidsverksamhet, respektive kommun väljer modell utifrån politiska
mål, styrprinciper, ekonomiska- och lokalmässiga förutsättningar osv. De olika
förutsättningarna gör det svårt att jämföra kommunerna sinsemellan men ger en
övergripande bild av respektive kommuns organisation.
Halmstad, Linköping, Uppsala och Växjö har samlade måltidsorganisation som servar i
princip alla de kommunala verksamheterna. Helsingborg har en delad organisation
vilket innebär att de flesta förskolor lagar mat i egen regi, det finns en samlad
organisation för grund- och gymnasieskolor och en annan som servar vård- och
omsorgsverksamheterna. Jönköping har också ett uppdelat ansvar: en samlad
organisation för förskola- och grundskola, varje gymnasieskola lagar mat i egen regi
medan verksamheterna inom vård- och omsorg har en samlad organisation.

Tabellen visar en sammanfattning av hur kommunerna organiserar sin
måltidsverksamhet. De verksamheter som är samlade i en gemensam organisation
markeras med X och en fet linje. De rutor som är tomma innebär att verksamheterna
inte har någon samlad organisation.
Kommun/
verksamhet

För
skola

Grund
skola

Gymn.
skola

Särskilt
Boende

Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Linköping
Uppsala
Växjö

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
(X)
X
X

X
X
X

Ordinärt Senior
boende restaur.
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Nedan följer några sammanfattande reflektioner från de intervjuade gällande
organiseringen. Begreppet samlad organisation kan både innebära samlad för hela
kommunen eller för några verksamheter:
-

-

Det finns för- och nackdelar med alla organisationsformer, oavsett organisation
är det viktigt med tydliga mål, roller och ansvar.
Det tar tid att uppnå samsyn och klargöra gränsdragning mellan Måltidsservice
och verksamheterna. Lägg tid på att tydliggöra vad verksamheten vinner
respektive förlorar med en ny organisation för att komma förbi chefers
eventuella känsla att man förlorar rådighet och istället upplever
samordningsvinst.
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-

-

-

-

-

-

En samlad organisation ökar möjligheten att säkerställa att likvärdiga måltider
erbjuds inom respektive verksamhet.
Synergieffekter uppnås genom att exempelvis transporter och leveranser är
lättare att planera när man har helhetsansvar inom respektive område.
En samlad organisation stärker kökspersonalens profession och ökar
flexibiliteten gällande bemanning och hantering av vikarier.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling underlättas när man har ett
helhetsperspektiv.

Politiska beslut och mål får lättare genomslag i en samlad organisation än i en
delad exempelvis gällande andel ekologiska eller närproducerade livsmedel,
samlade transporter och heltid som norm.

En samlad organisation möjliggör att få en helhetsbild av och renodla frågor
kring mat och måltider, få kostnadskontroll, styra inköp till upphandlade
leverantörer samt att driva utvecklings- eller förändringsarbete som exempelvis
minskat matsvinn.

Nedan följer en beskrivning av respektive kommuns måltidsorganisation.

5.2 Halmstads kommun
Halmstads kommun har cirka 103 000 invånare. Kommunkontoret har varit i kontakt
med verksamhetschefen för Måltidsservice på kommunens servicekontor vilket ligger
under servicenämndens ansvarsområde.
5.2.1 Uppdrag

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer som anger att kommunens verksamheter
ska köpa måltider av Måltidsservice. En lägstanivå anges och utifrån denna upprättar
Måltidsservice samarbetsavtal med respektive nämnd som definierar innehåll, kvalité
och pris i leveransen.

Verksamheten utgår även ifrån den kommungemensamma kostpolicyn och andra
övergripande mål inom området. Omkring 94% av maten är lagad från grunden och
målet är att ha minst 30% ekologiska råvaror. Ambitionsnivå gällande andel ekologiskt
varierar mellan åren och låg vid den senaste mätningen på 2% från att tidigare ha varit
uppe på 39%. Man arbetar också med att ha mer av närproducerade råvaror vilket
betyder att råvaran ska kommer från en radie av 15 mil från Halmstad.
Måltidsservice har löpande projekt för att inspirera och skapa matglädje, där man
arbetar med att köken ska laga mer mat från grunden, öka mängden närproducerade,

6(26)

ekologiska och färska råvaror. Andra prioriterade arbetsområden man arbetar med är:
matsalsmiljön, bemötande och service, minska matavfallet samt minska mängden
konsumtion av kött.
5.2.2 Organisation

Sedan 2007 har Måltidsservice det samlade ansvaret för maten som serveras i grundoch gymnasieskolor och inom äldreomsorgen. Sedan 2015 ingår även alla förskolor i
verksamheten.

Verksamhet är indelad i nio områden med både tillagnings- och mottagningskök med
egen personal. Cirka 280 personer arbetar inom Måltidsservice, det finns tio
områdeschefer som är kökspersonalens närmaste chef. Det finns ungefär 130 kök varav
80 tillagningskök och 50 mottagningskök.
5.2.3 Verksamhet

Varje år tillagas drygt 3 500 000 måltider exklusive frukost, mellanmål, fika och övriga
cateringuppdrag :
-

Förskola: 850 000 luncher/år
Grundskola: 1 800 000 luncher/år
Gymnasiet: 363 000 luncher/år
Äldreomsorg: 490 000 luncher/år
Matdistribution ordinärt boende: 88 400 luncher/år

Måltidsservice tar fram en gemensam matsedel som verksamheterna får använda om de
vill. Denna är näringsberäknad osv. Huvudingredienserna levereras till köken men
menyn ute på de olika enheterna styrs inte från centralt håll. Utgångspunkten är att det
ska erbjudas samma kvalitet till samma kostnad inom de olika verksamheterna men alla
behöver inte göra likadant, det måste finnas plats för personalens kreativitet.
Verksamhet är intäktsbaserad, prismodellen bygger på att respektive verksamhet bär
sina egna kostnader.
5.2.4 Uppföljning

Uppföljning sker via exempelvis NKI (nöjd kundindex). I förskolan, grundskolan och
gymnasieskolan förs dialog med olika elev- och personalgrupper. Inom äldreomsorgen
görs uppföljningen via Socialstyrelsens brukarenkät samt en egen enkät. Generellt sett
är kunderna nöjda med Måltidsservice verksamhet.
5.2.5 Krisberedskap

Måltidsservice har en krisberedskapsplan. Behovet av tillagningskök i olika delar av
kommunen för att kunna erbjuda måltider i händelse av kris finns med som en aspekt i
lokalplaneringen.
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5.2.6 Reflektion över organisationen

