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Tjänsteutlåtande
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, nämnden besluta
att avsätta 10,2 mkr i 2014 års investeringsbudget samt 0,4 mkr i 2015 års
investeringsbudget för åtgärder i syfte att öka tillagningsgraden i ovan nämnda
serveringskök.
Bakgrund
Landstinget har sagt upp samarbetsavtalet mellan kommunen och landstinget per den
31 december 2013. Enligt överenskommelse mellan landsting och kommun så ska
avtalet förlängas till augusti 2014, därefter har kommunen inte tillgång till
tillagningsköket på sjukhuset. Majoritetspartierna har samtidigt ett mål att öka antalet
tillagningskök i kommunen.
Detta medför att vissa kök måste åtgärdas. En ekonomisk kalkyl över detta har tagits
fram av tekniska förvaltningen. Investeringarna uppgår till 20,4 miljoner kronor.
Vissa delar av investeringar är arbetsmiljöåtgärder och underhållskostnader som
måste göras oavsett om tillagning ska ske eller inte.
Ekonomiska konsekvenser
Personalkostnaderna blir oförändrade i och med att de av personalen på centralköket
som redan i dag arbetar med tillagning för kommun kommer att fördelas ut på de
olika enheterna.
Hyreskostnaden för centralköket upphör, vilket innebär en årlig besparing på cirka
1,2 miljoner kronor. Hyran för de återstående köken beräknas bli samma även då
man flyttar ut tillagning till mottagningsköken.
Förändringen innebär även att kommunen får minskade kostnader för transporter
och matsvinn.

Katarina Niemi
verksamhetschef kosten
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Nedan redovisas fullmäktiges beslut från 21 oktober § 142

Ökad grad av tillagning vid serveringsköken
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2013 att
samarbetet inom ramen för kostnämndens verksamhetsområde ska upphöra. Efter
diskussioner med kommunens kostenhet och landstinget har det befunnits lämpligast
att avsluta samarbetet den 15 augusti 2014. Huvudskälet är att minimera risken för
störningar i skolans verksamhet genom att påbörja det nya läsåret 2014/15 med
matlagning i helt egen regi.
För att klara det så krävs det förutom de åtgärder som redan är beslutade och
finansierade i 2013 års investeringsbudget, dvs. Västra skolan och Tunbacka, också
åtgärder för att öka tillagningsgraden vid några av kommunens övriga
serveringsställen. För att kunna hinna med att färdigställa det i tid har det visat sig att
arbetet med detta i flera fall behöver påbörjas snarast. Det går därför inte att invänta
det slutgiltiga beslutet om den samlade investeringsbudgeten för 2014.
Den preliminära totalkostnaden inklusive åtgärder för att förbättra hela
måltidssituationen är 20,6 mkr. Av dessa är redan 10 mkr avsatta i 2013 års budget.
Det behövs 10,2 mkr 2014 och 0,4 2015. De nödvändiga åtgärdernas fördelning på
enheter framgår nedan.
Läroverket /

2 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum

Tunbacka

3 Mkr

Ombyggnad, el, vent, inredning
(Av tot 5 Mkr är ca 1,5 Mkr arbetsmiljöåtgärder
samt byte av utrusning som måste åtgärdas ca 1
Mkr)

Västra skolan

3 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum

5 Mkr

Ombyggnad, el, vent, inredning
(Av tot 5 Mkr är 2 Mkr arbetsmiljöåtgärder)

Patricia

0,8 Mkr

Iggesunds skola

0,5 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum

0,8 Mkr

Ombyggnad, el, vent, inredning

1 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum

Björkbergs skola

Ombyggnad, el, vent, inredning
Håsta skola
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Ombyggnad, el, vent, inredning
Skolbyn

0,3 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum
Ombyggnad, el, vent, inredning

Sandvalla skola

0,4Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum
Ombyggnad, el, vent, inredning

Totalt

17,6 Mkr (varav 4,5 milj arbetsmiljöåtgärder)

Restaurangmiljöåtgärder

3 Mkr

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att 10,2 mkr avsätts i 2014 års
investeringsbudget, samt 0,4 mkr i 2015 års investeringsbudget, för åtgärder i syfte att
öka tillagningsgraden i ovan nämnda serveringskök.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i
ärendet.
Jan-Erik Jonsson (C), Tommy Ljung (M)och Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till
förslaget.
Mikael Löthstam (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras då underlaget är
bristfälligt beträffande de ekonomiska konsekvenserna av förslaget när det gäller drift
och investeringskostnader samt en långsiktig beskrivning av utbyggnaden av
tillagningskök inom kostverksamheten. Underlaget bör kompletteras med en
beskrivning av den tänkta verksamhetsförändringen i de kök som räknas upp i
tjänsteutlåtandet. Yrkar i andra hand avslag på det lagda förslaget på grund av det
undermåliga beslutsunderlaget.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska således
behandlas vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Jan-Erik Jonssons
mfl förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Jan-Erik
Jonsson (C) m.fl. förslag röstar JA. Den som röster avslag på detta röstar NEJ.
Vinner nej har kommunstyrelsen avslagit Jan-Erik Jonssons m.fl. förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
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Jonas Holm (M), Bengt-Åke Nilsson (C), Jan-Erik Jonsson (C), Tommy Ljung (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD)och Kåge Wallner (MP) röstar
ja.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Kerstin Rask
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit Jan-Erik
Jonsson m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 10,2 mkr i 2014 års investeringsbudget samt 0,4 mkr i 2015 års
investeringsbudget för åtgärder i syfte att öka tillagningsgraden i ovan nämnda
serveringskök.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Kerstin Rask (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) skriftligt.
Bilaga § 221
______
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Jonas Holm (M) och Kåge Wallner
(MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras då underlaget är
bristfälligt beträffande de ekonomiska konsekvenserna av förslaget när det gäller drift
och investeringskostnader samt en långsiktig beskrivning av utbyggnaden av
tillagningskök inom kostverksamheten. Underlaget bör kompletteras med en
beskrivning av den tänkta verksamhetsförändringen i de kök som räknas upp i
tjänsteutlåtandet samt ett yttrande från Kostnämnden. Yrkar i andra hand avslag på
det lagda förslaget på grund av det undermåliga beslutsunderlaget.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
återremissyrkande, och finner att kommunfullmäktige avslår detta, varvid votering
begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar avslag på
återremissförslaget röstar JA. Den som röstar bifall till återremissförslaget röstar
NEJ. Om 17 st (minst en tredjedel av ledamöterna)eller fler röstar Nej, har
kommunfullmäktige, enligt kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss,
beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
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Öppen omröstning genom namnupprop genomförs. Omröstningen utfaller med 27
ja-röster mot 23 nej-röster, 1 ledamot är frånvarande. Kommunfullmäktige har
således beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare
beredning.
Bilaga § 142
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning och med
ovanstående motivering.
______
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