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1.

OM DOKUMENTET

Informationsklass
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Tabell 1 Versionshistorik
Versionshistorik
Version

Datum

Utfärdare

Beskrivning

1.0

2019-07-10

Tilde Viderström Ahlström

Utkast

2.0

2019-07-29

Tilde Viderström Ahlström

Utkast

3.0

2019-08-08

Tilde Viderström Ahlström

Slutversion

2.

BAKGRUND OCH BESTÄLLARE

Bakgrundsbeskrivning
Serviceförvaltningen framställde 2016-12-15 en tjänsteskrivelse som lyfte att ansvaret för
måltidsverksamheten i kommunen delas av flera förvaltningar och att det sannolikt finns
samordningsvinster1 och kvalitetsförbättringar2 att göra om ansvaret för måltider i kommunen läggs
hos en huvudman (Serviceförvaltningen, 2016). Servicenämnden beslutade 2017-01-11 att föreslå
kommunstyrelsen att beställa en utredning avseende samlad måltidsorganisation i enlighet med
vad som lades fram i Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-15 (Servicenämnden, 2017).
Kommunstyrelsens beslutade 2017-09-13 att ge Servicenämnden i uppdrag att
genomföra en analys av måltidsorganisation i syfte att identifiera samordnings- och
kvalitetsförbättringar (Kommunstyrelsen, 2017) (Bilaga 1).
Beställare
Kommunstyrelsen har gett Servicenämnden i uppdrag att genomföra en analys av
måltidsorganisationen i syfte att identifiera samordnings- och kvalitetsförbättringar
(Kommunstyrelsen, 2017).
Frågeställning
Finns det samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för
måltidsverksamheten i kommunen läggs hos en huvudman3?
Antaganden
Antagande 1
Om det finns stora skillnader mellan enheter4 under olika huvudmän för måltidsverksamheter i
kommunen är det troligt att det finns samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra om
ansvaret för måltidsverksamheterna i kommunen läggs hos en huvudman.
Antagande 2
Om det är möjligt att identifiera skillnader mellan enheter under Servicenämndens
huvudmannaskap och enheter under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap som har ett nära
samarbete, är det troligt att liknande skillnader även är möjliga att identifiera för övriga enheter och
huvudmän i Lunds kommun.

1

Se avsnitt 12 Begrepp och definitioner
Se avsnitt 12 Begrepp och definitioner
3 Se avsnitt 12 Begrepp och definitioner
4 Se avsnitt 12 Begrepp och definitioner
2

4

3.

SAMMANFATTNING

Genom satsningar på lokaler, personal och inköp av livsmedel för måltidsproduktion gör Lunds
kommun stora investeringar i måltider varje dag. Dagligen tillhandahålls en mängd måltider till
invånarna i kommunen. Under år 2018 köpte kommunen livsmedel till ett värde av 110 miljoner
kronor. Uppskattningsvis serverades det cirka 27 500 lunchportioner endast i förskola, grundskola
och gymnasium, varje dag, under våren 2019. För att dagligen producera, hantera, transportera
och servera denna kvantitet krävs det att kommunen har en effektiv organisation för måltider.
I Lunds kommun är ansvaret för måltidsverksamheter fördelat mellan Barn- och
skolnämnden, Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden samt Servicenämnden. Det innebär att måltidsverksamheterna i kommunen lyder
under ett delat huvudmannaskap. Det delade huvudmannaskapet är påtagligt för
måltidsverksamheter i förskola, skola och gymnasium då huvudmannaskapet delas av
Servicenämnden, Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen gav Servicenämnden i uppdrag att genomföra en analys av
måltidsorganisationen i syfte att identifiera samordnings- och kvalitetsförbättringar
(Kommunstyrelsen, 2017). Utredningen ska besvara frågeställningen: finns det samordningsvinster
och kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för måltidsverksamheten i kommunen läggs hos en
huvudman? Följande antaganden görs:
1. Om det finns stora skillnader mellan enheter under olika huvudmän för
måltidsverksamheter i kommunen är det troligt att det finns samordningsvinster och
kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för måltidsverksamheterna i kommunen läggs
hos en huvudman.
2. Om det är möjligt att identifiera skillnader mellan enheter under Servicenämndens
huvudmannaskap och enheter under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap som har
ett nära samarbete, är det troligt att liknande skillnader även är möjliga att identifiera för
övriga enheter och huvudmän i Lunds kommun.
En kvantitativ metodansats tillämpas, där delar av nuvarande måltidsorganisation
kartläggs och granskas i syfte att framställa en nulägesbild över måltidsorganisationen i Lunds
kommun. Två kommunala huvudmän för måltidsverksamheter granskas i syfte att identifiera
eventuella skillnader, Barn- och skolnämnden samt Servicenämnden. En analys genomförs med
utgångspunkt i dessa skillnader för att identifiera samordnings- och kvalitetsförbättringar vid ett
eventuellt samlat huvudmannaskap. Ett antal enheter under respektive huvudman utgör urvalet, 22
av Servicenämndens enheter och 15 av Barn- och skolnämndens enheter. Huvudmännen bedriver
verksamhet i grundskola, samarbetar nära varandra och ska leverera samma typ av slutprodukt till
samma målgrupp.
En mängd data har samlats in via olika källor i syfte att skapa ett brett och tillförlitligt
underlag som utgörs av flera olika parametrar. Data har sammanställts och analyserats. Följande
data har samlats in:
 Kostnader: livsmedel, grundbeställning, personal servering, disk och städ
 Inköpsstatistik: andel ekologiska livsmedel, köp utanför nettoprislista, inköpsmetod
 Livsmedelssäkerhet: avvikelser vid offentlig kontroll
 Kartläggning av organisation: daglig drift, ledning och styrning, följsamhet lagar,
riktlinjer och styrdokument, mål- och utvecklingsinriktat arbete samt uppgifter om
arbetsmiljö och personal.
Datainsamlingen avgränsas till tidsperioden 2017- 2019 Q1 med undantag för uppgifter avseende
personal och arbetsmiljö samt livsmedelssäkerhet där data även samlas in för år 2016. Data
samlas in via kommunens ekonomisystem, system för upphandling och uppföljning, via
livsmedelsgrossist, Miljöförvaltningen samt via enkät. Totalt besvarade 16 utav 16 respondenter
enkäten. En del respondenter har lämnat vissa frågor obesvarade, det innebär att underlaget till
viss del består av ofullständiga svar. Trots ett visst svarsbortfall samt att underlaget är begränsat
till en mindre del av kommunens totala köksbestånd och inte är representativt, bedöms underlaget
vara tillförlitligt. Underlaget bedöms lämpa sig för analys och slutsatser av samordningsvinster,
kvalitetsförbättringar och ett effektivt resursnyttjande vid ett eventuellt samlat huvudmannaskap för
måltidsverksamheter i Lunds kommun. Analys och slutsatser begränsas dock till att avse
huvudmannaskapet för enheter inom Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden samt
Servicenämnden.
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Resultat & analys i korthet
Nedan följer en övergripande sammanställning över resultat och analys av insamlad data.
Kostnader
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende kostnader. I dagsläget är
kostnaderna inte jämnt fördelade mellan varken enheter eller huvudmän. Barn- och skolnämnden
har en högre genomsnittlig kostnad per år per elev för 2017 och 2018 än Servicenämnden. År
2017 var den genomsnittliga totalkostnaden per elev vid Barn- och skolnämndens enheter 7324 kr
och 6189 kr vid Servicenämndens enheter. År 2018 var den genomsnittliga totalkostnaden per elev
vid Barn- och skolnämndens enheter 7454 kr och 6466 kr vid Servicenämndens enheter. Det som
bidrar till skillnaderna är framförallt kostnader för grundbeställning samt personalkostnad för
servering, disk och städ. Kostnad för livsmedel är liten och utgör inte någon större påverkan.
Det går att konstatera att det delade huvudmanskapet bidrar till att kostnaderna inte
är jämnt fördelade. På grund av det delade huvudmannaskapet och rådande redovisningsrutiner är
det inte möjligt att med säkerhet uppge exakt vad måltider i kommunen kostar. Rådande
redovisningsrutiner gör att det inte går att genomföra en analys av kostnader utan att nyttja
schabloner. Kommunen saknar översikt och på så vis även möjlighet att styra kostnader.
Inköpsstatistik
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende inköpsstatistik. Enheter under
Servicenämnden köper in högre andel ekologiska livsmedel, har lägre andel inköp utanför
nettoprislistan samt följer kommunens riktlinjer om inköp via e-handel i större utsträckning. Det är
relativt stora skillnader mellan de båda huvudmännen och de följer genomgående samma trend.
Då enheter under Barn- och skolnämnden är mottagningskök och endast köper livsmedel till
frukost, mellanmål och i viss utsträckning salladsbuffé, hade ett omvänt resultat varit mer rimligt.
Det bör vara lättare för enheter som arbetar med måltider i mindre omfattning att endast köpa
produkter på nettoprislistan samt ekologiska livsmedel. Det bör inte vara någon skillnad mellan
huvudmännen avseende ordertyp då samtliga medarbetare i kommunen erbjuds kurser i e-handel.
Det är möjligt att de skillnader som har identifierats bottnar i ett kunskapsgap,
ansträngningar att hålla nere kostnader eller brist på tid och resurser. Oavsett anledning, indikerar
resultatet att huvudmannaskapet bidrar till skillnader avseende inköpsstatistik.
Livsmedelssäkerhet
Resultatet visar på mindre skillnader mellan huvudmännen avseende livsmedelssäkerhet. Barnoch skolnämnden har en högre andel avvikelser vid offentliga kontroller jämfört med
Servicenämnden. Skillnaderna är inte tillräckligt stora för att dra alldeles för stora slutsatser. Det är
inte säkert att huvudmannaskapet spelar en avgörande roll för andelen avvikelser som
kontrollmyndigheten noterat. Det är möjligt att antalet avvikelser snarare har sitt ursprung i
respektive enhets specifika förutsättningar.
Arbete med livsmedel och måltider kräver kunskap och kompetens för att
verksamheten ska klara av att leva upp till befintlig lagstiftning. Det är möjligt att resultatet indikerar
att det finns viss skillnad mellan huvudmännen avseende kunskap kring måltider, alternativt tid och
resurser och att det påverkar resultatet för livsmedelssäkerhet.
Kartläggning av organisation
Omfattning daglig drift
Resultatet för kartläggning av den dagliga driften visar att huvudmännens enheter hanterar
måltider i olika stor utsträckning och omfattning. Resultatet är i linje med att samtliga enheter under
Barn- och skolnämnden är mottagningskök och att majoriteten av Servicenämndens enheter är
tillagningskök.
Ansvarsfördelning daglig drift
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännens ansvarsfördelning avseende daglig drift av
verksamheten. Ansvaret för matsedelsplanering, livsmedelsbeställning, specialkost- samt
vikariehantering och schemaläggning är fördelat till betydligt fler befattningar inom Barn- och
skolnämnden jämfört med Servicenämnden. Resultatet indikerar att måltidsverksamheter i
6

kommunen inte följer en gemensam modell för organisation och struktur av daglig drift. Det är upp
till respektive huvudman eller enhet att fördelar ansvaret. Det är möjligt att ifrågasätta om det är ett
effektivt resursnyttjande att varje enskild enhet arbetar enligt en egen struktur för ansvarsfördelning
av den dagliga driften.
Ansvarsfördelning ledning och styrning
Resultatet avseende ledning och styrning av verksamheterna följer samma trend som resultatet för
daglig drift. Ansvarsfördelningen vid respektive huvudman skiljer sig åt. Enheter under
Servicenämnden har genomgående fördelat ansvar för ledning och styrning av verksamheten till
tre olika befattningar. Enheter under Barn- och skolnämnden har genomgående fördelat ansvaret
för ledning och styrning av verksamheten till sex olika befattningar. Resultatet väcker frågor kring
huruvida kommunen nyttjar resurser på bästa sätt när det är en stor spridning inom organisationen
kring vilka befattningar som är ansvariga för ledning och styrning av verksamheterna.
Följsamhet lagar, riktlinjer och styrdokument för måltider
Resultatet för kartläggning av följsamhet enligt befintliga lagar, riktlinjer och styrdokument för
måltider, visar på skillnader mellan huvudmän samt enheter inom Barn- och skolnämnden. Enheter
under respektive huvudman arbetar på olika sätt för att följa Lunds kommuns kostpolicy. Resultatet
visar att båda huvudmännen arbetar för att ge matgästen möjlighet att påverka måltiden. Barn- och
skolnämnden har dock större möjlighet att ge matgästerna chans att påverka måltiden jämfört med
Servicenämnden.
Resultatet visar att utbud, variation och tillgång till vegetariska lunchalternativ skiljer
sig åt mellan huvudmännen. Skillnader mellan huvudmännen avseende vilken kost som hanteras
som specialkost samt tillgången på information om innehåll i rätter vid servering har identifierats.
Det finns även en spridning mellan huvudmän och enheter gällande hur specialkost hanteras och
vilka intyg som används. Resultatet visar att huvudmännen har kommit olika långt i arbetet med att
minska matsvinn.
Det är möjligt att det delade huvudmannaskap leder till dubbelarbete då enheter och
huvudmän arbetar med olika metoder och tillvägagångssätt för att följa befintliga lagar, riktlinjer
och styrdokument. Resultatet väcker frågan om arbetet hade kunnat effektiviseras och samordnas
om det planerades och leddes centralt. Det delade huvudmannaskapet leder även till att det inte är
likvärdiga kvalitetsnivåer i kommunen, huvudmannaskapet avgör hur utbudet vid respektive
måltidsverksamhet ser ut.
Mål- och utvecklingsinriktat arbete
Resultatet visar att huvudmännen arbetar målinriktat på olika sätt och i olika stor utsträckning.
Enheter som är relativt lika och ska uppnå samma mål bör kunna nyttja samma tillvägagångssätt
och strategier. Det är inte klarlagt om det är huvudmannaskapet eller rådande gränsdragningar
som bidrar till att samarbetet är begränsat.
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende det
utvecklingsinriktade arbetet. Det är tydligt att det saknas en plan och strategi för att utveckla
måltidskvaliteten för samtliga måltidsverksamheter i kommunen. Huvudmän och enskilda enheter
genomför insatser och försöker samarbeta kring frågan, men igen enskild huvudman har det
övergripande ansvaret.
Resultatet visar att huvudmän och enheter skiljer sig åt gällande mätning av
gästnöjdhet. En del enheter under Barn- och skolnämnden mäter gästnöjdheten, en del enheter
genomför inga mätningar. Gästnöjdheten mäts inte alls vid enheter under Servicenämnden, men
det finns planer på att genomföra mätningar inom ett år.
Resultatet visar att huvudmän och enskilda enheter under Barn- och skolnämnden
arbetar separat för att identifiera lämpliga kompetensutvecklingsinsatser för sina medarbetare.
Resultatet indikerar att det inte är likvärdiga nivåer gällande möjligheten till kompetensutveckling
samt att tillgången på kunskap och kompetens på så vis skiljer sig åt mellan huvudmännen.
Det går att anta att det är möjligt att arbeta mer kommunövergripande med mål- och
utvecklingsinriktat arbete kring måltider än vad som görs idag. Det är troligt att det vid ett samlat
huvudmannaskap skulle vara möjligt att se ett mer effektivt resursnyttjande och
samordningsvinster i arbetet med att nå kommunövergripande mål, kvalitetsutveckla måltider samt
kompetensutveckla medarbetare.
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Arbetsmiljö & personal
Resultatet indikerar att huvudmannaskapet påverkar huruvida måltidsverksamheten på skolan
hanteras som en egen arbetsmiljö avseende arbetsplatsträffar. Flera enheter under Barn- och
skolnämnden anordnar arbetsplatsträffar för medarbetarna tillsammans med pedagogisk personal.
Pedagogisk verksamhet och måltidsverksamhet skiljer sig åt och det bör finnas olika forum för att
hantera arbetsplatsfrågor för respektive verksamhet. Resultatet väcker frågor kring hur stort
utrymme det finns för medarbetare i måltidsverksamhet att lyfta och diskutera ämnen som rör
måltider vid arbetsplatsträffar där pedagogisk personal är överrepresenterad.
Resultatet visa på stora skillnader i antalet anställda och antalet årsarbetare mellan
huvudmännen. Servicenämnden har betydligt fler årsarbetare jämfört med Barn- och
skolnämnden. Resultatet är inte förvånande då enheter under Barn- och skolnämnden är färre till
antal, mindre och mottagningskök till skillnad från enheter under Servicenämnden som är fler,
större och övervägande tillagningskök.
Resultatet visar på markanta skillnader mellan huvudmännen avseende antalet
delade tjänster. Enheter under Barn- och skolnämnden har betydligt fler delade tjänster än enheter
under Servicenämnden. Det är troligt att andelen delade tjänster i Barn- och skolnämnden är
grundade i ansträngningar för att optimera och nyttja resurser så effektivt som möjligt. Resultatet
väcker dock frågan om delade tjänster inverkar på medarbetares engagemang samt om
medarbetare med delad tjänst rekryteras in enligt samma premisser och upplever samma känsla
av tillhörighet.
Resultatet visar på skillnad mellan huvudmännen avseende vilka befattningar som är
verksamma i måltidsverksamheterna. Det är möjligt att det beror på att arbetet som utförs i
tillagnings- och mottagningskök skiljer sig åt och därför kräver olika kompetens. Resultatet väcker
dock frågan om de båda huvudmännen ställer samma typ av krav på kompetens vid rekrytering
och anställning.
Slutsats
Med utgångspunkt i antaganden, insamlad data, sammanställt och analyserat resultat dras
slutsatsen att en samlad måltidsorganisation skulle leda till mer likvärdiga nivåer, en mer likvärdig
kvalitet på måltider i kommunen, att kommunens resurser nyttjas på ett mer effektivt sätt samt att
samordning skulle möjliggöras i stor utsträckning för måltidsverksamheterna. Målet om ”Ett Lund”
och Likvärdig skola skulle vara ett steg närmre att mötas till följd av ett samlat huvudmannaskap.
Det har identifierats att samordningsvinster, kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt
resursnyttjande skulle möjliggöras av ett samlat huvudmannaskap för måltider för
Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden samt Servicenämnden. Nedan följer utredningens
slutsats avseende samordningsvinster, kvalitetsförbättringar samt effektivt resursnyttjande.
Samordningsvinster
Resultatet visar att det i flera avseenden saknas samordning mellan enheter och huvudmän
under det delade huvudmannaskapet. Daglig drift, ledning och styrning, insatser för att
kompetensutveckla medarbetare, nå kommunövergripande mål, följa befintliga lagar, riktlinjer
och styrdokument karaktäriserat av ett splittrat tillvägagångssätt. Det är upp till enskilda enheter
och huvudmän att ta fram och implementera planer. Det är troligt att det finns samordningsvinster
att göra vid ett samlat huvudmannaskap om enheter som är relativt lika och ska uppnå samma mål
använde samma tillvägagångssätt och strategier. Ett samlat huvudmannaskap skulle troligtvis
bidra till en minskad sårbarhet för enskilda verksamheter om stöd finns att få centralt för
respektive enhet. Troligtvis skulle ett samlat huvudmannaskap leda till bättre samordning och ett
mer kommunövergripande mål- och utvecklingsinriktat arbete kring måltider i kommunen.
Kvalitetsförbättringar
Resultatet visar att ett delat huvudmannaskap leder till att enheter och huvudmän inte levererar
en likvärdig slutprodukt. Det är inte likvärdiga kvalitetsnivåer för huvudmännen avseende utbud,
hantering av specialkost, andelen ekologiska livsmedel, inköpsbeteende, nivån på
livsmedelssäkerhet eller matgästers möjlighet att påverka måltiden. Det råder inte likvärdighet
kring möjlighet till kompetensutveckling vilket antas få konsekvenser gällande tillgången på
kunskap och kompetens hos huvudmännen. Kvalitetsnivåerna är inte likvärdiga mellan
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huvudmännen avseende möjlighet till arbetsplatsträffar där relevanta frågor behandlas för
medarbetare verksamma i måltidsverksamheter.
Resultatet visar att kostnaden för måltider i kommunen inte är likvärdig utan ojämnt
fördelade mellan både enheter och huvudmän. Ett samlat huvudmannaskap skulle troligtvis bidra
till en mer rättvis och likvärdig kostnadsfördelningen för måltider i kommunen samt att identifierade
skillnaderna mellan huvudmännen avseende kvalitetsnivåer skulle minska eller i bästa fall
elimineras. Det är troligt att en gemensam kvalitetsnivå och likvärdighet för måltider i kommunen
skulle uppnås genom ett samlat huvudmannaskap.
Effektivt resursnyttjande
Resultatet visar att ett delat huvudmannaskap troligtvis leder till ett mindre effektivt resursnyttjande
än vad som är möjligt. Det saknas övergripande struktur och organisation för måltider i kommunen.
Det råder skillnader över vilka befattningar som ansvarar för olika verksamhetsområden.
Organisationsstruktur för ledning och styrning samt ansvarsfördelning varierar mellan
huvudmännen. Med utgångspunkt i resultatet är det rimligt att förutsätta att ett samlat
huvudmannaskap troligtvis skulle leda till ett mer effektivt resursnyttjande då en huvudman antas
organisera samtliga enheter centralt utefter samma struktur för ledning, styrning och
ansvarsfördelning. En gemensam modell för organisationsstruktur av enheterna skulle troligtvis
leda till att samtliga enheter bedriver verksamhet på samma sätt, följer en gemensam planering,
samma lagar, riktlinjer, styrdokument och utvecklingsplan samt följer upp verksamheten på samma
sätt i enlighet med skollagens krav.
Det går att anta att ett samlat huvudmannaskap skulle leda till ett mer effektivt
resursnyttjande då dubbelarbete antas minska eller elimineras. En samlad måltidsorganisation
skulle troligtvis även öka möjligheten till översyn över kostnader för måltider i kommunen. I
dagsläget är det inte möjligt att med säkerhet konstatera vad måltider i kommunen kostar på grund
av rådande redovisningsrutiner. Om det finns en god översikt över kostnader ökar det möjligheten
att effektivt styra och nyttja resurser. Resultatet visar på att ett samlat huvudmannaskap troligtvis
skulle leda till ett mer effektivt resursnyttjande för kommunen.
Rekommendation
Bra måltider kräver engagemang, kompetens och samarbete, en gemensam målbild samt en
organisation som kan arbeta för att driva utvecklingen framåt.
Med utgångspunkt i insamlad och analyserad data samt dragna slutsatser läggs
följande rekommendation fram kring samlad måltidsorganisation för Lunds kommun:
 De enheter som lyder under Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden samt
Servicenämnden samlas under ett huvudmannaskap. Huvudmannen har ansvar
för samtliga måltidsverksamheter i förskola, grundskola och gymnasium.
 De tre huvudmännen ges i uppdrag att ta fram ett förslag över hur
huvudmannaskapet bör se ut.
 Det genomförs en förändring av rutiner för kostnadsredovisning för måltider i
kommunen, ett system tas fram som möjliggör att enheter särskiljer kostnader för
olika måltider på ett bättre sätt.
Rekommendation vidare utredning
Till följd av att utredningen genomförts finns det mer kunskap och ökad översikt över kommunens
måltidsorganisation. Det finns dock fortfarande flera områden där det råder relativt stor okunskap
och där det saknas övergripande strategier för kommunen. Ytterligare kartläggning och utredning
bör genomföras i syfte att optimera Lunds kommun måltidsverksamheter. Det rekommenderas att
vidare utredning genomförs i syfte att:
 Identifiera en färdplan för framtiden för Lunds kommuns måltidsverksamheter.
 Ta fram en tydlig strategi och målsättning för Lunds kommuns
måltidsorganisation för att säkra likvärdighet, kvalitet och effektivt
resursnyttjande.
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4.

