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tekniska nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om inget annat 
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Information: 
• TN= slutgiltigt beslut fattas i tekniska nämnden. 
• KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.  
• KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.  
• Info = Information. 
• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.  
• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet. 
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Renhållningstaxa 2020 
 
Sammanfattning 
Renhållningskollektivet har ett positivt ackumulerat kapital. Prognosen gällande 
ekonomiskt utfall för 2019 visar på ett underskott vilket är i linje med budget. 
 
Renhållningstaxan för 2020 föreslås att nivåmässigt lämnas oförändrad för att fortsätta 
återbetalningen.  
 
Entreprenören kommer från och med 1 januari 2020 inte längre tillhandahålla tjänsten 
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en och tvåfamiljshus. Taxan 
bibehålls i dokumentet (§ 2.5) med reservationen ”Denna taxa gäller endast under 
förutsättning att tjänsten tillhandahålls av entreprenören”. 
 
Med start den 1 april 2020 införs en förbränningsskatt. Preliminärt leder detta till ökade 
kostnader på 200 tkr. Förvaltningen anser dock inte att en höjning av taxan behöver 
genomföras inför 2020 då vi har ett positivt ackumulerat kapital.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-08 
Taxa Renhållning 2020 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Taxa Renhållning 2020 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande. 

 
 
Mikael Johnsson 
Renhållningschef 
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Taxa renhållning 2020 
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§ 1 ALLMÄNT 
Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av balken utförts genom deras försorg (Miljöbalken 27 kapitlet 4§).  
 
Avgifterna skall erläggas av fastighetsägare eller annan som jämställs med fastighetsägare. Taxan 
redovisas både exklusive och inklusive moms. 

§ 2 HÄMTNING KÄRL- OCH SÄCKAVFALL 
Observera att kärlet skall ställas vid anvisad plats för ordinarie taxa (se 2.9). 

2.1 Grundavgift per hushåll/verksamhet.  
Grundavgift helår  exkl moms  inkl moms  

En- och tvåfamiljshus 640 kr 800 kr 

Lägenhet 320 kr 400 kr 

Verksamhet 320 kr 400 kr 

Fritid 320 kr 400 kr 

 
Grundavgiften omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla abonnenter delar på. 
Det vill säga kostnader för tjänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del av. 
Grundavgiften täcker kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler, 
hantering av farligt avfall och elavfall, fjärrtransporter och behandling av grovavfall, 
avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och kundservice. 
 
2.2 Abonnemangsavgifter helår, hämtning varannan vecka  
      Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 
Kärltyp Matavfall Kompost Blandat avfall 

exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

140 L 640 kr 800 kr 640 kr 800 kr 1 200 kr 1 500 kr 

190 L 960 kr 1 200 kr 960 kr 1 200 kr 1 800 kr 2 250 kr 

240 L* 1 280 kr 1 600 kr 1 280 kr 1 600 kr 2 400 kr 3 000 kr 

370 L 1 600 kr 2 000 kr 1 600 kr 2 000 kr 3 000 kr 3 750 kr 

660 L 2 560 kr 3 200 kr 2 560 kr 3 200 kr 4 800 kr 6 000 kr 

800 L* 3 520 kr 4 400 kr 3 520 kr 4 400 kr 6 600 kr 8 250 kr 

Container, 3 m³ 7 800 kr 9 750 kr 7 800 kr 9 750 kr 11 700 kr 14 625 kr 

Container, 5 m³ 12 792 kr 15 990 kr 12 792 kr 15 990 kr 19 188 kr 23 985 kr 

Container, 8 m³ 20 384 kr 25 480 kr 20 384 kr 25 480 kr 30 576 kr 38 220 kr 

Container, 10 m³ 23 712 kr 29 640 kr 23 712 kr 29 640 kr 35 568 kr 44 460 kr 

* Endast befintliga abonnemang 

Önskas tömning varje vecka ökar den rörliga avgiften med 2,2 ggr av taxa för valt abonnemang med 
tömning varannan vecka. Vid tömning två gånger per vecka blir motsvarande rörlig avgift 5 ggr högre.  
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2.3 Abonnemangsavgifter fritidshus, hämtning varannan vecka maj t o m sep 
      Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 

Kärltyp Matavfall Kompost Blandat avfall 
exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms 

140 L 320 kr 400 kr 320 kr 400 kr 480 kr 600 kr 

190 L 480 kr 600 kr 480 kr 600 kr 720 kr 900 kr 

240 L* 800 kr 1 000 kr 800 kr 1 000 kr 1 200 kr 1 500 kr 

370 L 960 kr 1 200 kr 960 kr 1 200 kr 1 440 kr 1 800 kr 

660 L 1 440 kr 1 800 kr 1 440 kr 1 800 kr 2 160 kr 2 700 kr 

* Endast befintliga abonnemang 

Hämtning görs 11 gånger om året. 