Fördelar:
- Politiska beslut får lättare genomslag i en samlad organisation än i en
decentraliserad, gäller exempelvis förankring av kostpolicyns mål gällande andel
ekologiskt och närproducerat, minskat matsvinn, likvärdiga måltider och
samlade transporter.
- En samlad organisation möjliggör att renodla frågorna kring mat och måltider, få
en helhetsbild, kostnadskontroll, styra inköp till upphandlade leverantörer samt
att driva utvecklingsarbete.
- Kompetensförsörjningen underlättas när man har ett helhetsperspektiv. Kockar
är ett bristyrke och det gäller att erbjuda intressanta arbetsuppgifter och
utvecklingsmöjligheter.
- Flexibiliteten ökar gällande bemanning och hantering av vikarier.
- Synergieffekter uppnås genom att exempelvis transporter och leveranser är
lättare att planera när man har helhetsansvaret inom respektive område.
Nackdelar:
- Det tar tid att skapa en gemensam organisation, tät dialog krävs mellan
Måltidsservice och verksamheterna för att komma överens om gränsdragning,
servicegrad och liknande.
- Heltid som norm kan vara lättare att uppnå på lokal nivå, om man accepterar att
personalen utför annat än matrelaterade uppgifter.
- Det är en utmaning att ha transparent redovisning och kunna motivera
kostnaderna gentemot verksamhetschefer. Exempelvis kan politiska beslut om
gemensamma transporter kopplat till miljömål ge högre kostnader än om ett
område själva skulle ordna måltidstransporterna.

5.3 Helsingborgs stad
Helsingborgs stad har cirka 148 000 invånare. Ansvaret för måltidsverksamheten är
uppdelat på flera nämnder. Kommunkontoret har varit i kontakt med kostchefen på
vård- och omsorgsförvaltningen samt måltidschefen på skol- och fritidsförvaltningen.
Måltidsorganisationen på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg
5.3.1 Uppdrag

Huvuduppdraget är att leverera varm och kall mat två gånger per dag till de kommunalt
drivna särskilda boendena.
Alla boendena köper tjänsterna av måltidsverksamheten. Verksamheten servar 90
beställande enheter fördelat på 16 särskilda boenden, varje avdelning är en beställande
enhet. Mat levereras även till: matsalar på Träffpunkter för seniorer, enstaka LSSboenden, avlastningsboende, korttidsenhet med flera mindre verksamheter.

8(26)

Matleveranser i ordinärt boende ingår inte i måltidsorganisationens uppdrag.
Helsingborgs stad hänvisar då till den öppna marknaden. Brukare i ordinärt boende kan
utifrån biståndsbedömning få hjälp med att tillaga enklare mat i hemmet, inköp eller
ledsagning till Seniorrestaurang på Träffpunkt.
5.3.2 Organisation

Kostchefen tillhör vårdboendeenheten. Verksamhetschefen för vårdboendeenheten
ingår i omsorgsdirektörens ledningsgrupp. Kostchefen är ansvarig för tillagningen av
maten och för personalen i de fyra tillagningsköken.

På förvaltningen finns även en måltidsutvecklare som exempelvis stöttar verksamheten
med att utveckla måltiden, minskat matsvinn och Livsmedelshygien.
5.3.3 Verksamhet

Maten tillagas i fyra tillagningskök, ett av köken är ett separat storkök där det tillagas ca
1 200 portioner per dag. De tre andra ligger i olika särskilt boenden. Dessa kök är
mindre och där tillagas ca 200 portioner per kök och dag.

Man har en meny per kök och den anpassas kontinuerligt utifrån beställarnas önskemål.
Menyerna tas fram i ett gemensamt kostprogram där bl a näringsberäkning görs.

På respektive boende/avdelning tas maten emot av undersköterskor som har sin
anställning på boendena. Det varierar mellan boendena och avdelningarna hur mycket
man gör själv respektive köper av måltidsenheten. Skillnaden beror främst på lokalernas
utformning och organiseringen av arbetet på respektive boende och avdelning. Maten
serveras också lite olika på vårdboendena, anpassat efter behov.
Boendena beställer själva sina livsmedel, utöver leveranserna från
Måltidsorganisationen. Detta sker i ett kommungemensamt system med upphandlade
avtalsleverantörer.

Kostchefen och måltidsutvecklaren samarbetar med ca 90 kostombud, undersköterskor
på de olika boendena. Gruppen träffas 2 gånger per år. I grupp sker
kompetensutveckling av olika slag. Fokus ligger på att utveckla kunskap och kompetens
kring att måltiden är en viktig del av hela omsorgen.

Verksamheten är intäktsfinansierad. Maten debiteras per portion medan kostnaderna
för övriga tjänster varierar beroende på omfattningen och regleras genom separata avtal
med respektive boende.
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5.3.4 Personal

Kostchefen har arbetsmiljöansvar för de ca 30 medarbetarna i de fyra köken. Ca 80% är
kockutbildade vilket innebär att de har kompetens att göra allt i ett kök. Rotation mellan
köken underlättas genom att alla tillhör samma organisation. Det finns en köksansvarig i
varje kök som ser till att allt fungerar på plats. Hen gör beställningar och ansvarar för
den dagliga driften.
Kostchefen ser inga svårigheter i att rekrytera kockar, det är svårare med
semestervikarier. Verksamheten tar gärna in praktikanter och lärlingar, det är en viktig
del i kompetensförsörjningen eftersom det ofta kan det leda till en anställning.
5.3.5 Uppföljning

Görs bl a genom Socialstyrelsens brukarenkät och i egen, mer specifik, enkät. Man har
även Brukarråd. Det kan vara svårt att få brukarna att vara delaktiga. Kostchefen och
kockarna försöker på olika sätt ha dialog med matgäster och personal för att fånga upp
synpunkter.
5.3.6 Krisberedskap

Förvaltningen har ingen upprättad krisberedskapsplan men dialog och planering pågår.
5.3.7 Reflektion över organisationen

-

Kostchefen anser att hens nära tillhörighet till förvaltningsledningen är en
framgångsfaktor, kostfrågorna tas på allvar och det är nära till beslut.
Det är en nackdel att vara ensam, kollegorna arbetar ute i köken. Nätverk med
andra kostchefer får väga upp detta.
Den uppdelade organisationen i staden gör att ingen har en helhetsbild av mat
och måltider. Kökspersonalen kan heller inte användas mellan verksamheterna.

Måltidsorganisation för pedagogisk verksamhet i Helsingborg
5.3.8 Uppdrag

Måltidsservice lagar mat åt alla stadens 39 grund- och gymnasieskolor utom en
grundskola samt till de förskolor som inte har egna kök.
5.3.9 Organisation

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utbildning från förskola till gymnasiet.
Organiseringen av måltidsverksamheten varier mellan de olika skolformerna.