METOD

En analys av måltidsorganisationen genomförs i syfte att identifiera samordnings- och
kvalitetsförbättringar. En kvantitativ metod tillämpas där delar av nuvarande organisation kartläggs
för att möjliggöra att en nulägesbild presenteras. En avgränsad del av Lunds kommuns
måltidsverksamhet granskas där fler huvudmän är ansvariga för enheter som har ett relativt nära
samarbete. Med utgångspunkt i rådande förhållanden under ett delat huvudmannaskap genomförs
en analys i syfte att svara på om det finns samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra
om måltidsverksamheterna i kommunen samlas under en huvudman.
Utförare
Utredningen utförs av Serviceförvaltningen i samarbete med Kommunkontoret, Barn- och
skolförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen. Projektorganisationen för utredningen består av
en styrgrupp, arbetsgrupp samt facklig referensgrupp.
Styrgrupp
Utredare Serviceförvaltningen: Tilde Viderström Ahlström
Tillförordnad Måltidschef Serviceförvaltningen: Therese Karlsson
Direktör Serviceförvaltningen: Pål Svensson
Direktör Barn- och skolförvaltningen: Jytte Lindborg
Direktör Utbildningsförvaltningen: Stefan Norrestam
Biträdande Kommundirektör: Carin Hillåker
Arbetsgrupp
Utredare Serviceförvaltningen: Tilde Viderström Ahlström
Ekonom Serviceförvaltningen: Rickard Davidsson
Utvecklingssamordnare Serviceförvaltningen: Linda Sandgren
Samordnare Kommunkontoret: Magdalena Titze
Ekonom Barn- och skolförvaltningen: Fredrika Ahlström
Administrativ chef Barn- och skolförvaltningen: Bengt Henricson
Referensgrupp
Företrädare Vision: Anna Nilsson
Företrädare Kommunal: Preben Widerberg
Tillvägagångssätt
En kvantitativ metodansats tillämpas, där delar av nuvarande måltidsorganisation kartläggs i syfte
att framställa en nulägesbild över måltidsorganisationen i Lunds kommun. Två kommunala
huvudmän för måltidsverksamheter5 granskas i syfte att identifiera eventuella skillnader. En analys
genomförs med utgångspunkt i dessa skillnader för att identifiera samordnings- och
kvalitetsförbättringar vid ett eventuellt samlat huvudmannaskap.
Underlag och urval
Underlaget utgörs av en begränsad del av kommunens totala köksbestånd. Två av sex kommunala
huvudmän kartläggs och granskas, Servicenämnden och Barn- och skolnämnden. Ett antal
enheter under respektive huvudman har valts ut och utgör underlaget för datainsamlingen, 22 av
Servicenämndens enheter och 15 av Barn- och skolnämndens enheter.
Enheterna tillhör olika huvudmän och är inte jämt fördelade i antal mellan de båda
huvudmännen. Urvalet består av fler enheter under Servicenämnden än enheter under Barn- och
skolnämnden. Samtliga enheter är en del av grundskoleverksamhet i Lunds kommun. På så vis
ska enheterna leverera en likvärdig slutprodukt till samma typ av gäst. Enheterna verkar dock
utifrån olika förutsättningar och är inte direkt jämförbara med varandra. Majoriteten av enheterna
tillhörande Barn- och skolnämnden är mottagningskök och en övervägande del av enheterna
tillhörande Servicenämnden är tillagningskök. Utöver det skiljer sig även enheterna åt i storlek och
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elevantal, även årskurserna varierar mellan enheterna. Urvalet är inte representativt för Lunds
kommuns måltidsorganisation men motiveras av utredningens antaganden:
1) Om det finns stora skillnader mellan enheter under de olika huvudmännen är det troligt att
det finns samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för
måltidsverksamheterna i kommunen läggs hos en huvudman.
2) Är det dessutom möjligt att identifiera skillnader mellan enheter under Servicenämndens
huvudmannaskap och enheter under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap som har
ett nära samarbete med varandra, är det troligt att liknande skillnader även är möjliga att
identifiera för övriga enheter och huvudmän.
Då urvalet inte är representativt för samtliga måltidsverksamheter i kommunen bör generalisering
av resultatet göras med försiktighet.
Data
Data för flera olika kategorier har samlats in via olika metoder och källor i syfte att skapa ett brett
och tillförlitligt underlag som utgörs av flera olika parametrar. Data har sammanställts och
analyserats. Nedan följer en redogörelse över vilken data som samlats in, enligt vilken metod samt
för vilken tidsperiod.
Kostnader
Data avseende kostnader för livsmedel, grundbeställningar6 och serveringstimmar7 har hämtats ur
kommunens ekonomisystem8 för åren 2017 och 2018. Data avseende personalkostnader för
servering disk och städ har tagits fram via beräkningar baserat på uppgifter om bemanning som
samlats in via enkät samt uppgifter om genomsnittlig lön för aktuell yrkesgrupp för åren 2017 och
2018 som samlats in via HR-avdelningen.
Inköpsstatistik
Data avseende inköp utanför nettoprislistan9 samt inköp av ekologiska livsmedel har hämtats från
DKAB Hantera Livs10 för åren 2017 till och med 2018 respektive 2017 till och med 2019 Q1. Data
gällande inköp enligt kommunens riktlinjer för e-handel11 för 2019 Q1 tillhandahålls av Martin &
Servera som är Lunds kommuns största livsmedelsgrossist och får representera övrig handel med
mindre livsmedelsgrossister.
Livsmedelssäkerhet
Data avseende livsmedelssäkerhet har samlats in via Miljöförvaltningens kontrollrapporter12 för
2016 till och med 2019 Q1, även uppgifter om riskklassningar13 har samlats in via
Miljöförvaltningen.
Kartläggning av organisation
Data avseende daglig drift, ledning och styrning, följsamhet lagar, riktlinjer och styrdokument samt
mål- och utvecklingsinriktat arbete har samlats in för 2019 genom via enkät. Data avseende
arbetsmiljö och personal har samlats in för verksamhetsåren 2016 till och med 2019 Q1, via
samma enkät.
Enkät
Enkät som användes vid kartläggning av Lunds kommuns måltidsorganisation bestod av 52 frågor
(se bilaga 2). Frågorna besvarades genom fasta svarsalternativ, flervalsalternativ samt öppna svar.
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Enkäten utformades och sammanställdes specifikt för ändamålet att samla in uppgifter för att
kartlägga Lunds kommuns måltidsorganisation.
Enkäten skickades ut till verksamhetsansvarig för respektive enhet under Barn- och
skolnämndens huvudmannaskap, det vill säga rektorer, administrativa chefer och servicechefer14. I
flertalet fall skickades enkäten ut till samma respondent mer än en gång då samma person är
verksamhetsansvarig för mer än en måltidsverksamhet. Enkäten skickades ut till
verksamhetsansvarig för enheter under Servicenämndens huvudmannaskap, tillika Måltidschef i
kommunen som besvarade enkäten tillsammans med medarbetare i Måltidsservice stab.
Respektive respondent hade möjlighet att överlämna besvarandet av enkäten till
medarbetare som bedöms bäst lämpad att besvara enkäten. Enkäten skickades ut via länk i e-mail
med instruktioner om hur den skulle besvaras samt vilka system som skulle nyttjas för att plocka
fram de uppgifter som efterfrågades. I e-mailet ingick även ett följebrev med information om syftet
med enkäten (se bilaga 3). Respondenter informerades om att enkäten inte var anonym.
Svarsfrekvens och bortfall
Enkäten skickades ut till 16 respondenter totalt. Femton respondenter inom Barn- och
skolnämnden och en respondent inom Servicenämnden.
Totalt besvarade 16 utav 16 respondenter enkäten som skickades ut. Samtliga
enkäter besvarades således och i det avseendet finns det inget bortfall som påverkar resultatet.
Däremot har en del av respondenterna lämnat vissa frågor obesvarade, vilket innebär att
ofullständiga svar till viss del inkommit. Det är uteslutande uppgifter som rör personal och
arbetsmiljö som har lämnats obesvarade. Flertalet respondenter har angett att de inte har haft
tillgång till efterfrågad data i HR-systemet. Det får viss inverkan på underlaget som rör arbetsmiljö
och personal.
Avgränsningar
Datainsamling avgränsas till tidsperioden 2017- 2019 Q1 med undantag för personaluppgifter och
uppgifter gällande livsmedelssäkerhet där data även samlas in för år 2016.
Avgränsning har gjorts avseende urval, som begränsats till mottagningskök15 i grundskola under
Barn- och skolnämndens huvudmannaskap samt tillagningskök16 och mottagningskök i grundskola
under Servicenämndens huvudmannaskap. Ytterligare avgränsning har gjorts i syfte att välja ut
enheter som samarbetar närmst och som är mest likvärdiga varandra. De enheter som har
exkluderats ur underlaget är de som tillhör mindre specialskolor under Barn- och skolnämndens
huvudmannaskap, så som KSU-verksamheter17 och grundsärskolor. Även tillagningskök i
kombinerad för- och grundskola samt enheter under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap
som köper måltider från närliggande förskola är exkluderade (se bilaga 4). Slutligen avgränsas
analys och slutsatser till att endast avse huvudmannaskapet för enheter inom
Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden samt Servicenämnden.
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5.

INLEDNING

Måltider är en del av kommunens utvecklings-, hållbarhets- och folkhälsoarbete. Måltider i skola
bidrar till att elever skapar bra matvanor för livet, främjar god hälsa nu och i framtiden och
underlättar lärandet (Livsmedelsverket, 2019). Enligt Livsmedelsverket är en investering i bra
måltider en investering i skolelevers hälsa, trivsel och förutsättningar att lära sig vilket i
förlängningen påverkar skolresultaten (Livsmedelsverket, 2019).
Sveriges kommuner köper in livsmedel till offentliga måltider till ett värde av cirka sju
miljarder kronor per år (Livsmedelsverket, Joakim Grausne, Anna-Karin Quetel, 2018). Det
motsvarar cirka 3 procent av Sveriges totala livsmedelskonsumtion (exklusive alkoholhaltiga
drycker). Det görs med andra ord stora investeringar i offentliga måltider. I Sverige serveras varje
dag cirka 3 miljoner måltider i offentlig sektor inom förskola, skola, vård- och omsorg. Ungefär
varannan måltid inom restaurangbranschen serveras inom den offentliga sektorn
(Livsmedelsverket, Joakim Grausne, Anna-Karin Quetel, 2018).
Genom satsningar på lokaler, personal och inköp av livsmedel för måltidsproduktion
gör Lunds kommun stora investeringar i måltider varje dag. Lunds kommun tillhandahåller dagligen
en mängd måltider till invånarna i kommunen. Under år 2018 köpte kommunen livsmedel till ett
värde av 110 miljoner kronor. Uppskattningsvis serverades det dagligen cirka 27 500
lunchportioner endast i förskola, grundskola och gymnasium under våren 2019. För att dagligen
producera, hantera, transportera och servera denna kvantitet krävs det att det finns en effektiv
måltidsorganisation i kommunen.
Måltidens organisation – andra kommuner
Livsmedelsverket genomförde, 2018, en kartläggning av offentliga måltider i kommunalt driven
verksamhet (Livsmedelsverket, Joakim Grausne, Anna-Karin Quetel, 2018). 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. 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 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 (Livsmedelsverket, Joakim Grausne, Anna-Karin Quetel, 2018). 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,
kommunala särskilda boende.
Mest vanligt förekommande är att måltidschefen är placerad i kommunens
Serviceförvaltning eller motsvarande (Livsmedelsverket, Joakim Grausne, Anna-Karin Quetel,
2018). 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. Enligt Livsmedelsverket finns det 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
(Livsmedelsverket, Joakim Grausne, Anna-Karin Quetel, 2018). Gemensamma målformuleringar
underlättar samarbete och ökar måltidskvalitet (Livsmedelsverket, 2019).
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Livsmedelsverkets kartläggning visar 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 nyckeltal18 (Livsmedelsverket, 2019).
Måltidens organisation – Lunds kommun
I Lunds kommun finns det 249 registrerade kommunala livsmedelsanläggningar19
(Miljöförvaltningen, Klaus Karlsson, 2019). Samtliga kommunala verksamheter som på något sätt
hanterar livsmedel ingår i detta register. Det vill säga både cafeterior, kiosker och
hemkunskapssalar samt kök i grundskola som tar emot eller tillagar måltider.
Livsmedelsanläggningarna är fördelade mellan sex av Lunds kommuns fjorton
nämnder och styrelser. De sex nämnder som ansvarar för måltidsverksamheter i kommunen är
Servicenämnden med 30 livsmedelsanläggningar, Barn- och skolnämnden med 133
livsmedelsanläggningar, Utbildningsnämnden med 8 livsmedelsanläggningar, Vård- och
omsorgsnämnden med 57 livsmedelsanläggningar, Kultur- och fritidsnämnden med 11
livsmedelsanläggningar samt Socialnämnden med 10 livsmedelsanläggningar.
De livsmedelsanläggningar som ingår i urvalet är endast mottagnings- och
tillagningskök i grundskola och benämns fortsättningsvis som enheter.
Riktlinjer ansvarsfördelning mellan beställarnämnd & Servicenämnden
År 2005 lade Kommunkontoret fram förslaget att obligatoriska köp från Servicenämnden skulle
gälla för måltider för skola och äldreomsorg (Kommunfullmäktige, 2005). Det föreslogs att samtliga
nämnder skulle köpa mat för skola och äldre av Servicenämnden. Detta då kommunen genom
investeringar i tillagningskök bundit upp sig för produktion i egen regi. Kommunfullmäktige
beslutade 2005-09-29 att fastställa riktlinjer för ansvarsfördelning mellan beställarnämnder och
Servicenämnden i enlighet med kommunkontorets förslag gällande köp av måltider
(Kommunfullmäktige, 2005) (Bilaga 5).
Enligt befintligt beslut ska måltider för skola och äldreomsorg köpas av
Servicenämnden. Det är dock endast en del av verksamheterna som lyder under Barn- och
skolnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden som köper sina måltider av Servicenämnden.
Flertalet verksamheter tillhörande Barn- och skolnämnden tillagar måltider i egen regi, alternativt
köper av verksamheter i den egna nämnden (Bilaga 4).
Huvudmän
Idag delas ansvaret för måltidsverksamheter i Lunds kommun i realiteten av flera olika huvudmän,
trots Kommunfullmäktiges beslut 2005 om obligatoriska köp av Servicenämnden. Ansvaret för
måltidsverksamheter är endast inkluderat i två av kommunens nämnders reglementen.
I Servicenämndens reglemente framgår det att Servicenämnden (Måltidsservice) är
ansvarig för att utföra tillagning av mat för skolverksamhet och äldreboenden (Servicenämnden,
Kommunfullmäktige, 2018). Servicenämnden ska dessutom vara en resurs för alla kommunala
verksamheter i kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor,
livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument. Måltidsservice är en del av
Serviceförvaltningen och säljer måltider till flertalet kommunala verksamheter tillhörande olika
förvaltningar i kommunen samt privata verksamheter i Lunds kommun (Servicenämnden,
Kommunfullmäktige, 2018). I Vård- och omsorgsnämnden reglemente framgår det att Vård- och
omsorgsnämnden ansvarar för att bedriva lunchrestauranger som subventionerar lunch för
invånare i Lunds kommun över 65 år (Vård- och omsorgsnämnden, Kommunfullmäktige, 2015).
I Lunds kommun är ansvaret för måltidsverksamheter fördelat mellan
Servicenämnden, Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Vårdoch omsorgsnämnden samt Socialnämnden. Det innebär att måltidsverksamheterna i kommunen i
nuläget lyder under ett delat huvudmannaskap. Det delade huvudmannaskapet är påtagligt för
måltidsverksamheter i förskola, skola och gymnasium då huvudmannaskapet utgörs både av
Servicenämnden, Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden.

18
19

Se avsnitt 12 Begrepp och definitioner
Se avsnitt 12 Begrepp och definitioner

14

Servicenämnden
Servicenämnden är huvudman för följande måltidsverksamheter:
 13 tillagningskök utan utskick grundskola
 2 tillagningskök utan utskick gymnasieskola
 7 tillagningskök med utskick grundskola
 2 mottagningskök grundskola
 Restaurang Höjdpunkten (Kristallens personalrestaurang)
 Café Corall (Högevalls café)
Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämndens är huvudman för följande måltidsverksamheter:
 54 tillagningskök förskola
 4 tillagningskök kombinerad för- och grundskola
 15 mottagningskök förskolor (tar emot måltider från Serviceförvaltningens)
 6 mottagningskök förskolor (tar emot måltider från Barn- och skolförvaltningen)
 15 mottagningskök grundskola (tar emot måltider från Serviceförvaltningen)
 1 mottagningskök grundskola (tar emot måltider från Barn- och skolförvaltningen)
 4 mottagningskök KSU-verksamheter (tar emot måltider från Serviceförvaltningen)
 9 mottagningskök grundsärskola (tar emot måltider från Serviceförvaltningen)
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden är huvudman för följande måltidsverksamheter:
 2 mottagningskök gymnasieskola (tar emot måltider från Serviceförvaltningen)
Beställning av måltider
Enheterna som utgör urvalet lyder under olika huvudmän. Huvudmännen samarbetar dock kring
försäljning och köp av måltider. Enheterna under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap är
mottagningskök som beställer och köper måltider från Servicenämnden. Enheter under
Servicenämndens huvudmannaskap är tillagningskök med utskick, tillagningskök utan utskick samt
mottagningskök. Måltiderna som köps in av Servicenämnden är produktionsportioner20 som
beställas av Måltidsservice via grundbeställning samt köps in via löpande beställningar21.
Lagar, riktlinjer & styrdokument för måltider i Lunds kommun
Måltider produceras och serverar i skola inom vissa givna ramar. Måltidsverksamheterna verkar
inom ramen för skollagen, livsmedelslagen, livsmedelsverkets rekommendationer, Kostpolicy för
Lunds kommun samt LundaEko II. Nedan följer en beskrivning över dessa lagar, riktlinjer och
styrdokument.
Skollagen
I skollagen framgår det att utbildningen i förskola, grundskola, grundsärskola respektive
specialskola ska vara avgiftsfri, vilket även innefattar att elever avgiftsfritt ska erbjudas skolmåltider
(Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, 2010). Den 1 juli 2011 kompletterades skollagen
med kravet på att skolmåltider ska vara näringsriktiga22 (Sveriges Kommuner och Landsting,
Christin Appel, 2018). Enligt regeringen är det inte möjligt att i lag föreskriva vad en näringsriktig
skolmåltid ska innehålla. Det finns därför ingen närmare precisering av vad en näringsriktig måltid
innebär. Istället framhålls de svenska näringsrekommendationerna som en utgångspunkt för
bedömning av vad som är en näringsriktig måltid (Skolinspektionen, 2012).
Utöver att elever erbjud kostnadsfri skolmåltid varje skoldag, anser Skolinspektionen,
att den som driver en skola ska ha ett system för att kontinuerligt säkerställa att skolmåltiden som
serveras är näringsriktig samt kunna visa upp resultat från den systematiska uppföljningen av
skolmåltidens näringsriktighet (Skolinspektionen, 2012). Måltiden ska ses som en del av
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utbildningen i skolan. Det innebär att skollagens bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete
även bör tillämpas gällande lagkrav på näringsriktiga skolmåltider. Skolhuvudmannen ska ha ett
system för att följa upp och dokumentera uppföljning av att skolan serverar näringsriktiga måltider
(Skolinspektionen, 2012).
Livsmedelslagstiftning
Lagstiftning inom livsmedelsområdet finns till för att säkerställa att mat som serveras är säker och
att konsumenter kan lita på att maten har hanterats korrekt (Livsmedelsverket, 2019). Lagen ställer
krav på alla som på något sätt hanterar livsmedel. Den som serverar mat åt andra ansvarar enligt
livsmedelslagen för att maten är säker och för att tillhandahålla korrekt information till matgästen.
Det är livsmedelsföretagarens23 ansvar att kraven i livsmedelslagstiftningen följs. För
livsmedelsverksamheter i kommunal regi är det respektive nämnd som är ansvarig för att
livsmedelslagstiftningen uppfylls (Livsmedelsverket, 2019). Strukturen för hygien- och
kontrollreglerna bygger på styrande EU- förordningar och lagar, även nationella regler om
livsmedel gäller i Sverige såsom livsmedelslagen 2006:804, livsmedelsförordningen 2006:813,
samt livsmedelsverkets föreskrifter som finns publicerade i Livsmedelsverkets författningssamling
LIVSFS (Livsmedelsverket , 2019). Lagstiftningen gäller både för livsmedelsföretagare och
kontrollmyndighet.
Livsmedelsverkets rekommendationer – Bra måltider i skolan
De Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 2012 är de officiella näringsrekommendationerna
som gäller i Sverige och dessa ligger till grund för Livsmedelsverkets generella kostråd
(Livsmedelsverket, 2019). Näringsrekommendationerna ska användas som utgångspunkt vid
planering av måltider i skola. De svenska näringsrekommendationerna anger närings- och
energibehov för olika åldersgrupper. En skollunch skall enligt rekommendationer bidra med ca 30
procent av en persons dagsbehov av energi och näring. Då olika maträtter har ett varierande
näringsinnehåll bör matsedel tas fram och näringsberäknas24 över flera veckor där en
genomsnittlig lunch ger 30% av det rekommenderade dagsbehovet av näringsämnen
(Livsmedelsverket, 2019).
Livsmedelsverket har tagit fram råd för bra måltider i skolan som ska användas som en
övergripande guide/manual med stöd och förslag till hur verksamheter kan arbeta med mat och
måltider. Råden i guiden grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet (Livsmedelsverket,
2019).
Kostpolicy för Lunds kommun
Kostpolicy för Lunds kommun är ett kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och
måltider i kommunen (Lunds kommun, 2014). Kostpolicyn är beslutad av kommunfullmäktige och
började gälla 2014-08-28. Policyn syftar till att tydliggöra kommunens målsättning kring måltider i
Lunds kommun och riktar sig till samtliga som är verksamma i kommunen som tar del av
kommunens mat och måltider. Det är varje nämnds ansvar att ombesörja att kostpolicyn efterlevs
och att följa upp att verksamheter som serverar mat och måltider arbetar enligt policyn.
Enligt kostpolicyn skall verksamheten ta fram anpassade riktlinjer som ett komplement till
policyn. Dessa riktlinjer ska göras kända hos både personal och matgäst. Kostpolicy för Lunds
kommun bygger till viss del på Livsmedelsverkets råd för bra måltider i skolan (Lunds kommun,
2014).
LundaEko II
LundaEko II är ett av kommunens viktigaste styrdokument för politiker och tjänstemän i
hållbarhets- och utvecklingsarbete (Lunds kommun, 2017). Programmet bygger på de nationella
miljökvalitetsmålen som har fungerat som utgångspunkt för Lunds kommuns formulering av åtta
prioriterade områden för miljöarbetet i kommunen. LundaEko II, Lunds kommuns program för
ekologisk hållbar utveckling sträcker sig fram till 2020. Verksamhetsåret 2019 innebär slutspurten
för att nå de uppsatta målen i programmet (Lunds kommun, 2017).
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6.