2.4 Miniservice, hämtning var 8:e vecka 

Ansökan om miniservice kan godkännas av Bygg- och miljönämnden om hushållet komposterar allt 
matavfall samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämnas på avsedd plats.  

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1 

Kärltyp exkl moms  inkl moms 

140 L 160 kr 200 kr 

190 L 320 kr 400 kr 

 
2.5 Förpacknings- och tidningsavfall 

Hämtning av förpackningar och 
tidningar 

Pris per hushåll och år 
 exkl moms  inkl moms 

En- och tvåfamiljshus* 464 kr 580 kr 
Flerbostadshus 344 kr 430 kr 
* Denna taxa gäller endast under förutsättning att tjänsten tillhandahålls av entreprenören. 
 
2.6 Trädgårdsavfall, hämtning varannan vecka (maj t o m okt) 

Kärltyp  exkl moms  inkl moms 

370 L 552 kr 690 kr 

Trädgårdsavfall hämtas 14 ggr om året. 

2.7 Byte av kärlstorlek 

  exkl moms  inkl moms 

Avgift för byte av kärlstorlek* 250 kr 313 kr 

*Byte från större till mindre årsvolym är kostnadsfritt.  
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2.8 Extrasopor 
 exkl moms  inkl moms 
Extra tömning av kärl (140-190 L) 250 kr 313 kr 

Extra tömning av kärl (240-370 L) 315 kr 394 kr 

Extra tömning av kärl (660-800 L) 540 kr 675 kr 

 
2.9 Tillägg hämtningsavstånd  
Om kärlet hämtas på annan överenskommen plats. 

  exkl moms  inkl moms 
Avgift per påbörjad 5-metersintervall från 
tomtgräns* 250 kr 313 kr 

* Hinder i form av dörrar, grindar, trappsteg, trottoarkant och liknande mäts in som 5 meter. 

§ 3 SLAMSUGNING 
3.1 Tömning av sluten tank eller septiskanläggning per brunn och gång 

 exkl moms inkl moms 

Volym max 3 m3 700 kr 875 kr 

Volym 3 - 6 m3 1 240 kr 1 550 kr 

Tillkommande för varje ytterligare m³ 240 kr 300 kr 

 
3.2 Extra slamsugning 

  exkl moms inkl moms 

Tillkommande kostnad för akut tömning 
inom 3 arbetsdagar: 

968 kr 1 210 kr 

Tillkommande kostnad för tömning under 
jourtid. 

1 380 kr/tim 1 725 kr/tim 

Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som 
ingår 

100 kr 125 kr 

Tömning av fettavskiljare, max 4 m3 620 kr 775 kr 

Tillägg för ytterligare m³ (fettavskiljare) 560 kr 700 kr 

Tömning av fosforfälla 1 000 kr 1 250 kr 

Bomkörning* 420 kr 525 kr 

Felaktigt avfall ** ** 

* Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras. 
** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för 
mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig. 
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§ 4 BUDAD GROVSOPSHÄMTNING 
  exkl moms  inkl moms 

Upp till fem kolli (ej farligt avfall) 200 kr 250 kr 

Vid önskemål om hämtning av fler än fem kolli alternativt annan hämtningsplats än tomtgräns har 
entreprenören möjlighet att ta ut en extra avgift. 

§ 5 AVFALLSLÄMNING TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL 
Avfall som lämnas på Herrljunga och Annelunds Återvinningscentral ska ske efter de instruktioner som 
ges av personalen. Privatpersoner lämnar avfall, som uppkommer i samband med boende, utan avgift. 
Företag lämnar avfall enligt nedanstående taxa. 