De flesta förskolorna lagar själva sin mat och rektor ansvarar för verksamheten. Några
enheter är ganska små vilket ibland medför att kockar har delade tjänster. En nackdel är
även att vikariehanteringen försvåras.
Grundskoleverksamheten och gymnasieverksamheten har en gemensam
måltidsorganisation, Måltidsservice. Beskrivningen nedan avser deras organisation:
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5.3.10 Verksamhet

Elevantalet på skolorna varierar mellan 180-1 000 elever med i genomsnitt 400-600
elever per skola. Merparten av köken är tillagningskök vilket medför ett behov av många
kockar. Det möjliggör en högre standard i tillagningen och även mindre matsvinn genom
att maten tillagas efter hand utifrån behov.
Totalt tillagas cirka 19 000 portioner varje dag. En gemensam meny med
näringsberäknade recept tas fram. Köken har frihet att anpassa menyn genom att
anpassa tillagningen av huvudkomponenterna utifrån lokal behov och önskemål. Den
lokala ”friheten under ansvar” är ett medvetet val för att vara en attraktiv arbetsgivare
och kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för kockar.
Alla inköp och uppföljning sker via ett kommungemensamt IT-system, där alla
upphandlade avtal, inköpsstatistik m m är inlagt.

Respektive skolas rektor ansvarar för matsalarna och måltidsmiljön och de faktorer som
påverkar den, till exempel schemaläggning och möblering. Gränsdragningen mellan
verksamheterna regleras i avtal med respektive skola. En nära samverkan mellan
verksamheterna är avgörande för att ha respekt, tillit och kunskap om varandras roller.
Kökspersonalen är med vid planering inför om- och nybyggnation av kökslokalerna.

Verksamheten tar betalt per portion, det är olika pris för fsk-år 3, år 4-6 och år 7-9.
Enheterna kan köpa till frukost och/eller mellanmålsmeny. Skolan står för
lokalkostnaderna medan kapitalkostnaderna för köksinventarier och maskiner ingår i
måltidspriset. Eventuella transportkostnader står beställaren för.

Hur mycket måltidspriserna kan höjas mellan åren regleras genom politiska beslut i
kommunens budget. Inför 2020 var uppräkningen 2,5% (1% 2019) och kostnadsnivån
måste anpassas utifrån det.
5.3.11 Personal

Måltidsservice leds av en måltidschef. Måltidschefens chef är den biträdande
utbildningsdirektören. Två teamchefer har i dagsläget personalansvar för i genomsnitt
vardera 22-25 medarbetare. Det finns även en områdeschef och en kostchef med
personalansvar för i genomsnitt vardera 40-45 medarbetare. Organisationen har även
en ekonomiassistent som sköter all kontering och fakturering.

Det finns en köksansvarig i varje kök, denne har inte personalansvar men ska se till att
den dagliga driften fungerar. En centralt placerad kökssamordnare samordnar kökens
semesterplanering, vikariehantering m m. Heltid som norm är svårare att uppfylla i
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mindre kök vilket kan medföra att medarbetare, kockar eller måltidsbiträden, kan ha
delade tjänster på olika skolor.
5.3.12 Krisberedskap

Måltidsorganisationen har inventerat hur de vid kris kan leverera mat i olika områden i
kommunen.
5.3.13 Reflektion över organisationen

-

-

Den uppdelade måltidsorganisationen i staden medför att ingen uppföljning sker
av helheten gällande mat och måltider. Kökspersonalen kan heller inte användas
mellan förvaltningarna.
Den gemensamma måltidsorganisationen för grundskolorna gör att rektorer och
pedagogisk personal kan fokusera på kärnverksamheten.

5.4 Jönköpings kommun
Jönköpings kommun har cirka 140 000 invånare. Ansvaret för måltidsverksamheten i
kommunen är fördelad på flera nämnder. Barn- och utbildningsnämnden har en samlad
måltidsorganisation för förskola/grundskola. Ansvaret för gymnasieverksamhet ligger
hos utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och kommunens fem gymnasieskolor
driver var och en sin måltidsverksamhet i egen regi. Ansvaret för måltider inom
äldreomsorgen ligger i en samlad kostorganisation inom äldrenämnden.
Kommunkontoret har varit i kontakt med kostchefen och kvalitetsutvecklaren på
utbildningsförvaltningens måltidsorganisation samt med en av kostcheferna och
utvecklingsledaren i kostorganisationen för äldreomsorgen.
Måltidsorganisationen på utbildningsförvaltningen i Jönköping
5.4.1 Uppdrag

Från och med den 1 januari 2018 är barn- och utbildningsnämndens kök för förskolor
och grundskolor samlade i en organisation där den övergripande kostchefen inom barnoch utbildningsförvaltningen är ansvarig för ledning och styrning.
Syftet är att skapa och eftersträva en samsyn av måltiderna med en likvärdighet för
verksamheten. Detta gäller såväl ekonomiska incitament, arbetsmiljöfrågor, kvalitet
samt en mer jämlik verksamhet.

Den nya organisationen har gett måltidsverksamheten ett tydligt mandat att styra
verksamheten, tidigare var den endast rådgivande. Tidigare hade respektive rektor
ansvar för måltidsverksamheten och man såg behov av samordning bl a för att få en
överblick, uppfylla lagkrav, öka likvärdigheten och säkra kompetensutveckling och
kompetensförsörjning. Måltidsorganisationen har även ett kommunövergripande ansvar
för gymnasieköken när det gäller fortbildning inom olika lagstiftningar, upphandlingar,
avtal osv.
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5.4.2 Organisation

Verksamhetschefen har en stab med verksamhetscontroller, HR- och ekonomistöd.

Verksamhet är indelad i tolv geografiska områden där kökschefer har ansvar för var sitt
område med både skolor och förskolor med ca 20 medarbetare. Kökschefen har
personal-, budget- och verksamhetsansvar. För den dagliga driften i köken ansvarar 1:e
kocken i skolköket medan förskolans kock ansvarar för köket på förskolan.
Cirka 230 personer arbetar inom Måltidsorganisationen. Alla kommunala skolor och
förskolor ingår i organisationen, ingen enhet driver måltidsverksamheten i egen regi.
5.4.3 Verksamhet

Måltidsorganisationen planerar och lagar mat till cirka 21 000 barn/elever varje dag,
fördelat på 105 förskolor och 48 grundskolor.

De flesta kök på kommunala förskolor och skolor är tillagningskök, vilket innebär att
frukost, lunch och mellanmål tillagas på plats. De enheter som har mottagningskök får
lagad mat från närliggande förskola/skola.