RESULTAT

Resultat avseende granskning av delar av Lunds kommuns måltidsorganisation presenteras.
Sammanställning av data, för utvalda enheter och huvudmän, gällande kostnader, inköpsstatistik,
livsmedelssäkerhet samt kartläggning av delar av kommunens måltidsorganisation redovisas
nedan.
Kostnader
Kostnader har granskats och jämförts för respektive huvudman. Data har samlats in avseende
kostnader för livsmedel, grundbeställningar, personal för servering, disk och städ samt
serveringstimmar för varje enskild enhet. Insamlade uppgifter är hämtade från ekonomiskt utfall för
kalenderåren 2017 samt 2018 och har sammanställts per huvudman.
Enheterna är inte direkt jämförbara med varandra, de varierar i elevantal, årskurser
och antal fritidselever. Med anledning av det har en granskning och jämförelse av kostnader
mellan de båda huvudmännen krävt att beräkningarna korrigeras för skillnader mellan enheterna.
Kostnadsberäkningar har därför genomförts med hjälp av ändamålsenligt utformade schabloner.
I syfte att möjliggöra jämförelser av kostnader för enheter som varierar i storlek används ett relativt
värde. Kostnaderna redovisas som en genomsnittlig årlig totalkostnad per elev för respektive
huvudman uppdelat i kostnadsposterna livsmedel, grundbeställning, serveringstimmar och
personalkostnad motsvarande serveringstimmar.
Antalet elever vid respektive enhet är ett genomsnittligt elevantal baserat på underlag från
Procapita25 för maj respektive oktober för respektive år.
Livsmedelskostnader
Data avseende livsmedelskostnader hämtas från kommunens ekonomisystem utifrån vad som är
bokfört per enhet. Data tas fram för att jämföra huvudmännens genomsnittliga livsmedelskostnad
för skollunch per elev. Livsmedelskostnader avser samtliga kostnader för beställning av livsmedel
så som inköp via grossist, inköp via Måltidsservice förrådstjänst26 samt inköp av lunchportioner via
Måltidsservice tillagningskök det vill säga livsmedelskostnaden som utgör den rörliga delen av
portionspriset27. Livsmedelskostnader innefattar även kostnader för fri skolfrukt för de lägre
årskurserna (F-3).
Schablon livsmedelskostnader
På grund av rådande rutiner har majoriteten av enheterna bokfört livsmedelskostnader för
enhetens samtliga måltidstyper28 på samma verksamhet. Det innebär att kostnaderna för en
enhets fritidsverksamhet och grundskoleverksamhet inte är möjliga att separera och bryta ut från
varandra. Beräkning av livsmedelskostnad ska endast innefatta livsmedelskostnad för skollunch
per grundskoleelev. Det innebär att livsmedelskostnad för fritidsverksamhet måste elimineras.
Ett förhållande mellan fritidsverksamheters livsmedelskostnad (frukost, mellanmål
och lovportioner) och grundskoleverksamhetens livsmedelskostnad (skollunch) har därför räknats
fram. Förhållandet har räknats fram genom att granska bokföring för enheter som till större delen
separerar livsmedelskostnad för fritidsverksamhet och grundskoleverksamhet samt genom att
tillämpa Måltidsservice befintliga omräkningstabell för portionsstorlek29 och portionspris för varje
måltidstyp (se bilaga 6).
Kostnader för livsmedel fördelas mellan fritids och grundskola utifrån schablon:
Kostnad livsmedel grundskoleverksamhet = X
Kostnad livsmedel fritidsverksamhet = 0,63 X
Det framräknade förhållandet fastslår att en fritidselevs livsmedelskostnad är 63
procent av en grundskoleelevs livsmedelskostnad. Schablonen bedöms vara rimlig då den har
kontrollerats mot enheter som saknar fritidsverksamhet och därför endast har livsmedelskostnad
för grundskoleverksamhet.
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Sammanställning livsmedelskostnader
Vid en granskning och jämförelse av livsmedelskostnader går det att konstatera att det endast är
små skillnader mellan huvudmännen. Servicenämndens livsmedelskostnader är marginellt lägre
för både år 2017 och år 2018 se Tabell 2.
Tabell 2 Sammanställning livsmedelskostnader
Sammanställning livsmedelskostnad
per år per elev
År
Genomsnitt per elev 2017
Huvudman
BSN (Barn- och skolnämnden) SN (Servicenämnden)
Kostnadspost
Livsmedel
Livsmedel
Genomsnitt per elev
2 389 kr
2 338 kr

Genomsnitt per elev 2018
BSN (Barn- och skolnämnden)
SN (Servicenämnden)
Livsmedel
Livsmedel
2 506 kr
2 421 kr

Grundbeställningskostnader
Uppgifter har tagits fram för att jämföra huvudmännens kostnader för grundbeställning för
skollunch per elev. Data avseende grundbeställningskostnad hämtas från kommunens
ekonomisystem utifrån vad som är bokfört per enhet för kalenderår 2017 respektive 2018.
Kostnader för grundbeställning avser den fasta delen av Måltidsservice portionspris i vilken
Måltidsservice samtliga kostnader för att laga en portion ingår, utöver livsmedelskostnaden.
Följande ingår i den fasta delen; personalkostnader, allmänna omkostnader, transport av färdiga
måltider, lokalhyror samt kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) avseende investeringar i kök.
Schablon grundbeställningskostnader
Schablon tillämpas för beräkning av kostnader för grundbeställningar i syfte att eliminera kostnader
som avser fritidsverksamhet för respektive enhet. Schablon som tagits fram för beräkning av
livsmedelskostnader appliceras även vid beräkningar av kostnader för grundbeställningar.
Det framräknade förhållandet fastslår att en fritidselevs kostnad för grundbeställning är 63 procent
av en grundskoleelevs kostnad för grundbeställning.
Sammanställning grundbeställningskostnader
Vid granskning och jämförelse av kostnader för grundbeställning går det att konstatera att det är
relativt stora skillnader mellan huvudmännen. Barn- och skolnämnden har en betydligt lägre
kostnad för grundbeställning per elev jämfört med Servicenämnden se tabell 3.
Tabell 3 Sammanställning grundbeställningskostnader
Sammanställning grundbeställningskostnader
per år per elev
År
Genomsnitt per elev 2017
Huvudman
BSN (Barn- och skolnämnden)
SN (Servicenämnden)
Kostnadspost
Grundbeställning
Grundbeställning
Genomsnitt per elev

1 811 kr

2 501 kr

Genomsnitt per elev 2018
BSN (Barn- och skolnämnden)
SN (Servicenämnden)
Grundbeställning
Grundbeställning

1 934 kr

2 651 kr

Det finns riktlinjer att följa vid grundbeställning av måltider. Det finns en rekommendation för
mängden mat som ska beställas för en elev i respektive årskurs. Se avsnitt 5.2.3 Beställning av
måltider.
Personalkostnader avseende servering, disk och städ
Data avseende personalkostnad för servering, disk och städ har samlats in för kalenderår 2017
och 2018 för respektive huvudman. Personalkostnader för enheter under Barn- och skolnämnden
har jämförts med köpta serveringstimmar för enheter under Servicenämnden.
Personalkostnader Barn- och skolnämnden
Uppgifter om tjänstgöringsgrad för respektive enhet under Barn- och skolnämnden har samlats in
för kalenderår 2017 och 2018 via enkät. Utifrån tjänstgöringsgrad har personalkostnad beräknats
för respektive enhet, baserat på genomsnittlig lönekostnad, semesterersättning, sociala avgifter,
18

uppehållsfaktor samt schablon för allmänna omkostnader, 20 %, för aktuell yrkesgrupp.
Personalkostnader avser kostnader för utförandet av administrativa arbetsuppgifter, beställningar
via Aivo30 och e-handel, diskning, städning samt servering.
Kostnader serveringstimmar
Kostnad för köpta serveringstimmar hämtas ur kommunens ekonomisystem för respektive enhet
under Servicenämnden för åren 2017 och 2018.
Kostnader för serveringstimmar avser kostnader för utförandet av administrativa arbetsuppgifter,
beställningar via Aivo och e-handel, diskning, städning samt servering.
För närmre beskrivning av hur beräkningar genomförs över antalet serveringstimmar som krävs vid
respektive enhet samt hur avtal stiftas, se bilaga 6.
Schablon för personalkostnader och kostnader för serveringstimmar.
Schablon som tagits fram för beräkning av livsmedelskostnader appliceras vid beräkningar av
personalkostnader och kostnader för serveringstimmar för att eliminera kostnad för
fritidsverksamhet.
Sammanställning personalkostnader avseende servering, disk och städ
Vid granskning och jämförelse av kostnader för personalkostnad och serveringstimmar går det att
konstatera att det är stora skillnader mellan huvudmännen. Enheter under Barn- och skolnämnden
har en betydligt högre genomsnittlig personalkostnad för servering, disk och städ per elev jämfört
med genomsnittlig kostnad för serveringstimmar per elev för enheter under Servicenämnden, se
tabell 4.
Tabell 4 Sammanställning personalkostnad för servering, disk och städ
Samanställning personalkostnad för servering, disk och städ
per år per elev
År
Genomsnitt per elev 2017
Genomsnitt per elev 2018
Huvudman
BSN (Barn- och skolnämnden) SN (Servicenämnden)
BSN (Barn- och skolnämnden)
SN (Servicenämnden)
Kostnadspost
Personalkostnad
Serveringstimmar Personalkostnad
Serveringstimmar
Genomsnitt per elev
3 124 kr
1 349 kr
3 014 kr
1 394 kr

Totala kostnader
Data avseende kostnader för livsmedel, grundbeställningar, personal samt serveringstimmar visar
på kostnadsskillnader mellan de båda huvudmännen. Servicenämnden en längre genomsnittlig
kostnad per elev för livsmedel och serveringstimmar jämfört med Barn- och skolnämnden. Barnoch skolnämnden har dock en lägre genomsnittlig kostnad för grundbeställningar per elev jämfört
med Servicenämnden. Totalt har Servicenämnden en lägre genomsnittlig kostnad per elev jämfört
med Barn- och skolnämnden, se tabell 5.
Tabell 5 Sammanställning totala kostnader
Sammanställning totalkostnad
per år per elev
År
Genomsnitt per elev 2017
Huvudman
BSN (Barn- och skolnämnden) SN (Servicenämnden)
Kostnadspost
Livsmedel
Livsmedel
Genomsnitt per elev
2 389 kr
2 338 kr
Kostnadspost
Grundbeställning
Grundbeställning
Genomsnitt per elev
1 811 kr
2 501 kr
Kostnadspost
Personalkostnad
Serveringstimmar
Genomsnitt per elev
3 124 kr
1 349 kr
Kostnadspost
Totalkostnad
Totalkostnad
Genomsnitt per elev
7 324 kr
6 189 kr
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Genomsnitt per elev 2018
BSN (Barn- och skolnämnden) SN (Servicenämnden)
Livsmedel
Livsmedel
2 506 kr
2 421 kr
Grundbeställning
Grundbeställning
1 934 kr
2 651 kr
Personalkostnad
Serveringstimmar
3 014 kr
1 394 kr
Totalkostnad
Totalkostnad
7 454 kr
6 466 kr
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Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen. I dagsläget är kostnaderna inte jämnt
fördelade mellan varken enheter eller huvudmän. Enheterna inom Barn- och skolförvaltningen har
högre totalkostnad per elev än enheterna inom Serviceförvaltningen. Det går att konstatera att det
som bidrar till skillnaderna framförallt är kostnaderna för grundbeställningar samt
personalkostnader för servering, disk och städ. Störst skillnader mellan huvudmännen har
identifierats för dessa kostnadsposter. Kostnaden för livsmedel är liten och utgör inte någon större
påverkan.
Felkällor kostnader
Vid beräkning av samtliga kostnadsposter görs antaganden vilka utgör potentiella felkällor. Det
antas att förhållandet mellan pedagogiska måltider och elevantal är samma oavsett huvudman. På
så vis antas pedagogiska måltider inte påverka jämförelsen mellan huvudmännen avseende
kostnader för livsmedel och grundbeställningar. Det har därför inte korrigerats för pedagogiska
måltider vid genomförda beräkningar. Det finns en risk att antagandet snedvrider beräkningen av
kostnader, framförallt för enheter där särskoleelever är inräknade i elevantalet då det tenderar att
serveras flera pedagogiska måltider vid de enheterna. Enheterna finns dock representerade hos
respektive huvudman vilket bör innebära att felkällan troligtvis endast marginellt påverkar
resultatet.
Beräkningarna korrigerar ej för skillnader i portionsstorlek mellan årskurser.
Skillnader antas kompenseras av att elever i lägre åldrar har tillgång till fri skolfrukt. Vid beräkning
antas kostnad för variation i portionsstorlek mellan respektive årskurs och kostnad för fri skolfrukt
ta ut varandra. Är antagandet felaktigt utgör det en potentiell felkälla vid beräkning av kostnad för
livsmedel samt grundbeställning då elevsammansättningen varierar mellan de båda
huvudmännen. Vid stickprov har det dock konstaterats att kostnad för omräkning av en
produktionsportion till en portion för de högre årskurserna och kostnaden för fri frukt är mycket lika.
Data som används för beräkningar utgör befintligt utfall för kalenderåren 2017 och
2018. Om kostnader inte har bokförts korrekt påverkar det beräkningarna och resultatet. Det är
möjligt att en liten del av kostnad för grundbeställning avseende lovlunch (fritidsverksamheten) är
bokförd som livsmedelskostnad, vilket då medför högre kostnader för livsmedel och motsvarande
lägre kostnader för grundbeställning.
Det saknas uppgifter om andelen fritisbarn som äter frukost samt genomsnittligt antal
lovportioner som serveras vilket skapar svårigheter i beräkning och kan utgöra en felmarginal i
uträkning av fritids andel av grundbeställningen.
En del fritidsverksamheter lägger inte någon grundbeställning då de bereder frukost och
mellanmål. Om fritidsverksamheten bereder och tillagar frukost och mellanmål ligger kostnader för
dessa måltider under livsmedelskostnader istället för kostnader för grundbeställningar. Även detta
kan utgöra en potentiell felkälla.
En viss felmarginal finns avseende uppgifter för bemanning som samlats in via enkät.
Beräkningarna utgår ifrån att angivna uppgifter är korrekta. Uppgifter har kontrollerats av
verksamhetsansvarig vid utvalda enheter och korrigerats i syfte att säkerställa att korrekt underlag
används vid beräkning, därav bör det inte utgöra en betydande felkälla.
Schablonen som används vid beräkningar utgör en potentiell felkälla då det är ett
standardmått som appliceras på samtliga enheter. Det är möjligt att schablonen inte stämmer lika
bra för alla enheter. Däremot anses schablonen stämma lika bra för de båda huvudmännen.
Inköpsstatistik
Statistik över inköp har granskats för samtliga enheter och huvudmän. Granskningen omfattar
andelen inköpta ekologiska livsmedel under tidsperioden 2017 till och med 2019 Q1. Avtalstrohet
under tidsperioden 2017 till och med 2018 samt ordertyp för samtliga enheter och huvudmän under
2019 Q1. Den sammanställda statistiken över inköp av ekologiska livsmedel samt avtalstrohet är
hämtad via DKAB Hantera Livs. Den sammanställda statistiken över ordertyp är hämtad direkt från
Lunds kommuns största livsmedelsgrossist, Martin & Servera och får representera övrig handel
med mindre livsmedelsgrossister.
Inköp ekologiska livsmedel
Det går att konstatera att det finns en skillnad mellan de båda huvudmännen avseende andel
inköpta ekologiska livsmedel. Enheter under Servicenämnden köper i genomsnitt ekologiska
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livsmedel i större utsträckning jämfört med enheter under Barn- och skolnämnden. För samtliga år
som data har granskats så går det att identifiera samma trend. Under 2019 Q1, mindre än ett år
kvar till LundaEko II:s slutmål, om 100% ekologiska produkter år 2020 i kommunen, ligger
huvudmännen olika långt ifrån målet se tabell 6.
Tabell 6 Andel inköpta ekologiska livsmedel
Andel inköpta ekologiska livsmedel
Huvudman
Genomsnitt 2017
BSN (Barn- och skolnämnden)
67,30%
SN (Servicenämnden)
83,20%

Genomsnitt 2018
71,80%
90,00%

Genomsnitt 2019 Q1
74,10%
93,70%

Avtalstrohet – köp utanför nettoprislista
Avtalstrohet avser inköp enligt kommunens nettoprislistor vid upphandlade livsmedelsavtal. Om
verksamheter köper produkter utanför kommunens nettoprislista innebär det att verksamheter
köper produkter som inte har konkurrensutsatts för bästa kvalitet och mest fördelaktiga pris. Det vill
säga, prisbilden blir väldigt hög när verksamheter handlar utanför nettoprislistan. Samtliga
produkter, även de som inte är konkurrensutsatta, är synliga hos respektive grossist i kommunens
e-handelssystem. Kommunen har inte låst eller eliminerat produkter i systemet, vilket innebär att
den som genomför inköp måste vara uppdaterad på befintliga avtal samt vilka produkter som bör
köpas via respektive grossist.
Det är möjligt att identifiera en trend för 2017 och 2018 där enheter under Barn- och
skolnämnden i genomsnitt genomför inköp utanför nettoprislista i större utsträckning än enheter
under Servicenämnden, se tabell 7. Skillnaderna är relativt stora mellan de båda huvudmännen då
även en mindre procentsats innebär stora skillnader i ökade kostnader för produkter.
Tabell 7 Inköp utanför nettoprislista
Inköp utanför nettoprislista
Huvudman
BSN (Barn- och skolnämnden)
SN (Servicenämnden)

Genomsnitt 2017

Genomsnitt 2018
7,10 %
3,50 %

4,20 %
2,70 %

Ordertyp
Inköpsstatistik innefattar granskning över hur de olika huvudmännens enheter har lagt order hos
upphandlad grossist. Data har granskats avseende enheternas bruk av kommunens ehandelssystem, Raindance. Enligt rådande bestämmelser skall inköp i kommunen genomföras via
e-handelssystem, inte via telefoninköp eller webbhandel (Kommunfullmäktige Lunds kommun,
2016). Det går att konstatera att det finns relativt stora skillnader mellan de båda huvudmännen
avseende ordertyp. Resultatet visar att enheter under Servicenämnden, i genomsnitt, genomför
95,7 % av inköpen via e-handel. Enheter under Barn- och skolnämnden genomför, i genomsnitt,
70,40 % av inköpen via e-handel. Resultatet visar att de båda huvudmännen övervägande
genomför inköp enligt kommunens rådande riktlinjer men att det trots det är relativt stora skillnader
mellan huvudmännen, se tabell 8.
Tabell 8 Inköp via e-handel
Inköp enligt kommunens riktlinjer
Huvudman
BSN (Barn- och skolnämnden)
SN (Servicenämnden)

Genomsnitt 2019 Q1
70,40%
95,70%

Livsmedelssäkerhet
Miljöförvaltningen är kontrollmyndighet för livsmedelsverksamheterna i Lunds kommun, det
innefattar även enheterna under de båda huvudmännen. Kontrollmyndighetens inspektörer
kontrollerar verksamheternas förmåga att leverera säker mat genom inspektion och revision av
verksamheterna (Miljöförvaltningen, Lunds kommun, 2019).
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Miljöförvaltningens kontrollrapporter har granskats för respektive enhet för åren 2016, 2017, 2018
samt 2019 Q1. Granskningen har sammanställts per huvudman i syfte att skapa en bild över hur
huvudmännen följer och lever upp till befintlig livsmedelslagstiftning. Vid tidsperioden för de
offentliga kontrollerna granskade livsmedelsinspektörer om måltidsverksamheterna levde upp till
livsmedelslagstiftningen genom att kontrollera enheten på 15 olika punkter, se tabell 9
(Livsmedelsverket, 2011). Kontrollpunkterna ändrades 2019. Under perioden för datainsamling
genomfördes offentliga kontroller med stöd av förordningarna (EG) 178/2002, 882/2004, 852/2004,
853/2004 och LIVSFS 2005:20 (Miljöförvaltningen, Lunds kommun, 2019).
Specifikt har antalet avvikelser, som identifierats av livsmedelsinspektörerna vid
offentlig kontroll av livsmedelsverksamheten, granskats. Intervju har genomförts med
livsmedelsinspektör vid Miljöförvaltningen och sammanställning har stämts av och tolkats utifrån
livsmedelsinspektörens yrkesroll.
Tabell 9 Kontrollpunkter offentlig kontroll

Kontrollpunkter vid offentlig kontroll
Nr
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrollpunkt
Infrastruktur: lokaler och
utrustning, även fordon
Råvaror och
förpackningsmaterial
Säker hantering: lagring och
transport
Hantering och förvaring av avfall
Skadedjursbekämpning

Nr
6.

