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§ 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.
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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
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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
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Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen
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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