En gemensam arbetsgrupp tar fram en matsedel utifrån riktlinjer, upphandlade
produkter samt är näringsberäknad. De lokala köken utgår ifrån den gemensamma
matsedeln men har frihet att använda huvudingredienserna som de vill för att möta sina
matgästers önskemål men inom ramen för de gemensamma riktlinjerna. Detta
arbetssätt har ökat likvärdigheten i vad som serveras men även ökat andelen rätt inköp
via upphandlade livsmedel för förskola/skola jämfört med hur det var tidigare när
respektive enhet bestämde själva.
Gemensamma riktlinjer för hantering av specialkost har tagits fram. Skolhälsovården
hanterar alla blanketter och läkarintyg,

Mattransporterna i kommunen är upphandlade och sker via 4-5 olika transportörer.
Måltidsorganisationen är med i planeringen av kökslokalerna och matsalarna vid omoch nybyggnation. Vid nybyggnation är det tillagningskök som planeras för att få en mer
effektiv produktion. I och med den nya organisationen har man fått en övergripande bild
av investeringsbehoven i de olika köken. Lokalkostnaderna ingår inte i måltidspriset.
Måltidsverksamheten är anslagsfinansierad genom att man får en viss del av
elevpengen. Anslaget är volymbaserat utifrån beräknat antal förskolebarn och elever.
Anslaget ska täcka kostnaderna för råvarorna och har inte räknats upp de senaste åren.
Ersättningen är 10,50 per portion medan behovet är beräknat till ca 13,60 vilket kräver
ett ständigt pågående arbete med att hålla nere kostnaderna.
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5.4.4 Personal

Gemensamma strategier för rekrytering och kompetensutveckling har tagits fram. Den
nya organisationen har medfört en enklare sjuk- och semesterhantering genom att man
har en överblick över alla köken. Även rehabärenden kan hanteras på ett mer flexibelt
sätt än tidigare. I kommunen har man heltid som norm vilket också är enklare att uppnå
i en större organisation. Fortfarande måste personal på vissa mindre enheter dela sin
tjänst mellan olika arbetsplatser.
Man har gemensamma APT-möten i de geografiska områdena och efter några månader
såg man en tydlig vilja mellan köken att hjälpa varandra, genom att man lärt känna
kollegor och lokaler på alla enheterna.

I och med omorganisationen har det lagts ner ett omfattande arbete med att diskutera
gränsdragningen mellan Måltidsorganisationen och verksamheten. Syftet är att
tydliggöra roller och ansvar. Alla arbetar för barnets bästa men utifrån olika perspektiv.
Rektorerna och pedagogerna ska avlastas och måltidsorganisationen ska leverera mer
kvalitativ och effektiv måltidsverksamhet.

Stor vikt läggs vid att måltiden ska vara en del av den pedagogiska verksamheten. En del
i detta är att personalen går den Måltidspedagogutbildning som ges av organisationen
Mat och Lär.
5.4.5 Uppföljning

Kundnöjdheten följs exempelvis genom matråd. Generellt sett är det mycket positiv
respons och få klagomål. Ett inspirerande exempel på hur man kan skapa delaktighet
med matgästerna är att man en gång per termin har Öppen skolrestaurang. Då bjuds
barn, elever och anhöriga in att äta i matsalarna och man får träffa kockarna och
kökspersonalen på plats. Samma mat serveras som tidigare under dagen.
Verksamheten följs upp via olika nyckeltal och jämförelser med andra kommuner
exempelvis via Skolmat Sverige.
5.4.6 Krisberedskap

Det finns ingen gemensam krisberedskapsplan. Diskussion pågår i kommunen om vilka
köksenheter som ska ha reservaggregat och vad som ska kunna levereras.
5.4.7 Reflektion över organisationen

-

Samverkan är A och O för att lyckas, både mellan köken och mellan köket och
verksamheten.
Det är viktigt att ha med rektorer och pedagoger i förändringsarbetet.
En samlad organisation stärker kökspersonalens profession och medför en bättre
arbetsmiljö.
Likvärdigheten och kvaliteten har stärkts i den nya organisationen.
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Kostorganisationen på socialförvaltningen/äldreomsorgen i Jönköping
5.4.8 Uppdrag

Huvuduppdraget är att leverera varm och kall mat till de kommunalt drivna särskilda
boendena samt varm portionsförpackad mat, så kallade matkorgar, till äldre personer i
ordinärt boende. Den portionsförpackade maten levereras av hemtjänsten, hemtjänst
bedrivs i både kommunal och extern regi. Kostorganisationen driver även kommunens
15 Seniorrestauranger som alla ligger i något av kommunens särskilda boenden.

Alla kommunen särskilda boende köper tjänsterna av kostorganisationen.
Verksamheten servar cirka 140 beställande enheter fördelat på 35 särskilda boenden,
varje avdelning är en beställande enhet. Mat levereras även till enstaka LSS-boenden,
avlastningsboende, korttidsenhet m fl mindre verksamheter. I några av kommunens
ytterområden lagar man även mat till förskolor och skolor.

Verksamheten utgår ifrån äldreomsorgens kostpolicy samt äldreomsorgens riktlinjer för
kost och goda matvanor.
5.4.9 Organisation

Sedan cirka sex år tillbaka finns en gemensam kostorganisation inom äldreomsorgen i
Jönköping. Verksamheten leds av en områdeschef och sju kostchefer som ansvarar för
tillagning av mat och kökspersonal i vars ett geografiskt område.

Kostorganisationen har även två centralt placerade schemasamordnare och ett antal
administratör som hanterar fakturor och fakturering. Kostorganisationen har tillgång till
förvaltningens stöd inom HR och ekonomi.

På förvaltningen finns även en utvecklingsledare för kost som bl a har hand om
upphandlingar och leverantörskontakter. Utvecklingsledaren bedriver utrednings- och
utvecklingsarbete inom kostområdet på uppdrag av nämnderna och funktionernas
ledningsgrupper. Utvecklingsledaren tillhör inte kostorganisationen men har ett nära
samarbete med denna.
5.4.10 Verksamhet

Totalt sett tillagas cirka 5 000 portioner per dag. Maten tillagas i 19 tillagningskök som
alla ligger i eller i nära anslutning till ett särskilt boende. Kökens kapacitet varierar, det
största tillagar 500 portioner per dag och det minsta 25 portioner. Genomsnittet ligger
på cirka 150 portioner. Alla boenden har inte tillagningskök, då levereras maten dit. Det
finns inga mottagningskök på boendena.

Kostorganisationen tar centralt fram en gemensam matsedel som rullar med sju veckors
intervall. Matsedeln tas fram i ett gemensamt kostprogram där bl a näringsberäkning
görs. De olika köken ska så långt det går följa matsedeln, alla ska utgå ifrån
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huvudkomponenten och välja upphandlade varor. Alla interna beställningar görs i ett
gemensamt kostdatasystem. Livsmedelsinköp görs via ett e-handelssystem.

Matsedeln görs om en gång per år av kostorganisationens anbudsgrupp. Anbudsgruppen
består av utvecklingsledare kost tillsammans med representanter från äldreomsorgens
kök, främst kostchefer. Synpunkter kring matsedeln samlas in löpande genom
kostombudsträffar på de särskilda boendena och inom hemtjänsten. Då deltar
representanter från verksamheten i form av kostombud, undersköterskor på de
särskilda boendena och inom hemtjänsten. Kökspersonalen har även daglig dialog med
boende- och hemtjänstpersonalen för att fånga upp eventuella önskemål och behov av
förändringar.
Två gånger per år ordnar kostorganisationen kostombudsträffar där man har gemensam
kompetensutveckling.
Verksamheten är intäktsfinansierad. En prislista tas fram av kostutvecklaren
tillsammans med en ekonom. Priserna varierar mellan verksamheterna
Prisuppräkningen mellan åren regleras av OPI.
5.4.11 Personal

Vardera sju kostchefer har personalansvar för två till fyra kök och 15-20 medarbetare.
Varje område har en områdespool för att underlätta schemaläggning och
vikariehantering. Totalt har organisationen cirka 120 kökspersonal, varav cirka 100 är
kockar och 20 måltidsbiträden.

