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Servicenämnden

Utredning avseende samlad måltidsorganisation;
hantering av beslutade medel
Dnr SN 2016/0231

Sammanfattning

Den 13 september 2017 uppdrog kommunstyrelsen åt
servicenämnden att genomföra en analys av samlad
måltidsorganisation i syfte att identifiera samordnings och
kvalitetsförbättringar. Nämnden tillsköts 500 tkr år 2018 till att
anlita externa resurser för uppdraget. Då upphandlingen
överklagades har utredningsarbetet kommit att förskjutas och
förändras. Hälften (250 tkr) av tilldelade medel föreslås därför
återlämnas för 2018 och tilldelas på nytt för 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-01, § 99
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2017
Kommunstyrelsen beslut 2017-09-13, § 270
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-01 (denna skrivelse)

Barnets bästa

Bra måltider från unga år kan i förlängningen påverka folkhälsan på
ett positivt sätt. Skolmåltiden är en del av utbildningen, men är också
en förutsättning för trivsel och lärande. Bra måltider möjliggör bättre
skolresultat för eleverna. Det ligger i barn och ungas intresse att
kommunen arbetar aktivt med måltidsfrågan.

Ärendet

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Med utgångspunkt i en förstudie som servicenämnden har
genomfört avseende samlad måltidsorganisation har
kommunstyrelsen den 13 september 2017 uppdragit åt
servicenämnden att genomföra en analys av samlad
måltidsorganisationen i syfte att identifiera samordnings ochkvalitetsförbättringar. Förvaltningens bedömning vid tidpunkten var
att utredningen kunde slutföras under våren 2018 samt att externa
resurser behöver anlitas för detta uppdrag. Servicenämnden
tillsköts, efter beslut i kommunstyrelsen, 500 tkr för 2018 från
kommunstyrelsens reserverade medel för detta ändamål.
Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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En upphandling genomfördes avseende konsultstöd, men
upphandlingen överklagades. Som en följd har utredningsarbetet
blivit försenat och en översyn av formerna för utredningens
genomförande har gjorts. Bedömningen är nu att arbetet med
utredningen kommer att börja igen hösten 2018/våren 2019 och att
typen av externt stöd kommer att ändras.
Eftersom utredningen inte genomförts under 2018 på det sätt som
var avsikten, kan inte heller tilldelade medel fullt ut förbrukats för
ändamålet. Förvaltningens förslag är att återbetala 250 tkr till KS
reserverade medel 2018 och få dem tilldelade på nytt 2019 då
utredningen väntas genomföras.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att
att

återbetala 250 tkr till kommunstyrelsens reserverade medel år
2018
föreslå kommunstyrelsen att på nytt bidra till utredningen
samlad måltidsorganisation från kommunstyrelsens
reserverade medel år 2019 med 250 tkr.

Serviceförvaltningen
Pål Svensson
Förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Alma Hodzic
Ekonomichef
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