Nr
11.

7.

Kontrollpunkt
Rengöring och
desinfektion
Vattenkvalitet

12.

Kontrollpunkt
HACCP-baserade
förfaranden
Information (Märkning)

8.

Temperatur

13.

Spårbarhet

9.
10.

Personlig hygien
Utbildning

14.
15.

Mikrobiologiska kriterier
Övrigt

För enheter under Barn- och skolnämnden, totalt 15st, har Miljöförvaltningen genomfört 50st
kontroller under perioden för granskning av data. För enheter under Servicenämnden, totalt 22st,
har Miljöförvaltningen genomfört totalt 117 kontroller under perioden för granskning av data. Det är
möjligt att urskönja en viss skillnad i antalet noterade avvikelser i kontrollrapporterna, mellan de
båda huvudmännen, där kontrollmyndigheten bedömt att enheterna inte lever upp till befintlig
lagstiftning, se tabell 10. För Servicenämndens enheter är utfallet att 10 % av kontrollerna
resulterade i en anmärkning där det konstateras att enheten avviker och inte lever upp till befintliga
lagkrav. Dessa avvikelser är spridda över 32 % av enheterna. För Barn- och skolnämndens
enheter är utfallet att 14 % av kontrollerna resulterade i en anmärkning där det konstateras att de
avvikit och inte levt upp till befintliga lagkrav. Dessa avvikelser är spridda över 40 % av enheterna,
se tabell 10.
Tabell 10 Utfall vid offentliga kontroller
Utfall vid offentliga kontroller
2016 - 2019 Q1
Huvudman
Andel enheter
med avvikelser
BSN (Barn- och skolnämnden)
40 %
SN (Servicenämnden)
32 %

Andel kontroller utan
avvikelser
86 %
90 %

Andel kontroller med
avvikelser
14 %
10 %

Punkter för avvikelser som Miljöförvaltningen noterat vid Servicenämndens enheter var
övervägande avvikelser gällande Infrastruktur: lokaler och utrustning, även fordon. Resterande
avvikelser gällde säker hantering: lagring och transport samt grundförutsättningar, se tabell 11.
Punkter som Miljöförvaltningen noterat för Barn- och skolnämndens enheter är spridda över
flertalet kontrollpunkter. Avvikelserna gäller grundförutsättningar samt infrastruktur, säker
hantering, skadedjursbekämpning, vattenkvalitet, personlig hygien, HACCP-baserade förfaranden
samt mikrobiologiska kriterier, se tabell 11.
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Tabell 11 Punkter för avvikelser vid offentliga kontroller
Punkter för avvikelser vid offentliga kontroller
2016- 2019 Q1
BSN (Barn- och skolnämnden)
Punkt för avvikelse
Infrastruktur: lokaler och utrustning
även fordon
Säker hantering: lagring och transport

Andel
14,3 %

Grundförutsättningar
Vattenkvalitet
HACCP-baserade förfaranden
Mikrobiologiska kriterier
Personlig hygien

42,8 %
14,3 %

14,3 %

14,3 %

SN (Servicenämnden)
Punkt för avvikelse
Infrastruktur: lokaler och
utrustning även fordon
Grundförutsättningar
Infrastruktur: lokaler och
utrustning även fordon
Grundförutsättningar
Infrastruktur: lokaler och
utrustning även fordon
Säker hantering: lagring och
transport

Andel
50 %
16,7 %

33,3 %

Det bör noteras att det finns en skillnad mellan fördelningen av huvudmännens enheter, i
kontrollmyndighetens register för klassning av enheterna avseende produktionsstorlek samt
konsumentgrupp, se tabell 12. Servicenämndens enheter är till övervägande del enheter som är
högriskklassade med en känslig konsumentgrupp. Enheterna inom Barn- och skolnämnden är till
övervägande mellanriskklassade enheter med en ej känslig konsumentgrupp då de är
mottagningskök och ej tillagar den mat, framförallt specialkost, som serveras. Majoriteten av
enheterna för de båda huvudmännen är definierade som liten i produktionsstorlek.
Tabell 12 Klassning av enheter
Klassning av enheter
BSN (Barn- och skolnämnden)
Riskklass
Andel
Konsumentgrupp
Andel
Produktionsstorlek
Andel

SN (Servicenämnden)
Mellanrisk
93 %
Känslig
13 %
Mkt. liten
7%

Högrisk
7%
Ej känslig
87 %
Liten
93 %

Riskklass
Andel
Konsumentgrupp
Andel
Produktionsstorlek
Andel

Mellanrisk
5%
Känslig
77 %
Mkt liten
41 %

Högrisk
95 %
Ej känslig
23 %
Liten
54 %

Mellan
5%

Det går dock att konstatera att det mellan huvudmännen finns en mindre skillnad i antalet
avvikelser under perioden för granskningen av kontrollrapporter. Det är dessutom möjligt att
identifiera en viss skillnad i vilka kontrollpunkter som de båda huvudmännens enheter har
avvikelser på.
Kartläggning organisation
Data har samlats in via enkät i syfte att kartlägga måltidsorganisationen avseende daglig drift,
ledning och styrning, följsamhet enligt lagar, riktlinjer och styrdokument, mål- och
utvecklingsarbete, personal och arbetsmiljö. Enkäten besvarades av verksamhetsansvarig för
respektive enhet inom Barn- och skolnämnden samt Måltidschef med hjälp av medarbetare i stab
för Måltidsservice tillhörande Servicenämnden.
Daglig drift
Data avseende dagliga drift rör i vilken omfattning enheter hanterar måltider, vilka måltider som
tillagas alternativt beställs. Uppgifter kring ansvarsfördelning av arbetsuppgifter såsom
matsedelsplanering, beställning av måltider och livsmedel, specialkost- och vikariehantering samt
schemaläggning, har samlats in.
Omfattning daglig drift
41 % av enheterna under Servicenämnden och 67 % av enheterna under Barn- och skolnämnden
tillagar och serverar frukost. 90 % av enheterna under Servicenämnden och 93 % av enheterna
under Barn- och skolnämnden tillagar och serverar mellanmål. 95 % av enheterna under
Servicenämnden tillagar den salladsbuffé som serveras, resterande 5 % av enheterna beställer
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salladsbuffé som serveras av tillagningskök vid Servicenämnden. 27 % av enheterna under Barnoch skolnämnden tillagar den salladsbuffé som serveras, resterande 73 % beställer salladsbuffé av
Servicenämndens tillagningskök.
Ansvarsfördelning daglig drift
Under Servicenämnden huvudmannaskap är ansvaret för matsedelsplanering delat mellan
produktionsledaren samt produktionsledare & köksledare, se tabell 13. För enheter under Barnoch skolnämndens huvudmannaskap är det övervägande måltidsbiträde som ansvarar för
matsedelsplanering. Ansvaret är dock fördelat över flera befattningar så som exempelvis
Servicechef, se tabell 13.
Tabell 13 Ansvarsfördelning matsedelsplanering
Ansvarsfördelning matsedelsplanering
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Måltidsbiträde
Måltidsservice
Servicechef & köksledare
Servicechef & Måltidsbiträde
Vet ej
Servicebiträde kök/lokalvård

SN (Servicenämnden)
Befattning
Produktionsledare

Andel
53 %
13 %
13 %
7%
7%
7%

Produktionsledare &
Köksledare

Andel
68 %

32 %

För enheter under Servicenämnden och enheter under Barn- och skolnämnden är ansvaret för
livsmedelsbeställning fördelat mellan fyra olika befattningar, se tabell 14.
Tabell 14 Ansvarsfördelning livsmedelsbeställning
Ansvarsfördelning livsmedelsbeställning
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Måltidsbiträde
Servicechef & köksledare
Servicechef & Måltidsbiträde
Servicebiträde kök/lokalvård

Andel
73 %
13 %
7%
7%

SN (Servicenämnden)
Befattning
Produktionsledare & Kock/Kokerska

Andel
59 %

Köksledare & Kock/Kokerska
Produktionsledare &Måltidsbiträde

32 %
9%

För enheter under Barn- och skolnämnden är ansvaret för specialkosthantering, både rutiner och
daglig drift, fördelar till flera olika befattningar. Övervägande är måltidsbiträde representerad, se
tabell 15. Under Servicenämnden är det områdeschef och produktionsledare för samtliga enheter,
med assistans från köksledare vid 32 % av enheterna, som ansvarar för specialkosthanteringen
både rutiner och daglig drift, se tabell 15.
Tabell 15 Ansvarsfördelning specialkosthantering
Ansvarsfördelning specialkosthantering
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Måltidsbiträde
Rektor, Administrativ chef & Måltidsbiträde
Rektor & Måltidsbiträde
Servicechef & köksledare
Servicechef & Måltidsbiträde
Skolsköterska
Rektor, Måltidsbiträde, skolsköterska & pedagog
Rektor, Servicechef, Måltidsbiträde &
Måltidsservice
Administrativ chef, skolsköterska &
Servicebiträde kök/lokalvård

Andel
26 %
13 %
13 %
13 %
7%
7%
7%
7%

SF (Serviceförvaltningen)
Befattning
Områdeschef &
Produktionsledare
Områdeschef, Produktionsledare
& Köksledare

Andel
68 %

32%

7%
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Enheter under Servicenämndens huvudmannaskap följer en och samma rutin för hantering av
specialkost. Enskilda enheter kan dock i vissa fall avvika och inte fullt ut följa de rutiner som finns
etablerade och gäller för samtliga enheter. Enheterna under Barn- och skolnämndens
huvudmannaskap har olika rutiner för hantering av specialkost. Rutinerna är relativt lika varandra,
det är dock en del enheter som har tydligare rutiner än andra enheter där specialkosthanteringen
inte förefaller följa lika tydliga ramar.
Under Servicenämndens huvudmannaskap är det två olika tre olika befattningar som
ansvarar för vikariehantering. Ansvaret delas mellan produktionsledare samt en central
bemanningsfunktions som arbetar övergripande med frågan med assistans från köksledare vid 32
% av enheterna, se tabell 16.
För enheter under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap är ansvaret för vikariehantering,
spritt över flera olika befattningar mellan enheterna, se tabell 16.
Tabell 16 Ansvarsfördelning vikariehantering
Ansvarsfördelning vikariehantering
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Servicechef
Administratör
Servicechef & köksledare
Administrativ chef
Administrativ chef & Servicebiträde kök/lokalvård
Administrativ chef & skoladministratör
Måltidsbiträde & administratör
Rektor
Rektor & chefsstöd

Andel
26 %
20 %
12 %
7%
7%
7%
7%
7%
7%

SF (Serviceförvaltningen)
Befattning
Produktionsledare &
Övergripande
bemanningsfunktion
Produktionsledare, Köksledare
& Övergripande
bemanningsfunktion

Andel
68 %

32 %

Under Servicenämndens huvudmannaskap är produktionsledare, med assistans från köksledare
vid 32 % av enheterna, ansvarig för schemaläggning, se tabell 17. För enheter under Barn- och
skolnämndens huvudmannaskap är ansvaret för schemaläggning spritt över flera olika
befattningar, se tabell 17.
Tabell 17 Ansvarsfördelning schemaläggning
Ansvarsfördelning schemaläggning
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Servicechef
Rektor
Rektor & Administratör
Administrativ chef
Chefsstöd
Rektor & Administrativ chef

Andel
40 %
20 %
13 %
13 %
7%
7%

SF (Serviceförvaltningen)
Befattning
Produktionsledare

Produktionsledare &
Köksledare

Andel
68 %

32 %

Ansvarsfördelning för daglig drift avser ansvar för matsedelsplanering, livsmedelsbeställning,
specialkost- och vikariehantering samt schemaläggning. Vid Servicenämndens enheter har
ansvaret för den dagliga driften tilldelats till totalt 6 olika befattningar, fördelat mellan 2 till 3
befattningar per ansvarsområde. Ansvar är spritt mellan bland annat produktionsledare, köksledare
samt områdeschef. Vid Barn- och skolnämndens enheter har ansvaret för den dagliga driften
tilldelats totalt 12 olika befattningar, fördelat mellan 4 till 10 befattningar per ansvarsområde.
Ansvaret är spritt mellan bland annat måltidsbiträde, servicebiträde kök/lokalvård, servicechef,
chefsstöd, skolsköterska, administrativ chef och rektor, se tabell 18 för översikt.
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Tabell 18 Överblick ansvarsfördelning daglig drift
Ansvarsfördelning daglig drift
(Matsedelsplanering, livsmedelsbeställning, specialkosthantering, vikariehantering & schemaläggning)

BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Måltidsbiträde
Måltidsservice
Servicechef & köksledare
Servicechef & Måltidsbiträde
Rektor, Administrativ chef & Måltidsbiträde
Rektor & Måltidsbiträde
Skolsköterska
Rektor, Måltidsbiträde, skolsköterska & pedagog
Rektor, Servicechef, Måltidsbiträde & Måltidsservice
Servicechef
Administratör
Administrativ chef
Administrativ chef & Servicebiträde kök/lokalvård
Administrativ chef & skoladministratör
Måltidsbiträde & administratör
Rektor
Rektor & Administratör
Chefsstöd
Rektor & Administrativ chef

SN (Servicenämnden)
Befattning
Produktionsledare
Produktionsledare & Kock/Kokerska
Produktionsledare & Köksledare
Köksledare & Kock/Kokerska
Produktionsledare & Måltidsbiträde
Områdeschef & Produktionsledare
Områdeschef, Produktionsledare & Köksledare
Produktionsledare & Övergripande
bemanningsfunktion
Produktionsledare, Köksledare & Övergripande
bemanningsfunktion

Ledning och styrning
Uppgifter har samlats in kring ledning och styrning i syfte att kartlägga huvudmännens
arbetsledning av verksamheterna. Data har samlats in kring ansvarsfördelning avseende
följsamhet enligt lagar, riktlinjer, rekommendationer och styrdokument, även ansvarsfördelning för
livsmedelssäkerhet, arbetsmiljöansvar samt huvudansvar för verksamheten har kartlagts för
enheterna och huvudmännen.
Ansvarsfördelning ledning & styrning
Under Servicenämndens huvudmannaskap är det tre olika befattningar som ansvarar för att
respektive enhet följer livsmedelsverkets rekommendationer, se tabell 19. För enheter under Barnoch skolnämnden är ansvarsfördelningen spritt över flera olika befattningar, se tabell 19.
Tabell 19 Ansvarsfördelning följsamhet livsmedelsverkets rekommendationer
Ansvarsfördelning följsamhet
livsmedelsverkets rek.
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Administrativ chef & Måltidsbiträde
Servicechef
Rektor
Rektor & Administrativ chef
Rektor, Administrativ chef, Servicebiträde
kök/lokalvård
Rektor & Måltidsbiträde
Måltidsbiträde

Andel
32 %
20 %
20 %
7%
7%
7%
7%

SN (Servicenämnden)
Befattning
Områdeschef &
Produktionsledare

Områdeschef,
Produktionsledare &
Köksledare

Andel
68 %

32 %

Under Servicenämndens huvudmannaskap är det tre olika befattningar som ansvarar för att
enheterna följer Lunds kommuns kostpolicy, för enheter under Barn- och skolnämnden är ansvaret
spritt över flera olika befattningar, se tabell 20.
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Tabell 20 Ansvarsfördelning följsamhet Lunds kommuns kostpolicy
Ansvarsfördelning följsamhet
Lunds kommuns kostpolicy
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Administrativ chef & Måltidsbiträde
Servicechef
Rektor
Måltidsbiträde
Rektor, Administrativ chef & Måltidsbiträde
Rektor, Administrativ chef, Servicebiträde
kök/lokalvård
Rektor & Måltidsbiträde

Andel
33 %
20 %
13 %
13 %
7%
7%

SN (Servicenämnden)
Befattning
Områdeschef &
Produktionsledare
Områdeschef,
Produktionsledaren
& Köksledare

Andel
68 %

32 %

7%

För enheter under Servicenämnden är det tre olika befattningar som ansvarar för
livsmedelssäkerheten. Mest vanligt förekommande är det att ansvaret är fördelat till områdeschef
och produktionsledare, se tabell 21. För enheter under Barn- och skolnämnden varierar ansvaret
för livsmedelssäkerheten mellan olika befattningar, se tabell 21.
Tabell 21 Ansvarsfördelning livsmedelssäkerhet
Ansvarsfördelning livsmedelssäkerhet
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Måltidsbiträde
Rektor & Måltidsbiträde
Servicechef & Måltidsbiträde
Rektor, Administrativ chef & Måltidsbiträde
Rektor
Servicechef
Servicechef & köksledare
Administrativ chef & Servicebiträde kök/lokalvård

Andel
26 %
20 %
13 %
13 %
7%
7%
7%
7%

SN (Servicenämnden)
Befattning
Områdeschef &
Produktionsledare

Områdeschef,
Produktionsledare &
Köksledare

Andel
68 %

32 %

För enheter under Servicenämnden är ansvaret för arbetsmiljön fördelat till produktionsledare vid
68 % av enheterna och till köksledare vid 32 % av enheterna, se tabell 22. Ansvaret ligger formellt
hos Servicedirektören men fördelas ned enligt delegationsordning. För enheter under Barn- och
skolnämnden varierar ansvaret för arbetsmiljön mellan olika befattningar, servicechef samt rektor
är de befattningar som övervägande innehar ansvaret för arbetsmiljö, se tabell 22.
Tabell 22 Ansvarsfördelning arbetsmiljö
Ansvarsfördelning arbetsmiljö
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Rektor
Servicechef
Rektor & Måltidsbiträde
Rektor & Administrativ chef
Administrativ chef
Administrativ chef & Servicebiträde kök/lokalvård

Andel
33 %
33 %
13 %
7%
7%
7%

SN (Servicenämnden)
Befattning
Produktionsledare

Andel
68 %

Köksledare

32 %

Huvudansvaret för respektive enhet är tilldelat samma befattning för samtliga enheter under
Servicenämnden, områdeschef och produktionsledare delar på huvudansvaret för verksamheten,
se tabell 23. Under Barn- och skolnämnden är huvudansvaret för enheterna spritt mellan flera olika
befattningar. Det är mest vanligt förekommande att servicechef är huvudansvarig, följt av rektor, se
tabell 23.
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Tabell 23 Huvudansvar för verksamheten
Huvudansvar för verksamheten
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Servicechef
Rektor
Rektor, Administrativ chef & Måltidsbiträde
Administrativ chef
Administrativ chef & Servicebiträde kök/lokalvård

SN (Servicenämnden)
Befattning
Områdeschef &
Produktionsledare

Andel
40 %
33 %
13 %
7%
7%

Andel
100 %

Ledning och styrning avser ansvar för att enheter följer livsmedelsverkets rekommendationer och
Lunds kommuns kostpolicy, ansvar för livsmedelssäkerhet, arbetsmiljöansvar samt huvudansvar
för verksamheten. Vid Servicenämndens enheter har ansvaret för ledning och styrning tilldelats
totalt 3 olika befattningar, fördelat mellan 1 till 2 befattningar per ansvarsområde. Ansvar är spritt
mellan exempelvis produktionsledare, produktionsledare & köksledare, områdeschef och
produktionsledare. Vid Barn- och skolnämndens enheter har ansvaret för ledning och styrning
tilldelats 6 olika befattningar, fördelat mellan totalt 5 till 6 befattningar per ansvarsområde. Ansvaret
är spritt mellan exempelvis måltidsbiträde, servicebiträde kök/lokalvård, servicechef, administrativ
chef och rektor, se tabell 24 för överblick.
Tabell 24 Överblick ansvarsfördelning ledning & styrning
Ansvarsfördelning ledning & styrning
(Följsamhet livsmedelsverket, följsamhet kostpolicy för Lunds kommun, livsmedelssäkerhet, huvudansvar för verksamheten,
arbetsmiljöansvar)

BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Rektor, Administrativ chef, Servicebiträde kök/lokalvård
Administrativ chef & Måltidsbiträde
Måltidsbiträde
Servicechef & Måltidsbiträde
Servicechef & köksledare
Rektor, Administrativ chef & Måltidsbiträde
Rektor
Servicechef
Rektor & Måltidsbiträde
Rektor & Administrativ chef
Administrativ chef
Administrativ chef & Servicebiträde kök/lokalvård

SN (Servicenämnden)
Befattning
Områdeschef, Produktionsledare & Köksledare

Områdeschef & Produktionsledare

Produktionsledare

Köksledare

Följsamhet lagar, riktlinjer & styrdokument för måltider
Uppgifter har samlats in i syfte att kartlägga enheterna och huvudmännens arbete i enlighet med
befintliga lagar, riktlinjer och styrdokument som omger måltidsverksamheter såsom Lunds
kommuns kostpolicy samt Livsmedelsverkets rekommendationer. Data har samlats in gällande
vilka riktlinjer enheterna har för frukost och mellanmål, om enheterna ger matgäster möjlighet att
påverka måltiden, tillgång på information om innehåll i rätter vid servering, om enheterna följer
bestämmelser gällande specialkost samt om enheterna mäter matsvinn.
Båda huvudmännens riktlinjer för frukost och mellanmål återger formuleringar som
går att finna i Lunds kommuns kostpolicy, se tabell 25.
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Tabell 25 Riktlinjer frukost och mellanmål
Lunds kommuns kostpolicys riktlinjer frukost
och mellanmål
Sida
11

6

6

12

Riktlinje
Vid servering av frukost och mellanmål följs
livsmedelsverkets rekommendationer –
smörgås med pålägg, mjölk eller
mjölkprodukter, flingor/gryn, grönsaker och
frukt eller bär i variation över veckans dagar.
Tiden för mellanmålet ska anpassas till
tidpunkten för skollunchen”.
Maten ska vara näringsriktig, god,
omväxlande och av hög kvalitet oavsett
maträtt och/eller specialkost
Måltider ska uppfylla rekommendationer och
riktlinjer som är utfärdade av
Livsmedelsverket och socialstyrelsen.
Matens innehåll ska motsvara nordiska
Näringsfattig mat såsom godis, snacks,
kakor, glass och söta drycker ska inte
serveras. Vissa undantag knutna till
traditioner under årets högtider kan
motiveras, som exempelvis pepparkaksbak

Formulering riktlinjer
frukost och mellanmål
BSN (Barn- och skolnämnden)
Formulering
-Livsmedelsverkets
rekommendationer
-Variationsrik
-Möjlighet att välja
-Schema

SN (Servicenämnden)
Formulering
-Livsmedelsverkets
rekommendationer
-Rullande schema

-Näringsberäkning
-Näringsrik

-Näringsberäkning
-Kostdatasystem

-Livsmedelsverkets
rekommendationer
-Socialstyrelsens
riktlinjer
-Hälsosamt
-Grönsaker
-Frukt
-Sockerfritt

-Livsmedelsverkets
rekommendationer

-Olika energinivåer

Hälften av enheterna under Servicenämnden ger matgästerna möjlighet att påverka måltiden via
matråd/hälsoråd. Personal från respektive enhet deltar, men det är inte Servicenämnden som
arrangerar matråden/hälsoråden utan skolan. Vid övriga enheter under Servicenämndens
huvudmannaskap saknas i dagsläget forum för att påverka måltiden. Majoriteten av enheterna
under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap ger matgästerna möjlighet att påverka måltiden
antigen genom elevråd, klassråd eller genom mat och hälsoråd. Ett fåtal enheter ger matgästerna
möjlighet att påverka måltiden på andra sätt och ett mindre antal enheter vet inte om matgästerna
ges möjlighet att påverka måltiden, se tabell 26.
Tabell 26 Möjlighet att påverka måltiden
Möjlighet att påverka måltiden
BSN (Barn- och skolnämnden)
Forum
Elevråd, klassråd
Matråd, hälsoråd
Elevråd, klassråd, matråd, hälsoråd
Elevråd, klassråd och i samtal
Elevråd, klassråd och spontant
Vet ej

Andel
59 %
13 %
7%
7%
7%
7%

SN (Servicenämnden)
Forum
Matråd/hälsoråd

Andel
50 %

Nej

50 %

Uppgifter har samlats in gällande huvudmännens utbud och hur de lever upp till kommunens
kostpolicy samt livsmedelsverkets rekommendationer. Följande formuleringar går att återfinna i
dessa styrdokument och rekommendationer:
 Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer utfärdade av Livsmedelsverket och
Socialstyrelsen. Innehållet i maten ska motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR)
och svenska näringsrekommendationer (SNR) (Lunds kommun, 2014).
 Lunchutbudet bör dagligen bestå av en eller flera lagade rätter varav en vegetarisk rätt som
alla kan ta av, salladsbord med minst fem olika komponenter, bröd och smörgåsfett, vatten
och eventuellt mjölk eller berikade vegetabiliska drycker (Livsmedelsverket, 2019).
 Vid lunchservering bör skoleleverna erbjudas minst två maträtter att välja mellan, varav ett
lakto-ovo-vegetariskt alternativ (Lunds kommun, 2014).
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Det råder viss skillnad mellan huvudmännen gällande följsamhet enligt styrdokument och
rekommendationer. Nedan följer en sammanställning över de båda huvudmännens utbud och
tillgång på vegetariska alternativ.
Samtliga enheter under Servicenämnden erbjuder sina gäster mellan 5 till 8
salladskomponenter dagligen. 40 % av enheterna under Barn- och skolnämnden erbjuder 5 till 8
salladskomponenter dagligen, vid 60 % av enheterna erbjuds 3 till 5 salladskomponenter dagligen.
Enheter under Servicenämnden erbjuder samtliga matgäster två lunchalternativ att välja mellan
dagligen. Majoriteten av enheterna under Barn- och skolnämnden erbjuder matgästerna ett
lunchalternativ dagligen, endast ett fåtal enheter erbjuder två lunchalternativ dagligen till samtliga
gäster, se tabell 27.
Tabell 27 Lunchalternativ
Antal lunchalternativ som erbjuds dagligen
BSN (Barn- och skolnämnden)
Antal
Ett alternativ
Två alternativ
Vet ej

Andel
66 %
27 %
7%

SN (Servicenämnden)
Antal
Två alternativ

Andel
100 %

Vid enheter under Servicenämnden erbjuds samtliga matgäster dagligen ett vegetariskt
lunchalternativ, vid enheter under Barn- och skolnämnden är tillgången begränsad, se tabell 28.
Majoriteteten av enheterna under Barn- och skolnämnden erbjuder matgästerna ett vegetariskt
alternativ att välja mellan cirka 2 dagar i veckan, en mindre andel erbjuder samtliga matgäster ett
vegetariskt alternativ 5 dagar i veckan, vissa enheter erbjuder det endast någon gång per månad,
se tabell 28.
Tabell 28 Vegetariskt lunchalternativ
Hur ofta samtliga matgäster erbjuds ett vegetariskt
alternativ
BSN (Barn- och skolnämnden)
Frekvens
Andel
2 dagar i veckan
33 %
5 dagar i veckan
27 %
1 dag i veckan
20 %
1 till 3 dagar i månaden
13 %
Vet ej
7%

Hur ofta samtliga matgäster erbjuds ett
vegetariskt alternativ
SN (Servicenämnden)
Frekvens
Andel
5 dagar i veckan
100 %

Vid servering ska det finnas tydlig information om maträtternas innehåll (Lunds kommun, 2014).
Samtliga enheter under Servicenämnden följer riktlinjen. Lite mer än hälften av Barn- och
skolnämndens enheter, 54 % följer riktlinjen, näst intill hälften, 46 %, tillhandahåller inte någon
information.
Data har samlats in över vilken kost enheterna hanterar som specialkost. En viss skillnad har
identifierats mellan de båda huvudmännen. Samtliga enheter under Servicenämnden hanterar
allergikost, individanpassad kost samt vegankost som specialkost. Utöver ovan nämnda alternativ
hanterar vissa enheter under Barn- och skolnämnden även vegetarisk kost, specialkost på grund
av etiska och religiösa skäl samt önskekost beställd av elevhälsan som specialkost. Enligt Lunds
kommuns kostpolicy ska det kommungemensamma intyget användas vid specialkosthantering
pga. medicinska skäl (Lunds kommun, 2014). Samtliga av Servicenämndens enheter använder
intyget. Övervägande andel av enheterna under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap
använder intyget, 67 %. En mindre andel, 20%, har utvecklat ett eget system för specialkostintyg
och 13 % av enheterna vet inte vilket intyg som används. Verksamheter ska aktivt arbeta med att
minimera matsvinnet31 (Lunds kommun, 2014). Uppgifter har samlats in kring huvudmännens
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arbete för att minska matsvinnet, både tallrikssvinn32 och serveringssvinn33. Det finns en viss
skillnad mellan respektive huvudman i arbetet med att mäta och dokumentera matsvinn. Enheter
under Servicenämnden mäter och dokumenterar mängden tallrikssvinn antingen dagligen, 23 %,
eller veckovis, 77 %. Samtliga enheter mäter och dokumenterar dock mängden serveringssvinn
terminsvis. Barn- och skolnämndens enheter mäter och dokumenterar både tallrikssvinn och
serveringssvinn enligt olika intervaller, se tabell 29.
Tabell 29 Intervall mätning tallrikssvinn och serveringssvinn
Intervall mätning tallrikssvinn och serveringssvinn
2019
Tallrikssvinn
Serveringssvinn
BSN (Barn- och skolnämnden)
BSN (Barn- och skolnämnden)
Intervall
Andel Intervall
Andel
Dagligen
33 %
Dagligen
33 %
Månadsvis
13 %
Veckovis
7%
Terminsvis
7%
Vartannat år
7%
Vartannat år
7%
Planerar att börja
7%
mäta inom ett år
Planerar att
13 %
Mäter ej
33 %
börja inom
ett år.
Mäter ej
27 %

Tallrikssvinn
SN (Servicenämnden)
Intervall
Andel
Dagligen
23 %

Veckovis

Serveringssvinn
SN (Servicenämnden)
Intervall
Andel
Terminsvis
100 %

77 %

Mål- & utvecklingsinriktat arbete
Data har samlats in kring huvudmännens arbete för att nå mål i LundaEko II samt vilka mätbara
mål som enheterna under respektive huvudman arbetar gentemot.
Samtliga enheter under Servicenämnden genomför aktiviteter som tagits fram för att nå målen i
LundaEko II. Aktiviteterna har integrerats i verksamhetsplanen för år 2019. Det finns en
övergripande strategi för året som består av flera olika aktiviteter kopplade till respektive delmål i
LundaEko II som rör måltider. Aktiviteterna innefattar både insatser för att bidra med kunskap,
information och inspiration till hela kommunen i form av utskick och närvaro vid evenemang samt
aktiviteter för att minska matsvinnet, höja andelen ekologiska livsmedel samt minska kommunens
klimatpåverkan. Enheterna under Barn- och skolnämnden arbetar med insatser i relationen till
målen i LundaEko II, på olika sätt vid respektive enhet. Flera olika mindre insatser görs löpande,
såsom att tänka på antalet transporter, minska matsvinnet samt successivt öka inköp av
ekologiska produkter. Flera av enheterna upplever att de saknar möjlighet att påverka och driva
arbetet för att nå målen i LundaEko II då de är mottagningskök och måltider som serveras i stor
utsträckning kommer från tillagningskök. Flera enheter genomför dock specifika aktiviteter i syfte
att minska matsvinnet. Det finns ingen övergripande strategier eller långsiktig gemensam plan för
samtliga enheter. Det är upp till respektive enhet att planera och ta fram aktiviteter att nå målen i
LundaEko II.
Uppgifter har samlats in kring vilka mätbara mål som enheterna under respektive
huvudman arbetar gentemot. För samtliga enheterna under Servicenämnden finns det
gemensamma mål. Målen är av större och övergripande karaktär och ingår i verksamhetsplanen.
Enheterna under Barn- och skolnämnden omfattas inte av gemensamma mål, respektive enhet har
egna mål för sin verksamhet.
Data har samlats in kring huvudmännens insatser att utveckla och optimera
verksamheten. Enheters och huvudmännens arbete för att utveckla måltidskvaliteten,
gästnöjdheten samt kompetensutveckla personal har översiktligt kartlagts. För samtliga enheter
under Servicenämnden finns det aktiviteter i en verksamhetsplan som syftar till att utveckla
måltidskvaliteten. Det saknas en gemensam övergripande plan för enheter under Barn- och
skolnämndens huvudmannaskap. Respektive enhet arbetar på sitt sätt med att utveckla
måltidskvaliteten. Inga enheter under Servicenämnden mäter gästnöjdheten, men planerar att
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börja genomföra mätningar inom ett år. Enheter under Barn- och skolnämnden arbetar på olika sätt
med mätning av gästnöjdheten. Majoriteten av enheterna mäter inte gästnöjdheten, 53 %, en liten
andel, 20 %, mäter gästnöjdheten månadsvis och en liten andel, 27 %, mäter gästnöjdheten
terminsvis, se tabell 30.
Tabell 30 Mätning gästnöjdhet
Intervall mätning gästnöjdhet
BSN (Barn- och skolnämnden)
Antal
Månadsvis
Terminsvis
Mäter ej

Andel
20 %
27 %
53 %

SN (Servicenämnden)
Antal
Planerar att börja mäta inom
ett år.

Andel
100 %

Servicenämnden arbetar med kompetensutveckling för samtliga enheters medarbetare med
utgångspunkt i basuppdrag och rådande verksamhetsmål för året. Respektive chef för varje enhet
genomför en kartläggning av behov och beslut fattas i ledningsgrupp om gemensamma satsningar
och aktiviteter. Barn- och skolnämnden arbetar med kompetensutveckling på olika sätt för
respektive enhet. Enheternas arbete skiljer sig relativt mycket åt. En del enheter arbetar med
kompetensutveckling i begränsad utsträckning, en del har det som en punk i verksamhetens årliga
uppföljning. En del enheter utgår ifrån medarbetares behov, verksamhetens behov samt
tillgängliga kurser/utbildningar. Både rektor och administrativ chef anges som ansvariga för att
medarbetare får lämplig kompetensutveckling. För en del av enheterna under Barn- och
skolnämnden samordnas utbildning så att den sker per utbildningsområde. En del enheter låter
personalen inkomma med önskemål och planerar kompetensutveckling därefter. En del enheter
arrangerar studieresor och studiebesök hos grannkommuner för att få inspiration. Flertalet enheter
arbetar med kompetensutveckling genom utbildning i livsmedelshygien samt egenkontroll34.
Arbetsmiljö & personal
Data har samlats in över hur huvudmännen organiserar arbetsplatsträffar vid respektive enhet.
Samtliga enheter under Servicenämnden organiserar egna arbetsplatsträffar för medarbetare i
måltidsverksamhet. Enheter under Barn- och skolnämnden organiserar arbetsplatsträffar för
medarbetare på olika sätt. Majoriteten av enheterna, 53 %, arrangerar arbetsplatsträffar för all
servicepersonal på skolan. Ett flertal enheter, 27 %, arrangerar arbetsplatsträffar för medarbetare i
måltidsverksamhet tillsammans med pedagogisk personal. 13 % av enheterna arrangerar egna
arbetsplatsträffar för medarbetare i måltidsverksamhet. En liten del av enheterna, 7 %, har inte
angett hur arbetsplatsträffarna organiseras.
Data kring personal har samlats in för respektive huvudman. Flera enheter har dock
haft svårt att ta fram och uppge efterfrågade uppgifter. På grund av det har viss data inte kunnat
sammanställas och redovisas. Nedan följer en sammanställning av tillgänglig data.
Antalet tjänster och antalet årsarbetare35 skiljer sig markant åt mellan de båda
huvudmännen för samtliga år som data har samlats in för enheterna, se tabell 31. Servicenämnden
har betydligt fler tjänster och årsarbetare jämfört med Barn- och skolnämnden.
Tabell 31 Tjänster & årsarbetare
Antal tjänster och årsarbetare
2016-2018
2016 BSN

2017 BSN

2018 BSN

2016 SN

2017 SN

2018 SN

(Barn- och skolnämnden)

(Barn- och skolnämnden)

(Barn- och skolnämnden)

(Servicenämnden)

(Servicenämnden)

(Servicenämnden)

Tjänster
26,5
Årsarbetare
21,38

Tjänster
25,25
Årsarbetare
21,38

Tjänster
25,25
Årsarbetare
21,38

Tjänster
99
Årsarbetare
85,97

Tjänster
130
Årsarbetare
116,65

Tjänster
171,5
Årsarbetare
159,65
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Det är stor skillnad mellan huvudmännen avseende delade tjänster, se tabell 32. Servicenämnden
har totalt 2 delade tjänster, fördelade på två av 22 enheter. Barn- och skolnämnden har totalt 17
delade tjänster, fördelade på 11 av deras 15 enheter.
Tabell 32 Delade tjänster
Antal delade tjänster 2019
BSN (Barn- och skolnämnden)

SN (Servicenämnden)

Antal delade tjänster
17

Antal delade tjänster
2

Uppgifter har samlats in kring fördelningen av delade tjänster för respektive huvudman. Det finns
endast uppgifter om en av Servicenämndens två delade tjänster. Fördelningen mellan
måltidsverksamheten och annan verksamhet är relativt jämn men tjänsten är till övervägande del
förlagd i annan verksamhet. Det är dock oklart vilken typ av verksamhet som tjänsten är förlagd i,
se tabell 33. För Barn- och skolnämndens delade tjänster finns det ett större underlag av
information. Majoriteten av tjänsterna är övervägande förlagda inom måltidsverksamhet. Endast
vid två tjänster är medarbetare till övervägande del verksam i annan tjänst, fritidsverksamhet
respektive vaktmästeri. Vid ett fåtal tjänster är det en mycket liten del av tjänsten som är förlagd i
annan verksamhet. Övervägande är det en fördelning som är relativt jämn mellan
måltidsverksamhet och annan verksamhet. Delade tjänster är till större delen fördelade mellan
måltidsverksamhet och lokalvård, men en del tjänster är förlagda inom fritids, omsorg och
vaktmästeri, se tabell 33.
Tabell 33 Fördelning av delade tjänster 2019
Fördelning delade tjänster
2019
BSN (Barn- och skolnämnden)

SN (Servicenämnden)

Antal

Måltidsverksamhet

Övrig verksamhet

Antal

Måltidsverksamhet

Övrig verksamhet

4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

50 %
81,3 %
25 %
55 %
75 %
75 %
93,75 %
87,5 %
31,25
50 %
Ej angivet

50 %
18,7 %
75 %
45 %
18,75 %
25 %
6,25 %
12,5 %
68,75 %
41,6 %
Ej
angivet

1
1

40 %
Ej angivet

60 %
Ej
angivet

Lokalvård
Lokalvård
Vaktmästeri
Lokalvård
Omsorg
Lokalvård
Fritids
Lokalvård
Fritids
Lokalvård
Ej angivet

Ej angivet
Ej angivet

Det finns en skillnad i vilka befattningar som är verksamma hos respektive huvudman. Enheter
under Barn- och skolnämnden har 9 olika befattningar verksamma i måltidsverksamheterna.
Servicenämnden har 12 olika befattningar verksamma i måltidsverksamheterna, se tabell 34. Det
saknas dock arbetsledande tjänster bland Barn- och skolnämndens befattningar som angetts som
ansvariga för olika frågor i måltidsverksamheten i andra delar av datainsamlingen.
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Tabell 34 Befattningar
Befattningar
2019
BSN (Barn- och skolnämnden)
Köksbiträde
Måltidsbiträde
Måltidspersonal
Skolmåltidsbiträde
Servicebiträde
Diskhjälp
Kock
Barnskötare
Lokalvårdare

SN (Servicenämnden)
Köksbiträde
Skolmåltidsbiträde
Kock/kokerska
Kock skola
Kokerska skola
Produktionsledare
Områdeschef kost
Måltidinspiratör
Köksledare
Kock CAK 301
Kvalitets-/utvecklingsledare
Utvecklingssamordnare

Data kring personalomsättning, sjukfrånvaro, tillbud och skador, samt det systematiska
arbetsmiljöarbetet samlades in. På grund av svarsbortfall bestod underlaget av för få uppgifter för
att möjliggöra att ett resultat presenteras. På grund av det utelämnas dessa parametrar ur både
resultatredovisning och analys och utgör därmed inte en del av underlaget på vilket slutsatser dras.
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7.