Verksamheten ser inga större svårigheter i att rekrytera kockar, det är svårare med
semestervikarier. Verksamheten tar gärna in praktikanter och lärlingar, det är en viktig
del i kompetensförsörjningen eftersom det ofta kan det leda till en anställning.
5.4.12 Uppföljning

Görs bl a genom Socialstyrelsens årliga brukarenkät och egna, mer riktade, enkäter till
bl a matkorgskunder och restauranggäster. Man har även Brukarråd och avstämningar
med kostombuden i verksamheten. Det kan vara svårt att få brukarna att vara delaktiga.
Kostcheferna och kockarna försöker på olika sätt ha dialog med matgäster och personal
för att fånga upp synpunkter.
5.4.13 Krisberedskap

Kostorganisationen har en krisberedskapsplan. Det finns beredskapskök med
elkraftverk i kommunens olika delar.
5.4.14 Reflektion över organisationen

-

Tidigare var kostcheferna anställda ute i verksamheten. Behov av ökad
likvärdighet och helhetssyn var några anledningar till att en samlad organisation
skapades. Uppfattningen är att en samlad kostorganisation inom äldreomsorgen
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-

bl a har lett till en ökad likvärdighet, ett ökat fokus på måltidens vikt för
brukarens och ökad proffessionalitet hos personalen.
Den uppdelade organisationen i kommunen gör att ingen har en helhetsbild av
mat och måltider. Kökspersonalen kan heller inte användas mellan
verksamheterna.

5.5 Linköpings kommun
Linköpings kommun har cirka 161 000 invånare. I Linköpings kommun bedrivs en
relativt stor del av verksamheten av externa utförare vilket innebär att det finns en
tydlig beställar- utförarorganisation i kommunen. Måltidsverksamheten har tidigare
delvis bedrivits av extern leverantör men drivs för närvarande i egen regi.

Kommunkontoret har varit i kontakt med affärsområdeschefen för Kost & Restaurang
(K&R) på Leanlink som är en förvaltning under kommunstyrelsen som ansvarar för
tjänster riktade mot medborgarna.
5.5.1 Uppdrag

K&R har ett kommunövergripande ansvar för kommunens måltidsverksamhet och:
- tillagar och serverar lunch till i princip samtliga grund- och gymnasieskolor i
kommunal regi cirka 24 000 portioner per dag
- tillagar och serverar mat på cirka 50 % av de förskolor i kommunal regi som har
tillagningskök
- tillagar och levererar mat till ca 90 förskolor i kommunal regi som har
mottagningskök
- tillagar varm mat till de särskilda boenden som drivs i kommunens regi, till brukare
i ordinärt boende (hemtjänst) samt driver kommunens 13 seniormatsalar/
servicehusrestauranger. Detta uppgår sammanlagt till totalt cirka 1 000 portioner
per dag (en stor del av verksamheten inom äldreomsorgen drivs på entreprenad)
- fler och fler förskolor med tillagningskök köper tjänster av K&R, de ser fördelar med
att personalen kompetensutvecklas och verksamheten bemannas av K&R.
5.5.2 Organisation

Affärsområdeschefen har fyra avdelningschefer som ansvarar för var sitt geografiskt
område. I den centrala staben finns även kostekonom, controller och administratörer. I
de större köken ansvarar en restaurangchef för verksamheten, i de mindre
tillagningsköken ansvarar en restaurangföreståndare/kock. I mottagningsköken
ansvarar oftast en föreståndare.

Varje restaurangområde har ett antal resurspersoner inom olika yrkeskategorier vilket
säkerställer bemanningen och underlättar vikariehanteringen.
5.5.3 Verksamhet

K&R har strikt styrning på köken för att ha kontroll på ekonomi, likvärdighet och
kvalitet. Matsedeln tas fram av K&R i dialog med verksamheten. Man har en tioveckors
rullande matsedel som är gemensam för förskola och skola. Den dagliga menyn består av
tre rätter i skolrestaurangerna och en rätt i förskolorna. I servicehusrestaurangerna
serveras en rätt samt möjlighet att beställa alternativrätt.
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Kockar från de olika köken är med och tar fram matsedeln, provlagar mat, tar fram
recept osv.

En av de tre dagliga rätterna är ett laktovegetariskt alternativ. En av de två andra
rätterna innehåller aldrig fläsk. K&R lagar inte längre laktosfri kost utan har gått igenom
alla recept så de innehåller minimal laktos. Alla får därmed tre rätter att välja mellan
vilket effektiviserar hanteringen.
Specialkost i skolan erbjuds vid medicinska skäl, inte vid personliga val. K&R har ett bra
samarbete med elevhälsan. K&R har även en bra dialog med Allergicentrum på
Universitetssjukhuset vilket underlättar för alla parter.
Beställaren, d v s respektive verksamhet, anger kvalitets- och ambitionsnivån och K&R
sätter priset utifrån detta.

K&R är intäktsfinansierad och får betalt utifrån ätna portioner. En nackdel med denna
modell är att det exempelvis är svårt att prova nya rätter, vem ska betala om färre äter –
verksamheten eller K&R? Det kan även vara svårt att få genomslag i styrning avseende
politiska beslut om andel ekologiskt eller närodlat. Man håller för närvarande på att ta
fram en ny prismodell för måltider i kommunen.
Respektive verksamhet står för lokalkostnaderna för köken och restaurangerna så de
ingår inte i måltidspriset. K&R står för lös utrustning i köken. Lokalkostnaderna och
driften av köken är en avgörande faktor i planeringen. K&R deltar i kommunens
lokalplanerings- och investeringsprocesser där det bl a förs en diskussion om
kostnadseffektiviteten i tillagnings- kontra mottagningskök.
5.5.4 Personal

K&R har cirka 270 medarbetare. Ungefär hälften är kockar och hälften är måltidsbiträde.
Heltid som norm är styrande i kommunen men K&R är undantagna utifrån
kostnadsberäkningar som visar på höga kostnader om alla som vill skulle erbjudas
heltid. K&R gör vad de kan men det är inte alltid möjligt att erbjuda heltid.

Gemensam kompetensutveckling och fortbildning anordnas kontinuerligt. Även
personal som arbetar i kök som inte köper tjänster av K&R erbjuds att delta vid dessa
tillfällen, mot en ersättning. Dock är det ofta svårt för annan personal att få ledigt för att
delta.
5.5.5 Krisberedskap

K&R är med och tar fram kommunens risk- och sårbarhetsanalyser. Inom
äldreomsorgen finns utpekade kök med reservkraftsaggregat som ska användas i
händelse av kris.
5.5.6 Reflektioner över organisationen

-

-

-

förändringar tar tid - det tar tid att sätta nya rutiner och foga samman olika
arbetskulturer i en ny organisation
lägg stor vikt vid samarbete och kommunikationen mellan de olika verksamheterna
och måltidsverksamheten – var flexibel för att kunna möta olika behov
alla verksamheter behöver inte vara med från början, börja med dem som vill vara
med och låt andra ansluta efter hand
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-

fler och fler verksamhetschefer tycker det är bra att kunna fokusera på sin
kärnverksamhet
en samlad organisation medför större rådrum och flexibilitet i bemanningen
likvärdigheten har ökat i och med den nya organisationen gällande hur man arbetar
i köken och de måltider som serveras.