Avfallsslag  exkl moms  inkl moms 

Sorterbart avfall 400 kr/släp 500 kr/släp 

Sorterbart avfall (halvt släp)  200 kr/släp 250 kr/släp 
Trädgårdsavfall (kr per släp) 200 kr/släp 250 kr/släp 
Sorterbart avfall som ryms i personbil (kr) 100 kr 125 kr 
Kemtaxa (oljor, målarfärg, lösningsmedel mm.) 8 kr/liter 10 kr/liter 
 

§ 6 AVSTEG FRÅN TAXAN 
Renhållningsavdelningen äger, för speciella fall där taxan inte är tillämpbar, träffa särskild 
överenskommelse med avfallslämnaren. Vid ökade kostnader för skatter och avgifter äger tekniska 
nämnden rätt att höja taxan med motsvarande belopp. 

§ 7 BETALNING AV AVGIFTER 
Helårsabonnenter, exkl. abonnenter med miniservice, betalar två gånger per år. Räkningar utskickas dels 
i mars med betalning senast 30 april, dels i september med betalning senast 31 oktober. 

Miniserviceabonnenter betalar en gång per år. Räkning utskickas i juni med betalning senast 30 juli. 

Fritidsabonnenter betalar per säsong. Räkning utskickas i mars med betalning senast 30 april. 

Slamsugning skall betalas efter utfört arbete med betalning inom 30 dagar. 

Avgifter i samband med avlämning av avfall på Återvinningscentralerna faktureras. 

Renhållningsavdelningen förbehåller sig rätten att debitera arbetskostnaden för sortering av 
stora mängder osorterat avfall. 
 
Kommunens riktlinjer för fakturering och krav skall tillämpas. 
 
 
Taxan träder ikraft 2020-01-01. 
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Svar på medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, 
fritidshem och skolor 
 
Sammanfattning 
Malin Thorman inkom 2019-01-29 med ett medborgarförslag om att ta bort lättmargarin, i 
förskolor, fritidshem och skolor. Kommunfullmäktige överlämnade 2019-02-12 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning (KF § 35). 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-14 
Kommunfullmäktige § 35/2019-02-12 
Bordsmargarin i förskola, fritids och skola innehåller ingen palmolja 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 
Förvaltningen hänvisar till tidigare beslut KF & 57 
 
 
 
Irene Andersson 
Kostchef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 35 DNR KS 37/2019 

Medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritids
hem och skolor 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2019-01-29 från Malin Thorman, Ljung: 

"Lättmargarin bort.från skola/barnomsorg 
På livsmedelsverkets rekommendaNoner så följer kommunens kostchef rådet om att 
servera lättmargarin i kommunens förskolor, fritidshem och skolor. 

Mitt.förslag är nu att ompröva detta. Tag bort lättmargariner som vi alla vet inne
håller en massa konstigheter bland annat den just nu så omstridda palmoljan. Er
sätt detta matfett med alternativet alla vet är bättre. 
Jag vill också ta chansen att påpeka att Herrljunga kommuns alla lärare vet hur vi 

påverkar våra elever att använda fett "lagom" - lita på att det gör sitt jobb vid den 
pedagogiska måltiden. Alla är medvetna om att matfetma är ett problem". 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 

Ärende 4
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Svar på socialnämndens önskan om att göra en genomlysning av 
kostverksamheten för att om möjligt minska kostnader för kost 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har önskat att tekniska nämnden gör en genomlysning av kostverksamheten 
för att se om det är möjligt att minska kostnaderna för kosten.(Socialnämnden § 17/ 2019 
0226). 
 
Det har skett en genomlysning av kostnader och intäkter av måltidsavgift för särskilt 
boende och matdistribution (till de personer som erbjuds matlådor). En aktivitet har skapats 
i redovisningen för att särskilja kostnader för särskilt boende och matdistribution. Det har 
visat på att kostnaderna för matlådorna är högre än intäkterna vilket har belastat 
dygnsportionspriset. Intäkter för transporter  till matdistributionskunder har inte kommit 
Tekniska nämnden till del vilket motsvarar  485.000 tusen kronor/ år vilket har belastat 
dygnsportionspriset. I omräkningen av priser har transportkostnader fråntagits Tekniska 
nämnden vilket innebär att dygnsportionspriset sänks till år 2020. Det har även fördelats 
kostnader till matdistributionsportionen såsom livsmedel, kem, portionsförpackningar, el 
mm. 
 