ANALYS AV RESULTAT

En mängd data har samlats in via olika metoder och källor för att öka underlagets tillförlitlighet.
Data har sammanställts per huvudman, jämförts, analyserats och tolkats i syfte att kartlägga
nuvarande måltidsorganisation, urskönja skillnader mellan huvudmännen och med utgångspunkt i
dessa skillnader identifiera samordnings- och kvalitetsförbättringar vid ett eventuellt samlat
huvudmannaskap. Följande antaganden fastställdes inför analys av måltidsorganisationen:
1) Om det finns stora skillnader mellan enheter under olika huvudmän för
måltidsverksamheter i kommunen är det troligt att det finns samordningsvinster och
kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för måltidsverksamheterna i kommunen läggs
hos en huvudman.
2) Om det är möjligt att identifiera skillnader mellan enheter under Servicenämndens
huvudmannaskap och enheter under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap som har
ett nära samarbete, är det troligt att liknande skillnader även är möjliga att identifiera för
övriga enheter och huvudmän i Lunds kommun.
Underlaget är omfattande men begränsat till en liten del av kommunens totala köksbestånd.
Endast två av sex huvudmän för måltidsverksamheter i Lunds kommun ingår i urvalet, enheter
under Barn- och skolnämndens samt Servicenämndens huvudmannaskap. Enheterna
karaktäriseras av ett flertal olikheter och är inte direkt jämförbara med varandra. De karaktäriseras
dock även av flera gemensamma nämnare och har en nära samverkan.
Vid insamling, sammanställning och analys av data har hänsyn tagits till att enheter
och huvudmän inte är direkt jämförbara och att antalet enheter som utgör underlaget skiljer sig åt
mellan huvudmännen.
Trots olikheter gällande grundläggande förutsättningar mellan enheter och huvudmän
samt att urvalet är begränsat till en mindre del av kommunens totala köksbestånd och inte är
representativt, bedöms underlaget vara tillförlitligt och lämpa sig för analys och slutsats avseende
samordningsvinster, kvalitetsförbättringar och ett effektivt resursnyttjande36 vid ett eventuellt samlat
huvudmannaskap för måltidsverksamheter i Lunds kommun. Analys och slutsatser begränsas dock
till att avse och generaliseras till huvudmannaskapet för enheter inom Utbildningsnämnden, Barnoch skolnämnden och Servicenämnden.
Analys kostnader
Analys livsmedelskostnader
Vid granskning av livsmedelskostnader går det att konstatera att skillnaderna mellan de båda
huvudmännen är relativt små. Det är möjligt att det är andra faktorer än huvudmannaskapet som
bidrar till den marginella skillnad som går att utröna mellan de båda huvudmännen, exempelvis
enheternas storlek eller typ av kök. Även felkällor vid beräkning av kostnader kan ligga till grund för
resultatet. Det är inte möjligt att förklara orsaken till skillnad i huvudmännens livsmedelskostnader
utan bara konstatera att de finns, men är mycket små.
Analys grundbeställningskostnader
Vid granskning och jämförelse av kostnader för grundbeställning går det att konstatera att det är
relativt stora skillnader mellan huvudmännen. Barn- och skolnämnden har en betydligt lägre
kostnad för grundbeställning per elev jämför med Servicenämnden.
De stora skillnader i kostnad för grundbeställningar mellan huvudmännen förmodas
bero på att grundbeställningar som läggs för enheter under Barn- och skolnämnden ligger för lågt i
relation till det faktiska antalet portioner som serveras. Vid närmare undersökning har detta
förhållande kunnat bekräftas. Förhållandet gäller inte samtliga enheter under Barn- och
skolnämnden, men är mer vanligt förekommande än vid enheter under Servicenämnden och
påverkar troligtvis Barn- och skolnämndens genomsnittliga kostnad. Om en grundbeställning ligger
för lågt i relation till antalet portioner som löpande levereras blir följden att enheten endast betalar
det rörliga priset för portioner som levereras utöver grundbeställningen. På samma sätt blir
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kostnaden för grundbeställningar högre för enheter som lägger en grundbeställning med ett för
högt antal portioner i relation till antalet som levereras.
När grundbeställning och löpande beställning inte stämmer överens leder det till en
orättvis fördelning av kostnader mellan enheter för den fasta delen av måltidspriset. Systemet i
kommunen korrigerar inte för grundbeställningar som avviker mot verkligt portionsantal. Detta kan
vara en anledning till att det skiljer sig åt mellan huvudmännen då enheter under Servicenämnden
kontinuerligt granskar och korrigerar grundbeställningar om de inte stämmer i relation till antalet
portioner som levereras löpande. Att enheter lägger en lägre grundberställning än vad som
löpande beställs beror troligtvis på ett försök ifrån enheten att förvalta ekonomiska medel på bästa
sätt, men kan även beror på okunskap eller felberäkningar.
Det är troligt att huvudmannaskapet kan spela roll för de skillnader som går att identifiera för
kostnader för grundbeställningar mellan de båda huvudmännen
Analys personalkostnader avseende servering, disk och städ
Vid en granskning av personalkostnader avseende servering, disk och städ har stora skillnader
identifierats mellan huvudmännen. Skillnader mellan huvudmännen antas delvis bero på att
timkostnaden för en serveringstimme är lägre än kostnaden för en timmes arbetstid för personal.
För att kontrollera att kostnadsberäkningarna var rimliga beräknades kostnad per timme för
anställda i Barn- och skolnämndens enheter. Kostnaden beräknades till 269 kr/timme år 2017 och
274 kr/timme år 2018 baserat på den framräknade genomsnittslönen, sociala avgifter,
semesterersättning, uppehållsfaktor samt schablon för allmänna omkostnader. Kostnad för
serveringstimme var 245 kr/timme år 2017 och 252 kr/timme år 2018.
Utöver att kostnaden är lägre för en inköpt serveringstimme är skillnaderna mellan
huvudmännen troligtvis även grundad i att inköp av serveringstimmar är mer flexibelt, då det är
möjligt att endast köpa den mängd arbetskraft en enhet behöver och inte mer. Det finns en risk att
enheter under Servicenämnden inte köper timmar för städ, utan istället har egen personal (intern
eller extern) som utför städning, det skulle då snedvrida resultatet. I enheter under Barn- och
skolnämnden antas det att personals tjänstgöring nyttjas fullt ut. Möjligtvis skiljer sig
arbetsuppgifterna som utförs åt eller varierar i omfattning och lokala förutsättningar mellan
huvudmännen. Det kan påverka möjligheten till jämförelser mellan huvudmännen avseende
personalkostnad för servering, disk och städ.
Det är möjligt att enheternas storlek påverkar resultatet. Vid en närmare granskning
går det att identifiera att små enheter i Barn- och skolnämnden har en betydligt högre kostnad för
personal jämfört med större enheter. Troligtvis beror det på att brytpunkten då det krävs ytterligare
anställda vid en enhet får stort genomslag för kostnadsberäkningen per elev, fler elever innebär
fler elever att sprida ut kostnader på. Det är möjligt att enheter med lägre årskurser generellt kräver
fler tjänstgörande vilket kan vara en bidragande orsak till skillnaderna mellan huvudmännen då
Barn- och skolnämnden har fler elever i lägre årskurser.
Skillnaden mellan huvudmännen är betydelsefull vilket indikerar att det bör finnas en
förklaring. Det är dock tänkbart att skillnaderna som identifierats beror på att personalkostnad och
serveringstimmar inte är direkt jämförbara. Det går inte att hävda att huvudmannaskapet är det
som ligger till grund för resultatet eller att ett samlat huvudmannaskap definitivt skulle leda till lägre
personalkostnader för servering, disk och städ. Troligtvis skulle ett samlat huvudmannaskap dock
leda till en mer jämn kostnadsfördelning.
Analys totala kostnader
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende totala kostnader. Det är dock inte
möjligt att säkert fastslå att skillnaderna beror på huvudmannaskapet i sig. Vilka de avgörande
faktorerna är för att kostnader skiljer sig åt mellan huvudmännen är inte säkerställt. Däremot går
det att konstatera att det delade huvudmanskapet bidrar till olika kostnader för de enskilda
enheterna. I dagsläget är kostnaderna inte jämnt fördelade mellan varken enheter eller huvudmän.
Det innebär att kostnaden för måltider i kommunen inte är likvärdiga. Skillnaderna som identifierats
bör beaktas med viss försiktighet då flera beräkningar baseras på schabloner och det finns
potentiella felkällor.
Det är inte möjligt att säkert fastslå att en samlad måltidsorganisation skulle innebära
lägre kostnader för måltider i kommunen baserat på resultatet. Det går inte att påvisa att den totala
kostnaden med säkerhet skulle sänkas vid ett samlat huvudmannaskap. Däremot är det möjligt att,
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med utgångspunkt i resultatet, göra antagandet att kostnadsfördelningen mellan enheter i
kommunen troligtvis skulle bli mer rättvis.
Vid granskning av kostnader går det att konstatera att det saknas översikt över
kostnader för måltider i kommunen. På grund av det delade huvudmannaskapet och rådande
redovisningsrutiner är det inte möjligt att med säkerhet uppge exakt vad måltider i kommunen
kostar. Rådande redovisningsrutiner gör att det inte går att genomföra en analys av kostnader utan
att nyttja schabloner. Kommunen saknar översikt och på så vis även möjlighet att styra kostnader.
Analys inköpsstatistik
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende inköpsstatistik. Enheter under
Servicenämnden köper in en högre andel ekologiska livsmedel, har en lägre andel inköp utanför
nettoprislistan samt följer kommunens riktlinjer om inköp via e-handel i större utsträckning. Det är
relativt stora skillnader mellan de båda huvudmännen och de följer genomgående samma trend.
Då enheterna under Barn- och skolnämnden är mottagningskök och endast köper
livsmedel till frukost, mellanmål och i viss utsträckning salladsbuffé, hade ett omvänt resultat varit
mer rimligt. Det bör vara lättare för enheter som arbetar med måltider i mindre omfattning att
endast köpa produkter på nettoprislistan samt ekologiska livsmedel. Det bör inte vara någon
skillnad mellan huvudmännen avseende ordertyp då samtliga medarbetare i kommunen erbjuds
kurser i e-handel. Att enheter genomför inköp via e-handel bidrar till att kommunen lever upp till
befintliga avtal med grossist. Vid avtalstecknande stiftas överenskommelse om hur inköp skall
genomföras. Grossist utgår ifrån att kommunens inköp genomförs enligt överenskommelse och
bemannar därefter. Om rådande riktlinjer inte följs utan inköp genomför via telefon eller
webbhandel, belastas grossist på ett sätt som de inte har bemanning för och kommunen följer inte
tecknade avtal. Därför är det viktigt att riktlinjerna följs i så stor utsträckning som möjligt.
Det är möjligt att skillnader som har identifierats mellan de båda huvudmännen
avseende inköpsstatistik bottnar i ett kunskapsgap, ansträngningar att hålla nere kostnader eller
brist på tid och resurser. Oavsett anledning, indikerar resultatet att huvudmannaskapet inverkar på
skillnader avseende inköpsstatistik.
Analys livsmedelssäkerhet
Resultatet visar på mindre skillnader mellan huvudmännen avseende livsmedelssäkerhet. Barnoch skolnämnden har en högre andel avvikelser vid offentliga kontroller jämfört med
Servicenämnden. Skillnaderna är inte tillräckligt stora för att dra alldeles för stora slutsatser. Det är
inte säkert att huvudmannaskapet spelar en avgörande roll för andelen avvikelser som
kontrollmyndigheten anmärker på. Det är möjligt att antalet avvikelser snarare har sitt ursprung i
respektive enhets specifika förutsättningar. Enligt kontrollmyndighetens inspektör ligger en enhets
problematik ofta i att etablerade rutiner inte följs. Enheterna omges av specifika förutsättningar
som kan påverka resultatet men oavsett förutsättningar ska det finnas rutiner anpassade efter den
specifika verksamheten som ska bidra till att befintliga lagkrav möts.
Arbete med livsmedel och måltider kräver kunskap och kompetens för att
verksamheten ska klara av att leva upp till befintlig lagstiftning. Det är möjligt att resultatet indikerar
att det finns viss skillnad mellan huvudmännen avseende kunskap kring måltider, alternativt tid och
resurser och att det påverkar resultatet för livsmedelssäkerhet.
Analys kartläggning organisation
Analys daglig drift
Resultatet för kartläggning av huvudmännens dagliga drift visar att huvudmännens enheter
hanterar måltider i olika stor utsträckning och omfattning. Resultatet är i linje med att samtliga
enheter under Barn- och skolnämnden är mottagningskök samt att majoriteten av
Servicenämndens enheter är tillagningskök.
Resultatet indikerar att måltidsverksamheterna tar fram egna rutiner för att hantera
specialkost. Det är möjligt att det beror på kunskap och kompetens, tillgång på tid och resurser
eller mängden specialkost som serveras dagligen. Det är viktigt att samtliga enheter i kommunen
som hanterar måltider har likvärdiga och goda rutiner för hantering av specialkost då felhantering i
värsta fall kan få mycket negativa följder.
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännens ansvarsfördelning för specifika
arbetsuppgifter avseende daglig drift av verksamheten. För matsedelsplanering,
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livsmedelsbeställning, specialkost- samt vikariehantering och schemaläggning är ansvaret fördelat
till betydligt fler befattningar i Barn- och skolnämnden jämfört med Servicenämnden. Resultatet
indikerar att måltidsverksamheter i kommunen inte följer en gemensam modell för organisation och
struktur av daglig drift, istället är det upp till respektive huvudman eller enhet att fördelar ansvaret.
Det är möjligt att ifrågasätta om det är ett effektivt resursnyttjande att varje enskild enhet arbetar
med en egen struktur för ansvarsfördelning i kommunen. Att ansvaret dessutom är fördelat till
befattningar på olika nivåer i organisationen såsom exempelvis rektor och servicebiträde tyder på
att enheterna möjligtvis inte är organiserade optimalt. Rimligen bör det finnas en möjlighet för
kommunen att nyttja resurser mer effektivt och eliminera dubbelarbete om samtliga enheter följde
en och samma mall för att organisera daglig drift och ansvarsfördelning för verksamhetsfrågor. Det
bör finnas vinster i att varje enhet är organiserad på liknande sätt för att på så vis underlätta
styrning av enheterna.
Analys ledning & styrning
Resultatet avseende kartläggning kring huvudmännens ledning och styrning av verksamheterna
följer samma trend som resultatet för daglig drift. Ansvarsfördelningen vid respektive huvudman
skiljer sig åt. Enheter under Servicenämnden har genomgående fördelat ansvar för ledning och
styrning av verksamheten till tre olika befattningar. Enheter under Barn- och skolnämnden har
genomgående fördelat ansvaret för ledning och styrning av verksamheten till fem till sex olika
befattningar.
Ansvaret för livsmedelssäkerheten samt att enheten följer livsmedelsverkets
rekommendationer är stort. Det kräver både kunskap, kompetens, tid och engagemang i det
dagliga arbetet med mat och måltider för att leva upp till ansvaret. Genom kontinuerlig uppföljning
av verksamheten eller genom att aktivt bidra till det dagliga arbetet med måltider.
Enligt Lunds kommuns kostpolicy är varje nämnd ansvarig för att policyn efterlevs
(Lunds kommun, 2014). Även om nämnderna är ansvariga för frågan i sin helhet krävs det att en
befattning är ansvarig och ombesörjer att policyn efterlevs i den dagliga verksamheten. Troligtvis
har de som arbetar nära verksamheten med mat och måltider bäst möjlighet att se till så att policyn
efterlevs. Om ansvaret är fördelat till befattning med visst avstånd till måltidsverksamheten,
exempelvis rektor, som även har ansvar för annan verksamhet, går det att anta att det finns en viss
risk att frågan prioriteras lågt. Det skall dock inte underskattas att den som ansvarar för frågan
behöver ha viss kunskap och kompetens för att leva upp till ansvaret.
Huvudansvaret för måltidsverksamheten är fördelat till olika befattningar på både hög
och relativt låg nivå i organisationen vid enheter under Barn- och skolnämnden. Huvudansvaret bör
vara fördelat till en befattning med närhet till måltidsverksamheten som besitter rätt utbildning för
uppdraget. En måltidsverksamhet innefattar flera olika områden som kräver god kunskap och
kompetens för att leva upp till befintliga regelverk och lagstiftning.
Resultatet väcker frågor kring huruvida kommunen nyttjar resurser på bästa sätt när
det är en stor spridning inom organisationen kring vilka befattningar som är ansvariga för ledning
och styrning av verksamheterna.
Analys följsamhet lagar, riktlinjer & styrdokument för måltider
Resultatet för kartläggning av följsamhet enligt befintliga lagar, riktlinjer och styrdokument för
måltider, visar på skillnader mellan huvudmän samt enheter inom Barn- och skolnämnden.
Enheterna under respektive huvudman arbetar på olika sätt för att följa Lunds
kommuns kostpolicy och de riktlinjer som finns för frukost och mellanmål. Det är möjligt att det
delade huvudmannaskap leder till dubbelarbete då enheter och huvudmän arbetar med olika
metoder och tillvägagångssätt för att följa befintliga lagar, riktlinjer och styrdokument. Resultatet
väcker frågan om arbetet möjligen hade kunnat effektiviseras och samordnas om det planerades
och leddes centralt till förmån för att varje enskild verksamhet arbetar fram egna metoder.
Enligt Lunds kommuns kostpolicy skall matgästerna ges möjlighet att påverka maten
och måltiden (Lunds kommun, 2014). Enligt skollagen är skolmåltiden en del av utbildningen och
elever ska ha möjlighet till inflytande (Skolinspektionen, 2012). Resultatet visar att båda
huvudmännen arbetar för att ge matgästen möjlighet att påverka måltiden och att samma typ av
forum används vid respektive huvudman. Barn- och skolnämnden har större möjlighet att ge
matgästerna chans att påverka måltiden jämfört med Servicenämnden. Enheter under
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Servicenämnden förlitar sig på hjälp från Barn- och skolnämnden. Huvudmannaskapet spela en
relativt stor roll för möjligheten att arrangera forum för matgästerna att påverka måltiden.
Resultatet visar att utbud, variation och tillgång till vegetariska alternativ vid lunch för
matgästerna, skiljer sig åt mellan huvudmännen. Det är inte likvärdiga kvalitetsnivåer i kommunen.
Vilken skola en elev går på avgör vad som erbjuds och det delade huvudmannaskapet bidrar till
detta resultat. Det är möjligt att resultatet även påverkas av tillgången till matsal eller
ansträngningar för att minska kostnader och matsvinn.
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende vilken kost som hanteras som
specialkost samt tillgång på information om innehåll i rätter vid servering. Det finns även en
spridning mellan huvudmän och enheter över hur specialkost hanteras och vilka intyg som
används. Det är möjligt att avsaknad av matsal återigen spelar en avgörande roll eller att det rör
sig om brist på kunskap och kompetens. Det är även möjligt att det är det delade
huvudmannaskapet som bidrar till skillnaderna. Resultatet väcker frågan om det är ett effektivt
resursnyttjande att verksamheter arbetar fram egna intyg när det finns kommunövergripande intyg
att använda.
Resultatet visar att huvudmännen har kommit olika långt i arbetet med att minska
matsvinn, mätningar sker med olika intervall och frekvens. Insatser som genomförs för att minska
matsvinn bidrar framförallt till enskilda enheters nytta och inte för den gemensamma
kommunnyttan, då arbetet sker i begränsad utsträckning. Om det genomförs kommunövergripande
insatser för att minska matsvinnet är det troligt att det skulle resultera i ett mer betydande
genomslag. Det skulle dessutom möjliggöra jämförelser gentemot andra kommuner samt inom
kommunen. I nuläget saknas det uppgifter om kommunens totala mängd matsvinn. Enligt
Livsmedelsverket är det möjligt att minska matsvinnet med 50 % i måltidsverksamheter i skola. En
sådan minskning skulle innebära en total besparing på 100-200 miljoner kronor per läsår i Sverige
(Skolmatsverige, 2019). Det finns med andra ord stora möjligheter i att sänka kostnader genom att
minska matsvinnet om insatser genomförs på bred front.
Analys mål- & utvecklingsinriktat arbete
Resultatet visar på att huvudmännen arbetar målinriktat på olika sätt och i olika stor utsträckning.
Enheter som är relativt lika och som ska uppnå samma mål bör kunna använda samma
tillvägagångssätt och strategier. Det är inte klarlagt om det är huvudmannaskapet eller rådande
gränsdragningar som bidrar till att det inte sker ett så nära samarbete som egentligen vore möjligt
och som kommunen skulle kunna gynnas av. Samtliga enheter borde dra nytta av varandra och
troligtvis skulle ett samlat huvudmannaskap underlätta.
Det går att anta att det är möjligt att arbeta mer kommunövergripande med mål- och
utvecklingsinriktat arbete kring måltider än vad som görs idag i kommunen. Enligt
Livsmedelsverket är det mycket viktigt med mål- och utvecklingsinriktat arbete för verksamheter
som arbetar med måltider (Livsmedelsverket, 2019). En gemensam målbild underlättar för alla
inblandade kring såväl upphandling, tillagning, servering och konsumtion. Måltidernas kvalitet bör
kontinuerligt följas upp och utvärderas för att säkerställa att måltiderna uppskattas och hamnar i
magen (Livsmedelsverket, 2019). Det är troligt att det vid ett samlat huvudmannaskap skulle vara
möjligt att se ett mer effektivt resursnyttjande och samordningsvinster i arbetet med att nå
kommunövergripande mål.
Utöver att Livsmedelsverket anser att det är viktigt samt att det skulle gynna
kommunen att arbeta mål- och utvecklingsinriktat är det även stipulerat som ett krav i skollagen.
Varje huvudman och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten
kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas (Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet,
2010). Detta krav omfattar även skolmåltiden då den enligt skollagen ses som en del av
utbildningen (Livsmedelsverket, 2019). Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete kräver att
verksamheten enas om mål och ambitioner, regelbundet mäter kvalitet och diskuterar utveckling
och förbättring (Livsmedelsverket, 2019). Det har dock konstaterats av skolinspektionen vid riktad
tillsyn av skolmåltiden att skolhuvudmännen inte fullt ut lever upp till kravet om systematiskt
kvalitetsarbete för skolmåltider (Skolinspektionen, 2012). Skolinspektionen konstaterar att
huvudmännen måste ta ett större ansvar för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs och att
näringsriktighet i måltiderna följs upp. Skolinspektionen menar att det som troligtvis bidrar till att
skolhuvudmännen inte fullgör sitt ansvar kan vara att ansvaret för måltider i grundskolorna delas
av flera nämnder och understryker att det är viktigt att det finns ett samlat ansvarar för rutiner och
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system för skolans måltidsverksamheter så att befintlig lagstiftning kring näringsriktiga måltider
följs (Skolinspektionen, 2012).
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende det
utvecklingsinriktade arbetet. Det är tydligt att det saknas en övergripande plan och strategi för att
utveckla måltidskvaliteten för samtliga måltidsverksamheter i kommunen. Huvudmän och enskilda
enheter genomför insatser och försöker samarbeta kring frågan, men igen enskild huvudman har
det övergripande ansvaret. Enligt Lunds kommuns kostpolicy ska maten som serveras vara
näringsriktig, god, omväxlande och av hög kvalitet, oavsett maträtt och/eller specialkost (Lunds
kommun, 2014). Det kräver att kommunen arbetar utvecklingsinriktat för att ständigt hålla en hög
kvalitetsnivå då arbetet med måltider inte är statiskt utan förändras i takt med omvärlden.
Förändring i tillgång på råvaror kräver ständig utveckling och innovation av måltider. Det är troligt
att det finns samordningsvinster att göra för kvalitetsutvecklingen av måltider vid ett samlat
huvudmannaskap.
Resultatet visar att huvudmän och enheter skiljer sig åt gällande mätning av
gästnöjdhet. En del enheter under Barn- och skolnämnden mäter gästnöjdheten, en del enheter
genomför inga mätningar. Gästnöjdheten mäts inte alls vid enheter under Servicenämnden, det
finns dock planer på att genomföra mätningar inom ett år. Då samtliga enheter ska leverera
samma typ av slutprodukt till samma typ av matgäst bör det vara av intresse för kommunen att
gästnöjdhet för verksamheterna mäts med samma verktyg och enligt samma intervall. På så vis
skulle resultatet av mätningar kunna nyttjas i större utsträckning. Varje enskild verksamhet slipper
dessutom ta fram egna verktyg och jämförelser inom kommunen skulle möjliggöras. Resultaten av
mätningarna skulle då kunna nyttjas som underlag vid framtida beslut om måltidsverksamheter.
Enligt Lunds kommuns kostpolicy ska medarbetare som arbetar med måltider ha
relevant utbildning, stort engagemang och kunskap samt löpande ges kompetensutveckling för sitt
uppdrag (Lunds kommun, 2014). Resultatet visar att huvudmän och enskilda enheter under Barnoch skolnämnden arbetar separat för att identifiera lämpliga kompetensutvecklingsinsatser för sina
medarbetare. Det innebär att flera olika resurser lägger arbetstid på samma sak och troligtvis även
att samma utbildningar arrangeras vid flera tillfällen till en högre kostnad än om utbildningar skulle
samnyttjas. Resultatet indikerar att det inte är likvärdiga nivåer gällande möjligheten till
kompetensutveckling samt att tillgången på kunskap och kompetens till följd av det troligtvis skiljer
sig åt mellan huvudmännen. Om en enhet inte arbetar med kompetensutveckling i någon större
utsträckning besitter medarbetare till sist inte samma kunskap som medarbetare vid enheter där
kontinuerlig kompetensutveckling sker.
Det går att anta att det troligtvis finns samordningsvinster och ökad möjlighet till ett
effektivt resursnyttjande om arbetet med kompetensutveckling för medarbetare i samma typ av
verksamhet hanterades kommunövergripande.
Analys arbetsmiljö & personal
Resultatet indikerar att huvudmannaskapet påverkar huruvida måltidsverksamheten hanteras som
en egen arbetsmiljö avseende arbetsplatsträffar. Flera enheter under Barn- och skolnämnden
anordnar arbetsplatsträffar för medarbetarna tillsammans med pedagogisk personal. Pedagogisk
verksamhet och måltidsverksamhet skiljer sig åt och det bör finnas olika forum för att hantera
arbetsplatsfrågor för respektive verksamhet. Resultatet väcker frågor kring hur stort utrymme det
finns för medarbetare i måltidsverksamhet att lyfta och diskutera ämnen som rör måltider vid
arbetsplatsträffar där pedagogisk personal är överrepresenterad. Upplägget ställer krav på att
både medarbetare och chef anstränger sig för att frågor relevanta för måltidsverksamheten inte
glöms eller prioriteras bort i dessa sammanhang. Även om medarbetare har styrka och
självförtroendet att lyfta de frågor som är viktiga är det troligt att diskussioner blir begränsat
stimulerande om det saknas medarbetare som kan relatera till det som dryftas. Ett samlat
huvudmannaskap kan möjligen leda till samordningsvinster och kvalitetsförbättringar avseende
arbetsplatsträffar. Medarbetarna skulle troligtvis, i större utsträckning, få möjlighet att diskutera och
behandla frågor med relevans för den verksamhet de är verksamma i.
Resultatet visa på stora skillnader i antalet anställda och antalet årsarbetare mellan
huvudmännen. Att det är så pass stora skillnader är inte särskilt förvånande då enheterna under
Barn- och skolnämnden är färre till antal, mindre och mottagningskök till skillnad från enheterna
under Servicenämnden som är fler, större och övervägande tillagningskök.
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Resultatet visar på markanta skillnader mellan huvudmännen avseende antalet delade tjänster.
Enheter under Barn- och skolnämnden har betydligt fler delade tjänster än enheterna under
Servicenämnden. Det är troligt att andelen delade tjänster inom Barn- och skolnämnden är
grundade i ansträngningar för att optimera och nyttja resurser så effektivt som möjligt. Resultatet
väcker dock frågan om delade tjänster inverkar på medarbetares engagemang samt om
medarbetare med delad tjänst upplever samma tillhörighet och rekryterades in enligt samma
premisser. Är medarbetare med delade tjänster i första hand rekryterad till måltidsverksamheten
eller till annan verksamhet?
Resultatet visar på skillnad mellan huvudmännen avseende vilka befattningar som är
verksamma i måltidsverksamheterna. Det är möjligt att det beror på att arbetet som utförs i
tillagnings- och mottagningskök skiljer sig åt och därför kräver olika kompetens. Resultatet väcker
frågan om de båda huvudmännen ställer samma typ av krav på kompetens vid rekrytering och
anställning.
Det saknas resultat kring personalomsättning, sjukfrånvaro, tillbud och skador, samt
det systematiska arbetsmiljöarbetet för respektive huvudman. På grund av svarsbortfall bestod
underlaget av för få uppgifter för att möjliggöra att ett resultat presenteras. Svarsbortfallet antas
vara grundat i att kommunen har övergått till ett nytt HR-system och att det medfört svårigheter för
vissa respondenter att ta fram uppgifter. Det genomförs ingen analys baserat på dessa parametrar
och de utgör därmed inte en del av underlaget på vilket slutsatser dras.