-

5.6 Uppsala kommun

Uppsala kommun har cirka 231 000 invånare. Kommunen har sedan många år tillbaka
en gemensam måltidsorganisation. Sedan år 2017 heter den Måltidsservice och ligger
organisatoriskt under Gemensam service på kommunledningskontoret och rapporterar
till utskottet för kommungemensam service.
Kommunkontoret har varit i kontakt med chefen för Gemensam service och
verksamhetschefen för Måltidsservice.

5.6.1 Uppdrag

Måltidsservice uppdrag är att laga och servera näringsrika och goda måltider till
förskola, grundskola, gymnasium, seniorrestauranger och äldreomsorg, ca 48 000
måltider varje dag.

Måltidsservice verksamhet utgår ifrån mål som fastställs i kommunens budget eller i
exempelvis kommunens kostpolicy. Som exempel ska:
-

100 % av kommunens livsmedelsinköp vara ekologiska år 2023
lokala leverantörer stödjas
närodlat/producerat ska prioriteras
användningen av plast ska minskas
plan ska finnas för livsmedelsförsörjning i händelse av kris
heltid som norm råder
verksamheterna ska arbeta med aktiva arbetsmarknadsinsatser

5.6.2 Organisation

Måltidsservice leds av en avdelningschef. Centralt inom måltidsservice finns fyra
specialistfunktioner: inköp, dietist, utvecklingsledare och verksamhetssamordnare.

Verksamheten har fem områdeschefer som ansvarar för personal, ekonomi och
verksamhet inom respektive område. Områdena är indelade delvis geografiskt men
också utifrån verksamhet. Som exempel är all seniorverksamhet samlad i ett område.

Inom varje område finns fyra eller fem kökschefer. De fungerar som enhetschefer. I
genomsnitt ansvarar kökscheferna för vardera tre till tolv kök (beroende på storlek mm)
och ca 15-20 medarbetare.
5.6.3 Verksamhet

Alla enheter köper tjänsterna av Måltidsservice, även förskolorna. Inga förskolor lagar
maten själva, utom några små enheter på landet. Förskolorna gick över till den
gemensamma måltidsorganisationen 2013.
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Måltidsservice har cirka 180 kök varav 80 är tillagningskök och 100 mottagningskök.
Inriktningen är att det ska finnas ett tillagningskök i varje område som kan skicka mat
till närbelägna enheter.

Gränsdragningen mellan Måltidsservice och respektive verksamhet regleras i avtal
mellan de olika verksamheterna/enheterna. I skolan prioriteras exempelvis att ha en
trevlig måltidsmiljö och Måltidsservice ansvarar för dukar, gardiner m m. Det är viktigt
att bygga relation med verksamheten för att exempelvis se enskilda elever som inte äter.
Det finns gemensamma riktlinjer för hantering av specialkost i pedagogisk verksamhet.
Principen är att specialkost serveras utifrån medicinska skäl, hänsyn tas inte till
individens egna val. Det serveras alltid ett vegetariskt alternativ. Specialkost i skolan
hanteras via intyg utfärdat av skolhälsovården. Rektorerna är inte inblandade.
Måltidsservice hanterar all klagomålshantering gällande måltider inom pedagogisk
verksamhet.

Måltidsservice ansvarar för tillagning och matdistribution till kommunens särskilda
boende men inte till hemtjänsten. Maten levereras till dörren på de särskilda boendena.
Måltidsservice arbetar för närvarande tillsammans med verksamheten med att
kvalitetssäkra hela matupplevelsen för de boende. Det finns sju seniorrestauranger i
kommunen och det är Måltidsservice som lagar och levererar maten till dessa. Några
ligger fristående, några hänger ihop med seniorboende. Måltidsservice driver ett projekt
i fyra skolor där seniorer kan äta i skolmatsalar. Maten som serveras är grundskolans
meny. Det kommer många positiva effekter, exempelvis att generationer möts på ett
naturligt sätt. Utgångspunkten är att kommunens verksamheter ska samlokaliseras där
det är möjligt.

En framgångsfaktor är att måltidsservice är med tidigt i planeringsprocessen vid ny- och
ombyggnation av kökslokaler. Då kan de vara med och påverka vilket ger bättre
effektivitet i verksamheten. Man utgår ifrån ett standardlokalprogram för kök men det
handlar även om matsalens utformning. Exempelvis kan matsvinnet påverkas genom
hur långt man ska gå för att hämta maten.
Måltidsservice kan vara kostnadseffektiv exempelvis genom att man serverar samma
meny på alla skolor. Det serveras alltid minst två alternativ i skolan + specialkost. Även
noggrant upphandlingsarbete samt samplanering av inköp och transporter bidrar till
sänkta kostnader och minskad klimatpåverkan.

Måltidsservice är avgiftsfinansierad vilket innebär att de ska ha självkostnadstäckning
för utförda tjänster. Varje verksamhet bär sina egna kostnader. Det kräver en
transparent redovisning som kan specificeras vid frågor. Budgeten räknas upp årligen
enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut, de senaste åren har höjningen legat på cirka 2
% . Måltidsservice får inte höja priset med mer. Det förs en kontinuerlig dialog med
verksamheten: ”Vilken ambitionsnivå ska vi ha, vad har ni råd att betala, vad får ni för
pengarna”.
5.6.4 Personal

Måltidsservice har strax under 400 medarbetare varav cirka en tredjedel är
kockutbildade.
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I och med införandet av kökschefer har det blivit lättare att få en överblick över
medarbetarna och vikariebehoven, något som gjort att man kunnat arbeta mer
dynamiskt med sina personalresurser. På så vis minskar successivt behovet av vikarier.
Heltid som norm är ett mål i Uppsala kommun. Måltidsservice klarar att hantera detta
inom sin organisation. I vissa fall kan det innebära att kökspersonal får dela sin tid
mellan kök.
Måltidsservice arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling av kökspersonalen.
Insatserna anpassas utifrån lokala behov.