När det gäller kostnaden för korttidsboende och beställning av enbart frukost eller lunch  
kan det ses över i systemet i dag går det beställa enbart kvällsmat eller dygnsportion vilket 
varit önskemål tidigare av kund. I kostdataprogram beställs antal portioner från enheterna 
om någon har behov av sondmat ska den inte räknas med i beställda portioner. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-22 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar föreslagna prisändringar 
  
 
 
Irene Andersson 
Kostchef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Socialnämnden 
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Tjänsteskrivelse  
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Ekonomisk bedömning 
            
                      Utfall jan-aug månad 2019. Plus på intäkter av dygnsportionen 

Utfall 2019 Frukost Lunch Kvällsmat 
Mellanmål 5 
st 

S:a 
dygnsport 

viktning  20% 47% 24% 8% 100% 
Viktning livsmedel 11% 40% 21% 27% 100% 
            
Personal 19,34 27,08 23,21 7,74 77,37 
Lokal- och fastkostn 0,84 1,17 1,00 0,33 3,34 
Övr drift 3,25 4,55 3,90 1,30 13,00 
Adm 3,37 4,72 4,05 1,35 13,49 
Kapitalkostn 2,02 2,83 2,43 0,81 8,10 
Livsmedel 6,17 22,14 11,59 14,85 54,75 
            
S:a kostnad/port 34,99 62,49 46,18 26,38 170,05 
varav fast kostn 28,82 40,35 34,59 11,53 115,30 
Intäkt         195,25 
varav fast kostn         136,36 
Nettokostnad         -25,20 
Utfall jan-aug. månad. Minus på intäkter för matdistribution 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matdistribution     
Tillagning inkl adm   40,35 
Livsmedel   15,56 
Förpackningar, gas, el, 
förslutningsfilm 5,3 
Transport   26,2 
Kostnad/portion   87,4 
Intäkter   68,1 
Nettokostnad   19,2 
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FÖRVALTNINGEN 
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    Minskad intäkt av dygnsportion  
 

Budget 2020 Frukost Lunch Kvällsmat 
Mellanmål 5 
st 

S:a 
dygnsport 

viktning  19% 51% 23% 8% 100% 
Viktning livsmedel 11% 40% 21% 27% 100% 
            
Personal 19,69 27,57 23,63 7,88 78,78 
Lokal- och fastkostn 0,86 1,21 1,03 0,34 3,45 
Övr drift 3,22 4,51 3,87 1,29 12,89 
Adm 3,43 4,80 4,11 1,37 13,70 
Kapitalkostn 2,06 2,89 2,48 0,83 8,26 
Livsmedel 6,59 23,66 12,38 15,87 58,50 
            
S:a kostnad/port 35,86 64,63 47,51 27,57 175,57 
varav fast kostn 29,27 40,98 35,12 11,71 117,07 

                     
                    Ökad intäkt för matdistribution 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Matdistribution     
Tillagning inkl adm   40,98 
Livsmedel   15,85 
Förpackningar, gas, el, förslutningsfilm 5,6 
Kostnad/portion   62,5 
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Äskande om investeringsmedel för Hagens exploateringsområde  
 
Sammanfattning 
Ny detaljplan för exploateringsområde Hagen har tagits fram och antogs 2019-10-02. 
 
Parallellt har arbetet med förprojektering pågått, för anläggande av gator, gc-vägar 
gatubelysning och va-ledningar. 
 
Arbetsgruppen har bestått av representanter från tekniska förvaltningen, kommunarkitekt, 
Herrljunga elektriska, Herrljunga vatten och Vara Markkonsult. 
 
Detta har resulterat i en kostnadsberäkning, översiktskarta och tidplan. 
 
Beräknad kostnad för anläggande av gator, gc-vägar gatubelysning och va-ledningar: 
6.900.000 kr 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21 
Översiktskarta 
Tidplan 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja 6,9 mkr i investeringsmedel för 
detaljprojektering och byggnation av gator, gc-vägar, gatubelysning och VA-
ledningar enligt framtagen grovprojektering. 