8.

SLUTSATS

En analys av måltidsorganisationen har genomförts i syfte att besvara frågan om det finns
samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för måltidsverksamheten i
kommunen läggs hos en huvudman.
Med utgångspunkt i antaganden, data som samlats in, sammanställts och analyserats dras
slutsatsen att en samlad måltidsorganisation skulle leda till mer likvärdiga nivåer, en mer likvärdig
kvalitet på måltider i kommunen, att kommunens resurser nyttjas på ett mer effektivt sätt samt att
samordning skulle möjliggöras i stor utsträckning för verksamheterna. Målet om ”Ett Lund” och
Likvärdig skola skulle vara ett steg närmre att mötas till följd av ett samlat huvudmannaskap. Det
har identifierats att samordningsvinster, kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt resursnyttjande
skulle möjliggöras av ett samlat huvudmannaskap för måltider för Utbildningsnämnden, Barn- och
skolnämnden samt Servicenämnden. Nedan följer utredningens slutsats uppdelat i tre olika
kategorier; samordningsvinster, kvalitetsförbättringar samt effektivt resursnyttjande.
Samordningsvinster
Resultatet visar att det i flera avseenden saknas samordning mellan enheter och huvudmän
under det delade huvudmannaskapet. Daglig drift, ledning och styrning, insatser för att
kompetensutveckla medarbetare, nå kommunövergripande mål, följa befintliga lagar, riktlinjer och
styrdokument karaktäriserat av ett splittrat tillvägagångssätt. Det är upp till enskilda enheter och
huvudmän att ta fram och implementera planer. Det är troligt att det finns samordningsvinster att
göra vid ett samlat huvudmannaskap om enheter som är relativt lika och ska uppnå samma mål
använde samma tillvägagångssätt och strategier. Ett samlat huvudmannaskap skulle troligtvis
bidra till en minskad sårbarhet för enskilda verksamheter om stöd finns att få centralt. Troligtvis
skulle ett samlat huvudmannaskap leda till bättre samordning och ett mer kommunövergripande
mål- och utvecklingsinriktat arbete kring måltider i kommunen.
Kvalitetsförbättringar
Resultatet visar att ett delat huvudmannaskap leder till att enheter och huvudmän inte levererar
en likvärdig slutprodukt. Det är inte likvärdiga kvalitetsnivåer för huvudmännen avseende utbud,
hantering av specialkost, andelen ekologiska livsmedel, inköpsbeteende, nivån på
livsmedelssäkerhet eller matgästers möjlighet att påverka måltiden. Det råder inte likvärdighet
kring möjlighet till kompetensutveckling vilket antas få konsekvenser gällande tillgången på
kunskap och kompetens. Kvalitetsnivåerna är inte likvärdiga mellan huvudmännen avseende
möjlighet till arbetsplatsträffar där relevanta frågor behandlas för medarbetare verksamma i
måltidsverksamheter.
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Resultatet visar att kostnad för måltider i kommunen inte är likvärdig, det råder en ojämn fördelning
mellan både enheter och huvudmän. Ett samlat huvudmannaskap skulle troligtvis bidra till en mer
rättvis och likvärdig kostnadsfördelningen för måltider i kommunen samt att identifierade
skillnaderna mellan huvudmännen avseende kvalitetsnivåer skulle minska eller i bästa fall
elimineras. Det är troligt att en gemensam kvalitetsnivå och likvärdighet för måltider i kommunen
skulle uppnås genom ett samlat huvudmannaskap.
Effektivt resursnyttjande
Resultatet visar att ett delat huvudmannaskap troligtvis leder till ett mindre effektivt resursnyttjande
än vad som är möjligt. Det saknas övergripande struktur och organisation för måltider i kommunen.
Det råder skillnader över vilka befattningar som ansvarar för olika verksamhetsfrågor och områden.
Organisationsstruktur för ledning och styrning samt ansvarsfördelning varierar mellan
huvudmännen. Med utgångspunkt i resultatet är det rimligt att förutsätta att ett samlat
huvudmannaskap troligtvis skulle leda till ett mer effektivt resursnyttjande då en huvudman antas
organisera samtliga enheter centralt utefter samma struktur för ledning, styrning och
ansvarsfördelning. En gemensam modell för organisationsstruktur av enheterna skulle troligtvis
leda till att samtliga enheter bedriver verksamhet på samma sätt, följer en gemensam planering,
samma lagar, riktlinjer, styrdokument och utvecklingsplan samt följer upp verksamheten på samma
sätt i enlighet med skollagens krav.
Det går att anta att ett samlat huvudmannaskap skulle leda till ett mer effektivt
resursnyttjande då dubbelarbete antas minska eller elimineras. En samlad måltidsorganisation
skulle troligtvis även öka möjligheten till översyn över kostnader för måltider i kommunen. I
dagsläget är det inte möjligt att med säkerhet konstatera vad måltider i kommunen kostar på grund
av rådande redovisningsrutiner. Om det finns en god översikt över kostnader ökar det möjligheten
att effektivt styra och nyttja resurser. Resultatet visar på att ett samlat huvudmannaskap troligtvis
skulle leda till ett mer effektivt resursnyttjande för kommunen.
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9.

REKOMMENDATION

Måltider är en del av kommunens utvecklings-, hållbarhets- och folkhälsoarbete. Måltider i skola
bidrar till att elever skapar bra matvanor för livet, främjar god hälsa nu och i framtiden och
underlättar lärandet (Livsmedelsverket, 2019). Enligt Livsmedelsverket är en investering i bra
måltider en investering i skolelevers hälsa, trivsel och förutsättningar att lära sig vilket i
förlängningen påverkar skolresultaten (Livsmedelsverket, 2019).
Genom satsningar på lokaler, personal och inköp av livsmedel för måltidsproduktion gör Lunds
kommun stora investeringar i måltider varje dag. För att producera, hantera, transportera och
servera mat till Lunds invånare krävs det att det finns en effektiv organisation för måltider i
kommunen. Bra måltider kräver engagemang, kompetens och samarbete, en gemensam målbild
samt en organisation som kan arbeta för att driva utvecklingen framåt.
Med utgångspunkt i insamlad och analyserad data samt dragna slutsatser läggs följande
rekommendation fram kring samlad måltidsorganisation för Lunds kommun:
 De enheter som lyder under Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden samt
Servicenämnden samlas under ett huvudmannaskap. Huvudmannen har ansvar
för samtliga måltidsverksamheter i förskola, grundskola och gymnasium.
 De tre huvudmännen ges i uppdrag att ta fram ett förslag över hur
huvudmannaskapet bör se ut.
 Det genomförs en förändring av rutiner för kostnadsredovisning för måltider i
kommunen, ett system tas fram som möjliggör att enheter särskiljer kostnader för
olika måltider på ett bättre sätt.

10. REKOMMENDATION VIDARE UTREDNING
Måltider i kommunen utgör en stor kostnad och är något som kommunen enligt lagstiftning ska
tillhandahålla till flera målgrupper. Det är därför viktigt att frågor som rör måltider i kommunen
hanteras och behandlas utifrån ett långsiktigt och strategiskt perspektiv.
Kommunen bör hantera frågor som rör måltider på en övergripande nivå för att
möjliggöra att likvärdiga måltider erbjuds, kostnader hålls nere och fördelas lika mellan enheter
samt att verksamheten styrs medvetet och målinriktat. Måltidsverksamheterna i kommunen bör
integreras i kommunens lokalförsörjningsplan och verksamheterna bör ha en tydlig färdriktning.
Baserat på den utredning som genomförts har slutsatser och rekommendationer
kunnat läggas fram kring frågan om ett samlat huvudmannaskap för tre av de sex nämnder som är
huvudmän för måltidsverksamheter i kommunen. Till följd av att utredningen genomförts finns det
mer kunskap och ökad översikt över kommunens måltidsorganisation. Det finns dock fortfarande
flera områden där det råder relativt stor okunskap och där det saknas övergripande strategier för
kommunen. Ytterligare kartläggning och utredning bör genomföras i syfte att optimera Lunds
kommun måltidsverksamheter.
Det rekommenderas att vidare utredning genomförs i syfte att:
 Identifiera en färdplan för framtiden för Lunds kommuns måltidsverksamheter.
 Ta fram en tydlig strategi och målsättning för Lunds kommuns
måltidsorganisation för att säkra likvärdighet, kvalitet och effektivt
resursnyttjande.
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12. BEGREPP OCH DEFINITIONER
Begrepp & definitioner
Fotnot

Sid

Begrepp

Definition

1

4

Samordningsvinster

Kommunala vinster och fördelar avseende ekonomi, effektivitet och
kvalitet, som ett resultat av att verksamheter koordineras och
samordnas.

2

4

Kvalitetsförbättringar

Kommunens måltidsverksamheter förbättrar och optimerar hela kedjan
kring leverans av slutprodukt till gäst i enlighet med befintliga lagar,
riktlinjer och styrdokument för måltider.

3

4

Huvudman

Kommunal nämnd med ansvar för måltidsverksamheter och dess
personal. Ansvar för leverans av slutprodukt enligt befintlig lagstiftning
inom livsmedelsområdet.

4

4

Enheter

En typ av måltidsverksamhet. Det vill säga ett kök, antingen ett
mottagningskök eller ett tillagningskök.

5

10

Måltidsverksamhet

Ett kommunalt kök, antingen ett mottagningskök eller tillagningskök

6

11

Grundbeställning

Beställning av måltider, via Måltidsservice, görs i form av portioner.
Beställning läggs i två delar. I del ett lägger kund en grundbeställning
till Måltidsservice. Grundbeställningen ska omfatta en realistisk
bedömning av antal ätande per verksamhetsdag/serveringsdag. En
definitiv grundbeställning läggs i december för vårterminen och i maj för
höstterminen. Grundbeställningen läggs för ordinarie skoldagar under
läsåret, för lovverksamhet läggs inga grundbeställningar.
Grundbeställningen utgör debiteringsunderlag. Den fasta delen av
portionspriset bokförs utifrån antal portioner i grundbeställningen och
fördelas per månad efter antal verksamhetsdagar.

7

11

Serveringstimmar

Köps in av Måltidsservice och avser arbetstimmar för servering,
städning och diskning samt vissa administrativa arbetsuppgifter. De
arbetsuppgifter som utförs som en del av serveringstjänsten går att
likställa vid de arbetsuppgifter som utförs av personal i Barn- och
skolförvaltningens mottagningskök.

8

11

Ekonomisystemet

Raindance, Lunds kommuns gemensamma ekonomisystem.

9

11

Nettoprislista

Vid en livsmedelsupphandling konkurrensutsätts livsmedel för bästa
kvalitet till lägsta pris. Upphandlingen resulterar i en produktlista som
utgörs av produkter som lever upp till kommunens högt ställda
kvalitetskrav och som verksamheter i kommunen kan köpa in till ett
fördelaktigt pris, denna lista kallas för nettoprislista.

10

11

DKAB Hantera Livs

Kommunens upphandlings- och uppföljningsprogram för livsmedel.

11

11

E-handel

Lunds kommun har en e-handelsprocess för inköp från kommunens
ramavtal gällande livsmedel. Genom e-handel får beställarna hjälp att
hitta rätt leverantörer och avtal och det blir lättare att välja rätt
produkter.

12

11

Kontrollrapport

Miljöförvaltningen kontrollerar företag som producerar, hanterar och
säljer livsmedel. Vid kontrollerna används en kontrollrapport som
underlag. Rapporten bygger på lagstiftningens krav i ett antal
lagstiftningsområden

13

11

Riskklassning

Miljöförvaltningen placerar in alla livsmedelsverksamheter i Lund i olika
riskklasser med hjälp av Livsmedelsverkets vägledningar.
Riskklassningen ligger till grund för bedömning av hur mycket
kontrolltid en verksamhet ska ha. En riskklassning görs med stöd av
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll.

14

12

Servicechef

Arbetsledande funktion inom Barn- och skolförvaltningen med ekonomioch personalansvar inom områdena kök, städ och vaktmästeri.
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15

12

Mottagningskök

Mottagningskök tar emot måltidens huvudkomponent/den lagade
huvudrätten ifrån ett tillagningskök. Mottagningsköket utför beredning
av tillbehör i olika stor utsträckning. En del mottagningskök tillagar
potatis, ris och pasta på plats samt bereder salladsbuffé till måltiden.
En del mottagningskök beställer samtliga måltidskomponenter inklusive
salladsbuffé av tillagningsköket. I vissa fall hanterar mottagningskök
beredning av frukost och mellanmål. Mottagningsköket utför
beställning av måltider och livsmedel, förvaring, värmebehandling och
varmhållning, servering av måltider, hantering av lagad specialkost
samt diskhantering i olika utsträckning.

16

12

Tillagningskök

Tillagningskök lagar och bereder måltider från grunden dvs.
huvudkomponenter/huvudrätter och tillbehör såsom ris/pasta/potatis,
sås samt salladsbuffé tillagas. Tillagningskök utför beställning av
måltider och livsmedel, förvaring, tillagning och beredning av måltider
och specialkost, värmebehandling och varmhållning, nedkylning,
servering av måltider samt diskhantering. Det finns både tillagningskök
med och utan utskick. Tillagningskök med utskick hanterar även
beställning, beredning och tillagning av måltider för mottagningskök
samt utleverans av måltider till mottagande enhet såsom
mottagningskök.

17

12

KSU-verksamhet

Kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper

18

14

Nyckeltal

Mått som sätter ett resultat i relation till ett annat. Används för
uppföljning av verksamheter och kan användas över tid och i relation till
andra verksamheter.

19

14

Livsmedelsanläggning

En livsmedelsanläggning är definierad av livsmedelsverket som varje
enhet i ett livsmedelsföretag.

20

15

Produktionsportion

En produktionsportion motsvarar en lunchportion för mellanstadiet dvs.
årskurs 4-6. Måltidsservice tabell med anvisning för portionsstorlek
innefattar även omräkningsfaktor för att omvandla antalet portioner som
ska beställas till produktionsportioner.

21

15

Löpande beställning

Måltider som beställs för det verkliga behovet löpande från levererande
tillagningskök till skolans mottagningskök. Antalet portioner som
beställs kan vara fler eller färre än antalet portioner som är lagda i
grundbeställningen, beroende på antalet ätande elever just den dagen
(ex. färre på grund av utflykt) eller hur populär/omtyckt dagens maträtt
är. Det är mottagningsköket som genom sin beställning, avgör hur
mycket mat eleverna ska få äta. Den rörliga delen av portionspriset
bokförs månadsvis för faktiskt antal levererade portioner, de löpande
beställningarna.

22

15

Näringsriktig

För att uppfylla de riktlinjer som finns för en skollunchs näringsinnehåll
finns det rekommenderade mängder mat av olika livsmedel/maträtter
som bör serveras till matgäster i respektive åldrar för att måltiderna ska
vara näringsriktiga.

23

16

Livsmedelsföretag

Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte
bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla
stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av
livsmedel.

24

16

Näringsberäkning

Beräkning av det totala näringsinnehållet i ett recept. Genomförs
antingen manuellt eller i ett datorprogram där recept med samtliga
ingredienser registreras och näringsinformation hämtas från databas
eller producent.

25

17

Procapita

Lunds kommuns verksamhetssystem för elevregister i skola
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26

17

Förrådstjänst

Måltidsservice tillhandahåller en förrådstjänst till andra
måltidsverksamheter i kommunen. Via förrådstjänsten kan
måltidsverksamheter göra inköp av livsmedel.

27

17

Portionspris

Måltidsservice portionspris avser priset för en produktionsportion
(lunchportion för mellanstadiet). Portionspriset för en lunchportion i de
lägre respektive högre årskurserna justeras enligt Måltidsservice
omräkningsfaktor. På samma sätt justeras portionspriset för frukost
respektive mellanmål.