Inom verksamheten arbetar man systematiskt med kompetensförsörjning för att
utveckla och behålla personalen. Ett av kommunfullmäktiges mål är att verksamheterna
i Uppsala kommun ska anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Måltidsservice arbetar aktivt med detta som en del i kompetensförsörjningen.
Språkutveckling är avgörande, som ett exempel planerar man för att starta en kurs på
Komvux där sfi kombineras med praktik inom storkök.
5.6.5 Uppföljning

Det är en utmaning att mäta upplevd kvalitet kontra verklig kvalitet. Mottagningskök
behöver exempelvis inte innebära sämre kvalitet om hela måltidssituationen anpassas
utifrån förutsättningarna. Måltidsservice kan hjälpa de olika verksamheterna med råd
och stöd för att skapa en bra måltidssituation. Samarbete med verksamheten är
avgörande för hur kvaliteten upplevs.
5.6.6 Krisberedskap

Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att säkerställa hur de ska kunna leverera mat
till kommunens verksamheter i händelse av kris, exempelvis vid storm, elavbrott eller
brand. Mat till seniorer prioriteras.
5.6.7 Reflektioner över organisationen

-

Det är viktigt med politiskt stöd. I Uppsala finns ett politiskt beslut att alla
kommunens verksamheter ska köpa måltider av Måltidsservice.

-

Det tar tid att uppnå samsyn och klargöra gränsdragning mellan Måltidsservice och
verksamheterna. Lägg tid på att tydliggöra vad verksamheten vinner respektive
förlorar med en ny organisation för att komma förbi chefers eventuella känsla att
man förlorar rådighet och istället upplever samordningsvinst.

-

-

När den nya samlade organisationen infördes gjordes ett gediget arbete inom
exempelvis förskoleverksamheten för att motivera övergången från egen regi till
Måltidsservice, nu ifrågasätts det inte.

Måltidsservice uppdrag är att bedriva sin verksamhet med låga kostnader och hög
kvalitet, det är viktigt att kunna påvisa detta. Andra vinster med en samlad
organisation är mer likvärdiga måltider, ökat hållbarhetstänk samt högre och
jämnare kvalitet i livsmedelshanteringen.
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5.7 Växjö kommun
Växjö kommun har cirka 94 000 invånare. Kommunkontoret har varit i kontakt med
verksamhetschefen för kommunens Måltidsorganisation som tillhör
kommunledningskontoret. Den politiska styrningen sker genom kommunstyrelsens
organisations- och personalutskott.
5.7.1 Uppdrag

Sedan 2015 har Växjö kommun en samlad måltidsorganisation med uppdrag att
tillhandahålla måltider till:
-

Förskolebarn
Skolelever i grund- och gymnasieskolor
Omsorgstagare på särskilda boenden
Omsorgstagare som har matdistribution

I snitt tillagas 24 200 portioner varje dag: 22 300 portioner till förskola/skola och 1 900
portioner till omsorgen.

Sedan bildandet har omfattande effektiviseringar gjorts med gemensam styrning och ett
mål om likvärdiga måltider för alla som tar del av offentliga måltider. Målen med en
gemensam måltidsorganisation är:
-

Likvärdighet
Kvalitetshöjning
Kompetenshöjning

Tidigare var ansvaret för måltider uppdelat i de olika verksamheterna vilket innebar
olika kulturer, arbetssätt och varierad kvalitet. Man såg även omfattande
investeringsbehov i kökslokalerna och behov av strategier för bemanning,
kompetenshöjning och kompetensförsörjning. En gemensam organisation bedömdes
vara den bästa lösningen för att tydliggöra ansvar och befogenheter, skapa större
likvärdighet och högre kvalitet. Organisationen förutsattes även leda till minskade
kostnader genom samordnings- och effektiviseringsvinster.

Kommunfullmäktige har ett mål om att måltidsverksamheten ska effektiviseras. Detta
beslutas varje år i samband med rambudget, för 2020 är det 8 mkr. Kommunen har en
kostpolicy där exempelvis Hållbara måltider lyfts fram. Även kommunens klimatmål är
styrande för verksamheten.
5.7.2 Organisation

Verksamhetschefen har en stab med verksamhetscontroller, HR- och ekonomistöd.
Verksamhet är indelad i fem geografiska områden som leds av enhetschefer, två för
omsorgen och tre till förskola/skola. En sjätte enhetschef ansvarar för en kockpool,
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vikariehantering, tekniker osv. Varje område har mellan 1-3 kökschefer, beroende på
verksamhetens omfattning.

Cirka 290 personer arbetar inom Måltidsorganisationen som driver 109 kök varav 57 i
förskolor, 40 i skolor och 12 i omsorgsboenden. Alla enheter ingår i organisationen,
ingen enhet driver måltidsverksamheten i egen regi.

5.7.3 Verksamhet

Två personer som arbetar centralt i måltidsorganisationer tar fram en gemensam
matsedel som alla enheter inom respektive verksamhet använder. Denna är
näringsberäknad och i stort sett alla inköp sker via kommunens upphandlade
avtalsleverantörer. För att kunna erbjuda likvärdiga måltider med höjd kvalitet till en
lägre kostnad krävs en tydlig styrning genom att alla följer samma matsedel.
Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser sker kontinuerligt. Gemensamma riktlinjer
för hantering av specialkost har tagits fram.
Lunchrestauranger för pensionärer finns på kommunens särskilda boenden och maten
lagas av Måltidsorganisationen.

Gränsdragningen mellan Måltidsorganisationen och verksamheten regleras i
Överenskommelser; en med omsorgsförvaltningen och en med
utbildningsförvaltningen. Syftet med överenskommelserna är att tydliggöra
förväntningar och ansvar för att främja samarbete och undvika missförstånd.
Överenskommelserna är relativt omfattande och reglerar frågor som exempelvis
ansvarsfördelning, matsedel, näringsinnehåll, beställningar, matdistribution,
uppföljningar, matsvinn, klagomålshantering, personaltäthet, avvikelser, pedagogiska
måltider, verksamhetsförändringar och kommunikation. Ett omfattande arbete har lagts
på att upprätta Överenskommelserna vilka är en grundförutsättning för att samverkan
ska fungera.

Måltidsverksamheten hyr sina lokaler, 109 kök, i andra hand av
utbildningsförvaltningen respektive omsorgsförvaltningen. Detta upplevs vara en
framgångsfaktor genom att man själv styr över lokalkostnaderna. Cirka 48% av köken
är tillagningskök, 28 % är serveringskök och 24% mottagningskök.
Måltidsverksamheten är med i planeringen av kökslokalerna och matsalarna vid omoch nybyggnation.