 
Claes-Håkan Elvesten 
Gata- och parkchef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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Ekonomisk bedömning 

 
Kostnadsberäkning exploateringsområde Hagen: 
 
Gator, gc-vägar belysning m.m.      4.300.000:- 
VA-ledningar, brunnar, brandposter, ventler, rännstensbrunnar m.m. 1.800.000:- 
Projektering, byggledning m.m. ( 10% )       610.000:- 
Oförutsett           190.000:- 
        Totalt  6.900.000:- 
 

 
 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Beaktad i detaljplanearbetet 
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ID Aktivitetsl Aktivitet Varaktighet Start Slut

1 Hagen gata 302 dagar? fr 19‐09‐06 må 20‐11‐02
2 kostnadskalkyl 28 dagar fr 19‐09‐06 ti 19‐10‐15
3 politiskt beslut 9 dagar må 19‐11‐18 to 19‐11‐28
4 ta fram FFU 66 dagar fr 19‐11‐29 fr 20‐02‐28
5 upphandling 42 dagar? må 20‐03‐02 on 20‐04‐29
6 annonsering 30 dagar må 20‐03‐02 fr 20‐04‐10
7 utvärdering 2 dagar? må 20‐04‐13 ti 20‐04‐14
8 avtalsspärr 10 dagar? on 20‐04‐15 ti 20‐04‐28
9 kontrakt 0 dagar on 20‐04‐29 on 20‐04‐29
10 byggstart 1 dag on 20‐04‐29 on 20‐04‐29
11 entreprenadtid 132 dagar to 20‐04‐30 fr 20‐10‐30
12 slutbesiktning 0 dagar må 20‐11‐02 må 20‐11‐02
13 överlämning 1 dag? må 20‐11‐02 må 20‐11‐02
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HERRLJUNGA 
KOMMUN 

Revisorerna i Herrljunga kommun 

Granskning av kostverksamheten 

02 oktober 2019 

Tekniska nämnden 

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av 
kostverksamheten för att bedöma om tekniska nämnden har säkerställt att 
kostverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

I samband med granskningen har en rapport upprättats. I rapportens 
sammanfattning finns iakttagelser och rekommendationer. Vår granskning bifogas 
detta brev. 

' ~ 

7'~ "'J'\ u "'6. ~ 4U'J-I 
Vi önskar få del av seai 2 1wämrdsmi syn på rapportens rekommendationer senast 
2019-11-29. 

För kommunens revisorer 

Jonny Gustafsson 

Ordförande 
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Sammanfattning 
Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Herrljunga kommun fått uppdraget att 

genomföra en granskning avseende kostverksamheten.  

 

Revisionsfråga 
Har tekniska nämnden säkerställt att kostverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt 

och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt? 
 

Svar på revisionsfråga 
Vår sammanfattande bedömning är att tekniska nämnden i huvudsak har säkerställt att 

kostverksamheten bedrivs på ett från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vår sammanfattande bedömning är att tekniska nämnden till viss del  har säkerställt att 

kostverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt (bland annat målen avseende andel 

ekologisk livsmedel ej uppnås). 

Iakttagelser 

- Herrljunga kommun är dyrast bland jämförbara kommuner när det gäller 

matkostnader inom både skolverksamheten och äldreomsorgen.  

- Matkostnaderna drivs upp av flera faktorer; hög andel ekologiska livsmedel, hög 

andel närproducerade livsmedel, hög andel svensk kött, högt antal tillagningskök, 

stor andel av maten som tillagas från grunden, hög kvalitet på maten, flera 

alternativa rätter.  

- Kostpolicyn med handlingsprogram innehåller mycket övergripande formuleringar 

utan några tydliga specifikationer. Som sådan skapar den mycket tolkningsutrymme 

bland tjänstemän samt svårigheten för politiker att följa måluppfyllelsen. 

- Nuvarande sälj/köp system tillåter inte förvaltningarna köpa mat från annan 

leverantör än den tekniska förvaltningen. Detta gör att konkurrensen är ur spel, 

eftersom tekniska nämnder dessutom sätter matpriserna själva saknas det 

incitament att arbeta med effektiviseringar. 

- Nuvarande prisstättningsmodell bedöms som ej flexibel och tar inte hänsyn till alla 

kostnader.  