28

17

Måltidstyp

Frukost, lunch och mellanmål är olika måltidstyper som serveras i
grundskola.

29

17

Portionsstorlek

Korrekt storlek på portion enligt livsmedelsverkets rekommendationer
för respektive ålder för att uppnå näringsriktighet. Måltidsservice har
sammanställt en tabell med anvisningar för portionsstorlek baserat på
livsmedelsverket rekommendationer som kan användas vid beställning.

30

19

Aivo

Aivo är ett det kostdatasystem som används i Lunds kommun för
näringsberäkning samt beställning av måltider och livsmedel ifrån
Måltidsservice.

31

30

Matsvinn

Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat säljas eller ätas om
den hanterats annorlunda.

32

31

Tallrikssvin

Allt som skrapas av från tallriken.

33

31

Serveringssvinn

Mat från serveringen som inte nått matgästens tallrik och som slängs
för att den inte kan tas tillvara.

34

32

Egenkontroll

Livsmedelsföretagarens system för att uppfylla lagstiftningens krav,
skall innehålla rutiner anpassade efter verksamhetens art och
omfattning samt beskriva hur verksamheten gör för att leva upp till
lagkraven.

35

32

Årsarbetare

Årsarbetare anger hur många anställda man skulle ha haft om den
faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade
timmar för timavlönade summerades till heltidsanställningar.

36

35

Effektivt resursnyttjande

Kommunen nyttjar befintliga resurser på bästa sätt, både ekonomiska
och personella.
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Dnr KS 2017/0046
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49

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-13

§ 270

Utredning avseende samlad
måltidsorganisation

Dnr KS 2017/0046

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 att beställa en utredning
avseende samlad måltidsorganisation i enlighet med vad som framgår av
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 december 2016.
Servicenämnden beslutade den 7 juni 2017 att för sin del godkänna syftet
med den föreslagna utredningen i enlighet med vad som framgår av
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22 och föreslå
kommunstyrelsen att fastställa syftet samt att föreslå kommunstyrelsen
att besluta att finansiera en pilotstudie avseende steg B inom den
beställda utredningen avseende samlad måltidsorganisation med 800 000
kr samt att återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2017.
Servicenämndens beslut den 7 juni 2017 § 55 dnr SN 2016/0231.
Kommunstyrelsens beslut den 1 mars 2017 § 99.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunkontorets förslag samt
att bidra med 500 tkr att finansieras av kommunstyrelsens reserverade
medel.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Mia Honeth (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar enligt kommunkontorets förslag samt
att i möjligaste mån använda interna resurser för utredningen och att
eventuella externa kostnader för utredningen skall delas av alla
inblandande förvaltningar.
Hans Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-13

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa
och finner att kommunstyrelsen beslutar att Christer Wallins (M)
m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i
huvudvoteringen.
Ja för bifall Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Ann-Margret Olsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Börje Hed (FNL) röstar
nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 6 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 som avstår från att rösta beslutar
kommunstyrelsen således, med ordförandens utslagsröst, i enlighet
med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att

ge servicenämnden i uppdrag att genomföra en analys av
måltidsorganisationen i syfte att identifiera samordnings- och
kvalitetsförbättringar,
redovisa resultat för kommunstyrelsen senast den 1 april 2018,
bidra med 500 tkr att finansieras av kommunstyrelsens reserverade
medel.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Mats
Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Mia
Honeth (L) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 270/01-02.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/0301

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-09-13 klockan 15.00–18.45

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Margreth Olsson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Emma Mesán, kommunjurist
Carl Lundberg, praktikant
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 264-284

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 19 september 2017, kl 12:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/0301

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Paragrafer

§ 264-284

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-10-11

Utredning avseende samlad måltidsorganisation
för Lunds kommun
Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten!
Frågorna i enkäten rör daglig drift, arbete i enlighet med Lunds kommuns kostpolicy, livsmedelssäkerhet, ledning och
styrning, arbetsmiljö, personalfrågor och HR-uppgifter.
Praktisk information om enkäten:
Enkäten tar ca 1 timme att besvara.
När du besvarar enkäten kommer du behöva ha tillgång till följande system och underlag:
-LISA
-QlikView
-Dokumentation kring verksamhetsrutiner och mål
Det är möjligt att besvara delar av enkäten, pausa och komma tillbaka vid senare tillfälle för att slutföra enkäten.
Om du märker att någon annan i verksamheten är bättre lämpad att besvara enkäten kan du vidarebefordra länken och
be den personen besvara enkäten i ditt ställe.
Du kan behöva besvara enkäten mer än en gång om du är ansvarig för flera måltidsverksamheter.
Dina svar är inte anonyma.
Stor tack på förhand för din insats, dina svar är viktiga!

Vilken förvaltning tillhör du?
Barn- och skolförvaltningen

Serviceförvaltningen

För vilket skolkök gäller dina svar?
Observera att du endast kan göra ett val.
Om du ska svara på enkäten för mer än ett skolkök måste du fylla i enkäten vid separata tillfällen.

Uggleskolan

Flygelskolan

Klostergårdsskolan

Håstadskolan

Fäladsskolan

Fågelskolan E

Oskarskolan

Mårtenskolan

Fågelskolan A

Vallkärra skola

Lilla Mårtenskolan

Fågelskolan Gråsparven

Backaskolan

Apelskolan

Palettskolan

Vem är ansvarig för att planera kökets matsedel utifrån Måltidsservice utbud?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Vem är ansvarig för kökets beställning av måltider?
Frågan avser både grundbeställningar och beställningar/justeringar som görs löpande.
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Vem är ansvarig för kökets beställningar av livsmedel?
Via kommunens upphandlade avtal.
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Serverar köket frukost
Välj ett alternativ.

Ja, köket tillagar frukosten som serveras
Ja, frukosten som serveras beställs av Måltidsservice
Nej, frukost serveras inte

Vilka riktlinjer har köket för frukost?
Exempelvis anvisningar och rekommendationer kring vad frukost ska innehålla.
Svara så utförligt du kan.

Serverar köket mellanmål?
Välj ett alternativ.

Ja, köket tillagar mellanmål som serveras
Ja, mellanmål som serveras beställs av Måltidsservice
Nej, mellanmål serveras inte

Vilka riktlinjer har köket för mellanmål?
Exempelvis anvisningar och rekommendationer kring vad mellanmål ska innehålla.
Svara så utförligt du kan.

Vem är ansvarig för att köket följer livsmedelsverkets rekommendationer?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Vem är ansvarig för att köket följer Lunds kommuns kostpolicy?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Ges eleverna möjlighet att påverka maten och måltiden på något sätt?
Välj ett eller flera alternativ.

Ja, genom matråd/hälsoråd

Nej

Ja, genom elevråd/klassråd

Vet ej

Ja, på annat sätt:

Mellan vilka tider serverar köket lunch för matgäster?

Serverar köket salladsbuffé till lunchen?
Välj ett eller flera alternativ.

Ja, köket tillagar salladsbuffé som serveras.
Ja, salladsbuffé som serveras beställs av Måltidsservice
Nej, salladsbuffé serveras inte

Hur många komponenter består salladsbuffén vanligtvis av?
Välj ett alternativ.

1 till 2

5 till 8

3 till 5

8 eller fler

Hur många lunchalternativ erbjuds samtliga matgäster varje dag?
Välj ett alternativ.

Ett alternativ

Tre eller fler

Två alternativ

Vet ej

Hur ofta erbjuds alla matgäster en vegetarisk rätt?
Välj ett alternativ.

5 dagar i veckan

1 till 3 dagar i månaden

4 dagar i veckan

Mer sällan

3 dagar i veckan

Aldrig

2 dagar i veckan

Vet ej

1 dag i veckan

Finns det tydlig information om innehållet i dagens rätt(er) tillgänglig för matgästerna vid
servering?
Exempelvis informationsskyltar där gäster tar mat, på en tavla i i skolrestaurangen eller liknande.
Välj ett alternativ.

Ja, för alla rätter

Nej

Ja, för en del rätter

Vet ej

Nej, men måltidspersonalen kan lätt svara/ta reda på svaret

Vem är ansvarig för kökets specialkosthantering
Frågan avser både ansvaret för att verksamheten har fungerande rutiner samt ansvaret för den dagliga hanteringen.
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor

Köksledare

Servicechef

Kock/Kokerska

Administrativ chef

Måltidsbiträde

Områdeschef

Skolsköterska

Produktionsledare

Annan, ange:

Vilken kost hanterar köket som specialkost?
Välj ett eller flera alternativ.

Allergikost

Vegansk kost

Individanpassad kost

Specialkost pga. etiska och religiösa skäl

Vegetarisk kost

Annan, ange:

Beskriv vilka rutiner köket har för hela kedjan kring hantering av specialkost
Med specialkost menas all kost som köket hanterar som specialkost.
Svara så utförligt du kan.

Används det kommungemensamma intyget för specialkost av medicinska skäl?
"Intyg vid FÖDOÄMNESALLERGI/ÖVERKÄNSLIGHET"
Välj ett alternativ.

Ja, ibland

Ja, alltid

Nej, vi har ett eget system

Vi har inga elever med behov av specialkost av medicinska
skäl
Nej
Vet ej

Vem är ansvarig för livsmedelssäkerheten i köket?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ chef

Områdeschef

Produktionsledare
Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde
Annan

Mäter och dokumenterar köket mängden tallrikssvinn?
Med tallrikssvinn menas avskrapade matrester från gästernas tallrikar efter servering.
Välj ett alternativ.

Ja, dagligen

Ja, läsårsvis

Ja, veckovis

Ja, vartannat år

Ja, månadsvis

Nej, men vi planerar att börja göra det inom ett år

Ja, terminsvis

Nej

Mäter och dokumenterar köket mängden serveringssvinn?
Med serveringssvinn menas överbliven mat i bleck och serveringsbehållare som slängs efter avslutad servering.
Välj ett alternativ.

Ja, dagligen

Ja, läsårsvis

Ja, veckovis

Ja, vartannat år

Ja, månadsvis

Nej, men vi planerar att börja göra det inom ett år

Ja, terminsvis

Nej

Mäter köket gästnöjdheten?
Välj ett alternativ.

Ja, dagligen

Ja, läsårsvis

Ja, veckovis

Ja, vartannat år

Ja, månadsvis

Nej, men vi planerar att börja göra det inom ett år

Ja, terminsvis

Nej

Beskriv hur köket arbetar för att nå målen i LundaEko II år 2020
Målen som avsees är delmål i LundaEko II som rör konsumtion och livsmedel under prioriterade områden:
1. Engagera fler
2. Hållbar konsumtion
4. Minsta möjliga klimatpåverkan
Svara så utförligt du kan.

Hur arbetar köket för att utveckla måltidskvaliteten?
Exempelvis presentation, smak, utvärdering av rätter, dialog med tillagningskök.
Svara så utförligt du kan.

Vilka mätbara mål har måltidsverksamheten?
Svara så utförligt du kan.

Vem är huvudansvarig för måltidsverksamheten på skolan?
Chef med personalansvar.
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ chef

Områdeschef

Produktionsledare
Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde
Annan

Vem är huvudansvarig för måltidsverksamhetens arbetsmiljö?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Har medarbetare och skyddsombud i måltidsverksamheten möjlighet att delta i det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Välj ett alternativ.

Ja

Delvis

Nej

Finns det tydliga uppföljningsbara mål för arbetsmiljöarbetet i måltidsverksamheten?
Välj ett alternativ.

Ja

Delvis

Nej

Finns det dokumenterade och fungerade rutiner för följande aktivitet i det systematiska
arbetsmiljöarbetet för måltidsverksamheten: undersöka arbetsmiljön?
Välj ett alternativ.

Ja

Delvis

Nej

Finns det dokumenterade och fungerade rutiner för följande aktivitet i det systematiska
arbetsmiljöarbetet för måltidsverksamheten på skolan: ta fram handlingsplaner och
genomföra åtgärder?
Välj ett alternativ.

Ja

Delvis

Nej

Finns det dokumenterade och fungerade rutiner för följande aktivitet i det systematiska
arbetsmiljöarbetet för måltidsverksamheten: göra årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet?
Välj ett alternativ.

Ja

Delvis

Nej

Har personalen i måltidsverksamheten sina egna APT:er?
Välj ett alternativ.

Ja
Nej, de delar APT med övrig servicepersonal på skolan
Nej, de delar APT med pedagogisk personal på skolan
Nej

Hur arbetar man med kompetensutveckling av måltidsverksamhetens personal?
Svara så utförligt du kan.

Vem är ansvarig för vikariehantering för måltidsverksamheten?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Vem är ansvarig för schemaläggning av kökets personal?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Ange för 2016 till 2018 antalet i LISA, registrerade:
Svaren skall hämtas ur verksamhetssystemet: LISA via HR-portalen.
Svar ska anges i siffror.

Tillbud för
medarbetare i köken
2016:
Skada utan
frånvaro för
medarbetare i köken
2016:
Skada med
frånvaro för
medarbetare i köken
2016:
Tillbud för
medarbetare i köken
2017:
Skada utan
frånvaro för
medarbetare i köken
2017:
Skada med
frånvaro för
medarbetare i köken
2017:
Tillbud för
medarbetare i köken
2018:
Skada utan
frånvaro för
medarbetare i köken
2018:
Skada med
frånvaro för
medarbetare i köken
2018:

Ange sjukfrånvaron för måltidsverksamhetens medarbetare i procent (%) av ordinarie
arbetstid för kvinnor, män och totalt för 2016 till 2018:
Svaren ska hämtas ur verksamhetssystemet QlikView.
Svar ska anges i siffror.

Sjukfrånvaro
Totalt i % av
ordinarie arbetstid 2016:
Sjukfrånvaro
Kvinnor i %
av ordinarie
arbetstid 2016:
Sjukfrånvaro
Män i % av
ordinarie arbetstid 2016:
Sjukfrånvaro
Totalt i % av
ordinarie arbetstid 2017:
Sjukfrånvaro
Kvinnor i %
av ordiniarie
arbetstid 2017:
Sjukfrånvaro
Män i % av
ordinarie arbetstid 2017:
Sjukfrånvaro
Totalt i % av
ordinarie arbetstid 2018:
Sjukfrånvaro
Kvinnor i %
av ordinarie
arbetstid
2018:
Sjukfrånvaro
Män i % av
ordinarie arbetstid 2018:

Ange personalomsättningen för måltidsverksamheten i procent (%) för 2016 till 2018:
Svaren ska hämtas ur verksamhetssystemet QlikView.
Svar ska anges i siffror.

2016: (%)
2017: (%)
2018: (%)

Ange antal tjänster som arbetade i måltidsverksamheten under 2016 till 2018:
Svaren ska hämtas ur verksamhetssystemet QlikView.
Svar ska anges i siffror.

2016:
2017:
2018:

Ange antal årsarbetare inom måltidsverksamheten 2016 till 2018:
Årsarbetare anger hur många anställda man skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för
timavlönade summerades till heltidsanställningar.
Svaren ska hämtas ur verksamhetssystemet QlikView.
Svar ska anges i siffror.

2016:
2017:
2018:

Ange AID-kod för samtliga tjänster som arbetar i måltidsverksamheten 2019:
Svaren hämtas ur verksamhetssystemet Personec P.

Ange befattning/benämning för samtliga tjänster som arbetar i måltidsverksamheten 2019:
Svaren hämtas ur verksamhetssystemet Personec P.

Finns det personal inom måltidsverksamheten på skolan som har delade tjänster 2019?
Ja
Nej

Hur många anställda i måltidsverksamheten har delade tjänster 2019?
Svar ska anges i siffror.

För samtliga delade tjänster ange i procent (%) hur stor andel av tjänsten som är förlagd
inom måltidsverksamheten och hur stor andel av tjänsten som är förlagd inom annan
verksamhet 2019:

Övriga tankar/synpunkter/kommentarer:

Fyll i dina kontaktuppgifter

Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:

Hej,
Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten som är en del i utredningen avseende samlad
måltidsorganisation för Lunds kommun!
Enkäten riktar sig till dig som är verksamhetsansvarig för måltidsverksamhet i Barn- och
skolförvaltningen samt Serviceförvaltningen.
Vi ber dig att besvara enkäten senast den 23 april.
Enkäten syftar till att identifiera likheter och skillnader bland måltidsverksamheter i Lunds kommun.
Frågorna i enkäten rör daglig drift, arbete i enlighet med Lunds kommuns kostpolicy,
livsmedelssäkerhet, ledning och styrning, arbetsmiljö, personalfrågor och HR-uppgifter.
För att sammanställa ett tillförlitligt underlag för beslutsfattare är vi beroende av att få in svar på
enkäten ifrån dig som är verksamhetsansvarig.
Praktisk information om enkäten:









Enkäten tar ca 1 timme att besvara.
När du besvarar enkäten kommer du behöva ha tillgång till följande system och underlag:
o LISA
o QlikView
o Dokumentation kring verksamhetsrutiner och mål
Det är möjligt att besvara delar av enkäten, pausa och komma tillbaka vid senare tillfälle för
att slutföra enkäten.
Om du märker att någon annan i verksamheten är bättre lämpad att besvara enkäten kan du
vidarebefordra länken och be den personen besvara enkäten i ditt ställe.
Du kan behöva besvara enkäten mer än en gång om du är ansvarig för flera
måltidsverksamheter.
Dina svar är inte anonyma.
Vid eventuella frågor går det bra att vända sig till: utredning.maltidsorg@lund.se

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten.
Stor tack på förhand för din insats!
Dina svar är viktiga.

Måltidsorganisation
Förskola & skola

tillagningskök

grundskola

gymnasieskola

utan utskick

utan utskick

7 tillagningskök
med utskick

grundskola

Leverans

Tillagnings- & mottagningskök

15 mottagningskök
förskolor

6 mottagningskök
förskolor

Leverans

tillagningskök

Mottagningskök

15 mottagningskök
grundskola

1 mottagningskök
grundskola

4 mottagningskök KSU

4 tillagningskök i
kombinerade för- och
grundskolor

(Kommunövergripande särskilda
undervisningsgrupper)

Leverans

9 mottagningskök
grundsärskola

2 mottagningskök

Leverans

2

13

Barn- och skolnämden

Barn- och skolnämnden

Måltidsservice

(Ladugårdsmarken, Torna Hällestad,
Påskagänget & Byskolan)

54 tillagningskök i förskolor

grundskola

Kristallens
restaurang

Utbildningsnämnden
Mottagningskök

(tillagningskök)

Café Högevall

Tillhör kultur & fritids verksamhet, personal
tillhör måltidsservice

2 mottagningskök
gymnasieskolor

(Katedralskolan och Campus Vipan)

Livsmedelinköp via
kommunens upphandlade avtal

Leverans

Servicenämnden

1(1)

Serviceförvaltningen
Måltidsservice

2018-10-17

Rickard Davidsson
rickard.davidsson@lund.se

Måltidsservice pris 2019 för skolor
inkl. transport exkl. moms
Lunch
(produktionsportion = mellanstadieportion)
Varm mat
28,80 kr
Lovportion
30,80 kr för kunder som beställer lunch
enbart under loven
varav rörligt pris:
(för registrerade portioner i Aivo = livsmedelskostnaden)
Varm mat
12,60 kr
varav fast pris:
(enligt grundbeställningen, bokförs per termin)
Varm mat
16,20
kr

Serveringstimme

258,00 kr

Lunchpriset viktat enligt livsmedelsverkets riktlinjer:

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

serviceforvaltningen@lund.se

Bilaga 6

SERVERINGSAVTAL
Avtal stiftas mellan Barn- och skolförvaltningen och Serviceförvaltningen för serveringstjänst.
Avtalen kan variera i omfattning och därmed även i kostnad då serveringstjänsten köps in
och debiteras per timme. Serveringsavtalet tecknas per termin för ordinarie
verksamhetsdagar. Det är områdeschef för Måltidsservice samt rektor för respektive skola
som undertecknar avtalet. Serveringstjänsten omfattar inte lov och studiedagar. Kostnaden
för serveringstimmar under lovdagar debiteras utöver serveringsavtalet enligt
överenskommelse mellan parterna.
Kostnaden för en serveringstimme är beräknad efter överenskommen
bemanning och genomsnittlig personalkostnad. Serviceförvaltningen debiterar samma
timkostnad för samtliga kök oavsett de rådande lokala förutsättningarna. Det som ingår i
serveringstjänsten är följande: servering, städning och diskning samt vissa administrativa
arbetsuppgifter. De arbetsuppgifter som utförs som en del av serveringstjänsten går att
likställa vid de arbetsuppgifter som utförs av personal i Barn- och skolförvaltningens
mottagningskök.
Det är upp till rektor/beställare på respektive skola att avgöra vilka
arbetsuppgifter som ska utföras av Serviceförvaltningens personal samt i vilken omfattning.
Baserat på beställningen görs en beräkning på antalet serveringstimmar som krävs för att
utföra de önskade tjänsterna så effektivt som möjligt samtidigt som en god arbetsmiljö för
Serviceförvaltningens medarbetare bibehålls.
Utöver vilka arbetsuppgifter och i vilken omfattning beställare önskar få dessa
utförda är det flera parametrar som påverkar antalet serveringstimmar som beräknas krävas
för att utföra uppdraget i enlighet med förfrågan. Lokala förutsättningar påverkar
tidsåtgången för det arbete som ska utföras och utgör en del av beräkningen. Exempelvis
påverkar antalet elever som äter samtidigt i matsalen, längden på serveringstiden, hur länge
måltidspersonal behöver vara på plats, matsalsschemat, flödet i matsalen, vuxennärvaron i
matsalen det vill säga antalet pedagoger och personal på skolan som är närvarande under
måltiden. Måltidsmiljön, serveringslinjernas layout samt hur välplanerade ytorna är i matsalen
är även parametrar som påverkar hur många serveringstimmar som krävs.