Verksamheten omsluter ca 250 mkr per år och är anslagsfinansierad. Växjö kommun har
inget köp/säljförfarande inom sina verksamheter. Anslaget från kommunfullmäktige har
minskat varje år sedan omorganisationen, trots en växande befolkning. Vid införandet
av den nya organisationen ålades verksamheten ett kraftigt effektiviseringskrav på 25
mkr, detta har nu uppnåtts men tog längre tid än beräknat och verksamheten uppvisade
stora underskott de första åren. Kostnaderna har minskat successivt med störst effekt
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efter ett par år när nya arbetssätt och rutiner fått genomslag. Den gemensamma
organisationen bedöms vara en förutsättning för att få ett ekonomiskt genomslag i den
omfattning som krävts.
5.7.4 Uppföljning

Görs exempelvis genom Matråd och egna enkätundersökningar kring matens smak,
kvalitet och måltidsmiljö.
Verksamheten följs upp via olika nyckeltal och jämförelser med andra kommuner
exempelvis Öppna jämförelser.
5.7.5 Krisberedskap

Måltidsorganisationen håller på att ta fram en samlad krisberedskapsplan.
5.7.6 Reflektion över organisationen

-

-

-

Det är en fördel att ha tydliga mål och gränsdragningar redan från början,
otydlighet skapar olika förväntningar på den nya organisationen som kan vara
svåra att uppfylla.
Det tar ganska lång tid att få till stånd ett gemensamt synsätt och arbetssätt
Samverkan är A och O för att lyckas!
Fördelarna med en samlad måltidsorganisation överväger starkt.
Likvärdigheten och kvaliteten har stärkts betydligt i den nya organisationen.
Genom att systematiskt arbeta med behoven och utmaningarna har
effektiviseringar och kostnadsminskningar uppnåtts efter hand.
Majoriteten av rektorerna ser numera fördelar i att måltidsverksamheten sköts
av annan organisation som har den samlade bilden och kompetensen, skolan kan
istället fokusera på sin kärnverksamhet.
Gränsdragningen mellan måltidsorganisationen och verksamheten är viktig.
Måltidsorganisationen vill gärna ha ett så nära samarbete som möjligt för att
kunna påverka hela måltidssituationen och måltidsupplevelsen.

6. Nyckeltal avseende måltider i kommunal verksamhet

Det finns några jämförelser som avser måltider som redovisas i kommun- och
landstingsdatabasen Kolada vilka redovisas nedan. Det går inte att dra några slutsatser
av resultaten utifrån hur kommunerna har organiserat sin måltidsverksamhet men kan
utgöra en utgångspunkt i en jämförelse kommunerna emellan.

6.1 Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden
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 används för jämförelser mellan
kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården
och omsorgen om de äldre.
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Samtliga personer i landet, 65 år och äldre, som den 31 december 2019 hade hemtjänst
eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Tabellen visar
resultaten för den senaste femårsperioden. År 2020 besvarade totalt 27 872 personer på
enkäten för äldre inom särskilt boende, vilket är 39,8% av de tillfrågade. I Lund svarade
240 personer, vilket är 39,2% av de tillfrågade. Resultaten för de två frågor i
undersökningen som berör mat och måltidsmiljö på särskilt boende presenteras nedan.
Alla kommuner rangordnas efter sina resultat, de bästa resultaten (25%) får grön färg,
de sämsta (25%) röd färg och de i mitten (50%) får gul färg. Färgsättningen visar om
resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. Den talar inte om ifall resultatet är
bra eller dåligt. Kommunen kan ha dåligt resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg,
trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa). Det inte att får fram färger på alla
kommuner och större städer då de är ett snitt och alltså inte kan vara bland de 25
sämsta, 50 mittersta eller 25 bästa.
6.1.1 Maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra
Tabellen visar hur stor andel av de tillfrågade i särskilt boende som uppgett att maten
som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra. Det är många
variabler som spelar in och det är svårt att dra några specifika slutsatser. För Lunds del
varierar resultatet mellan åren men ligger sämre till än både riket och större städer
under den senaste femårsperioden.
Brukarbedömning 2020 - Särskilt
boende äldreomsorg: Maten som
serveras på det särskilda boendet
smakar mycket eller ganska bra,
andel som svarar ja (%)
Alla kommuner
Större städer
Lund
Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Linköping
Uppsala
Växjö

2016
77
77
72
78
69
83
78
73
72

2017
76
76
70
75
67
80
80
73
74

2018
75
75
67
73
75
81
79
69
65

2019
75
75
73
74
74
76
80
65
69

2020
75
76
72
81
75
79
80
70
70

6.1.2 Måltidsmiljö, måltiderna som serveras på det särskilda boendet är alltid eller oftast en
trevlig stund på dagen
Diagrammet visar hur stor andel av de svarande i särskilt boende som uppgett att
måltiderna som serveras på det särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig stund
på dagen. Även här ligger Lund lägre än riket och större städer under perioden men en
stor förbättring redovisas 2019 jämfört med 2018.
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Brukarbedömning 2020 - Särskilt
boende äldreomsorg: måltidsmiljö,
måltiderna som serveras på det
särskilda boendet är alltid eller
oftast en trevlig stund på dagen,
andel som svarar ja(%)
Alla kommuner
Större städer
Lund
Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Linköping
Uppsala
Växjö

2016
71
71
65
73
59
76
66
67
66

2017
70
70
62
70
55
73
72
67
69

2018
69
69
60
69
63
75
71
67
64

2019
69
70
68
73
66
72
70
65
69

2020
70
71
68
82
68
74
72
64
63

6.2 Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev
Varje år redovisar kommunerna 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. Nyckeltalet avser kostnad/elev och år för
måltider för grundskolor i kommunal regi (personal, livsmedel, transporter, material,
cafeteria och administrativa kostnader, lokalkostnader för skolmåltider ingår inte).
Det går inte att avgöra om en kommuns kostnadsutveckling beror på medvetna
satsningar, effektiviseringskrav eller förändrad kostnadsfördelning mellan olika
skolformer. Lund har höga kostnader för måltider i förhållande till
jämförelsekommunerna, större städer och alla kommuner – trots en kraftig
kostnadsminskning över perioden. Förändringen beror till del på att
kostnadsfördelningen för måltider har justerats mellan grundskola och fritidshem.
Kostnad för måltider i
kommunal grundskola åk 1-9,
kr/elev SCB 2019

2015

2016

2017

2018

2019

Alla kommuner

6 350

6 457

6 649

6 835

6 913

Förändr.
20152019, %
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%

Halmstad

4 745

4 958

5 122

5 328

5 610

18,2%

Helsingborg

4 553

5 434

5 520

5 678

5 611

23,2%

Jönköping

4 788

4 610

4 968

4 857

4 808

0,4%

Linköping

4 264

4 050

4 478

4 436

4 854

13,8%

Uppsala

4 749

5 006

4 619

4 848

5 506

15,9%

Växjö

6 717

5 573

6 275

5 526

6 070

-9,6%
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6.3 Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev
I Räkenskapssammandraget finns även ett nyckeltal som anger kostnad/elev och år för
måltider i gymnasieskolor i kommunal regi (personal, livsmedel, transporter, material,
cafeteria och administrativa kostnader, lokalkostnader för skolmåltider ingår inte).

Här ligger Lunds kostnadsutveckling betydligt lägre än för större städer och något högre
än för alla kommuner.
Kostnad för måltider i
kommunal gymnasieskola,
kr/elev SCB 2019

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%

Halmstad

4 747

4 865

4 923

5 121

5 169

8,9%

Helsingborg

3 756

4 166

4 386

4 310

4 373

16,4%

Jönköping

3 886

3 826

4 332

4 458

4 335

11,6%

Linköping

3 501

3 761

3 874

3 491

3 854

10,1%

Uppsala

4 372

4 787

4 810

4 791

5 190

18,7%

Växjö

3 495

4 346

4 260

4 804

5 873

68,0%