- Enligt officiell statistik har Herrljunga kommun fler köks- och måltidsarbetare per 

1000 invånare än riket (+25%) och liknande kommuner (+9%). 

- Det finns indikationer på att brukare och kostenheten har olika uppfattningar 

avseende kvaliteten på maten. Kostenheten utför inga kund/brukarenkäter avseende 

kvalitet på maten.  

- Målet om att 49 % varuinköp ska vara ekologiska livsmedel uppnåddes ej 2018 och 

kommer ej att uppnås 2019. 

Rekommendationer 

Tekniska nämnden rekommenderas att: 

- för kommunfullmäktige belysa att nuvarande ambitionsnivå avseende 

kostverksamheten är svår att upprätthålla med de rådande ekonomiska 

förutsättningarna i kommunen. 

- se över nuvarande kostpolicy och förtydlggöra innehållet genom att utarbeta riktlinjer 

och rutiner samt göra målen mer specifika, mätbara, acceptabla, realistiska och 

tidsatta.  

- se över och utveckla nuvarande inköpssystem (köp-säljmodell) eller överväg annat 

inköpssystem. 

- se över och utveckla nuvarande prissättningsmodell, bland annat bör större hänsyn 

tas till kring-varor vid prissättning, samt att modellen ska vara mer flexibel för 

förändringar. 

- utreda vidare om det finns andra faktorer som gör att Herrljunga kommun har fler 

medarbetare inom kostverksamheten än riket och liknande kommuner.  
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- arbeta fram ändamålsenliga system och rutiner för kundundersökningar samt 

genomföra brukarundersökningar i enlighet med framtagna rutiner.  

- vidta nödvändiga åtgärder för att nå uppsatta mål, exempelvis andelen ekologiska 

livsmedel. 

 

Den 12 september 2019 

 

DELOITTE AB 

 

Revsul Dedic        Fredric Gyllensten 

Projektledare     Projektdeltagare 

 

 

Torbjörn Bengtsson 

Kvalitetsgranskare 
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Bakgrund  

Undersökningar visar att maten har stor betydelse för människans hälsa, 
välbefinnande och livsglädje. För yngre individer i skolan kan en näringsriktig kost ge 
bättre förutsättningar att kunna tillgodogöra sig exempelvis undervisningen. Den äldre 
individens kroppsfunktioner är ofta nedsatt av både sjukdom och åldrande. Med 
anledning av detta är det betydelsefullt att näringsintaget och måltidsupplevelsen i stort 
är optimal hos både den yngre och äldre individen. Ur ett kommunekonomiskt 
perspektiv är det väsentligt att kostverksamheten bedrivs på ett ekonomiskt 
tillfredställande sätt 

Kostverksamheten i Herrljunga kommun hanteras av tekniska förvaltningen. Mat 
produceras och levereras huvudsakligen till äldreomsorg och skola. Beställande 
förvaltningar anser att matkostnaderna i Herrljunga kommun är alldeles för höga. 
Dessutom fluktuerar kostnaderna mycket från år till år vilket gör det svårt för 
beställarna att beräkna och budgetera kostnaderna för maten. Höga matkostnader kan 
innebära att mindre pengar läggs på kärnverksamheterna. Även omsorgsavgifterna 
påverkas av matkostnaderna.  

Revisorerna i Herrljunga kommun har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det 
angeläget att genomföra en granskning av kostverksamheten i kommunen.   
 
Syfte och avgränsning 
Granskningens syfte är att undersöka om kostverksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt på ett tillfredsställande sätt. 
Granskningsobjektet i denna granskning är tekniska nämnden. Socialnämnden och 
bildningsnämnden kommer beröras av granskningen dock endast som beställare till 
tekniska nämnden. 
 

Revisionsfråga  
Har tekniska nämnden säkerställt att kostverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt 
och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt? 

Underliggande frågeställningar 
 Mål- och styrdokument kring kostverksamheten är tydliga och förankrede i 

organisationen.  
 Organisering av kostverksamheten är ändamålsenlig.  

o Samverkan och samarbete mellan beställar- och utförarorganisation är 
tillfredställande. 

 System och rutiner från beställningar till servering bedöms sm ändamålsenliga och 
tillfredställande. 

 Uppföljning och utvärdering av kostverksamheten (ekonomi, kvalitet och 
kostpolicy) är tillräcklig och ändamålsenlig?  
o Mål och riktlinjer angivna i kostpolicy med handlingsprogram tillämpas konsekvent 

inom kostverksamheten? 
o Kostverksamheten når måluppfyllelse för verksamhet, ekonomi och effektivitet. 
o Rapportering till nämnden är tillfredställande. 

 Prissättningen är ändamålsenlig (självkostnadsprincip? Och matpriser ligger i linje 
med kommenens ambitionsnivå. 

 Kostnadsutveckling och jämförelser med liknande kommuner i kvalitets- och 
kostnadsfrågor. 

 
Metod och granskningsinriktning  
Granskningen har skett genom intervjuer med representanter från både beställande 
och utförande nämnder/förvaltningar samt granskning och analys av interna dokument 
och statistik. Rapporten har faktagranskats av berörda representanter från både 
beställande och utförande nämnder/förvaltningar innan den redovisades för tekniska 
nämnden. 

 

1. Inledning 
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Följande befattningar har intervjuats: 

 Teknisk chef 

 Kostchef 

 Socialchef 

 Stabschef 

 Rektorer bildningsförvaltningen 

 

Följande dokument granskades; 

 Kostpolicy med handlingsprogram 

 Kost och måltider – Rutin, Socialnämnden 

 Budget och verksamhetsplan Herrljunga kommun 2019-2021 

 Budget och verksamhetsplan 2019-2021, Tekniska nämnden 

 Verksamhetsberättelse 2018-12-31, Tekniska nämnden 

 Avtal måltid Bildning 

 Avtal måltid soc 

 Intern utredning - Utvärrdering dagens kostsystem 

 Sammanträdesprotokollet - SN-2016-52SN § 82 2016-06-07 

 Sammanträdesprotokollet -SN-2019-20_SN § 17 2019-02-26 

 Budget_Utfall_2016_2019, Kostenheten 

 

Granskningen har delats in i följande sju faser: 

 Planering av intervjuer. 

 Samla fakta/underlag genom intervjuer och dokumentgranskning. 

 Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov 

komplettering med mer material. 

 Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på 

revisionsfråga. 

 Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 

 Presentation av granskning till revisorer. 

 Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer.  

 

Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten 

har även kvalitetssäkrats av de intervjuade personerna. 
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Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande 
beskrivning av kostverksamhet gjorts nedan. De iakttagelser som framkommit 
till följd av intervjuer och dokumentstudier redogörs under den rubrik som 
ansetts mest lämplig. 

 
2.1 STYRDOKUMENT  

Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun antagen och reviderad av 
kommunfullmäktige 2008, 2012 och 2017 beskriver den övergripande målsättning för 
kostverksamheten i kommunen samt anger riktlinjer och anvisningar kopplade till 
måltider, måltidsorning, måltidsmiljö, specialkost och kommunikation.  

I kostpolicyn anges följande målsättningar/önskemål för kostverksamhet;  

- Att andelen ekologiska och kravcertifierade livsmedel ska öka.  

- Att andelen närodlade livsmedel samt att svenskproducerad mat ska öka. 

- Att kött och mjölk ska komma från djur som fötts, levt och slaktats enligt svensk 
djurlagstiftning. 

- Att fisk som serveras ska komma från hållbara bestånd.  

- Att insjöfisk eller fisk från Östersjön (I enlighet med Livsmedelsverkets 
rekommendationer) ska inte serveras barn i förskola/skola/fritidshem. 

- Att maten som serveras ska innehålla så få tillsatser som det är praktiskt möjligt. 

- Att produktion och upphandling ska ske till marknadsmässig kostnad med bibehåll 
hög kvalitet på mate. 

- Att matsvinnet ska minska. 

- Att alternativrätt på flera av kommunens skolor ska serveras 

- Att utbildade kockar lagar mat från grunden så nära matgästen som möjligt. 

Kostpolicyn innehåller även ett handlingsprogram med; mål och riktlinjer för 
kommunens invånare, mål och riktlinjer för äldreomsorgen/ LSS /Matdistrubution, mål 
och riktlinjer för förskola, skola och fritidshem samt ett handlingsprogram för 

måltidsservice (kostenheten). Handlingsprogrammet innehåller mål och aktiviteter samt 
ansvariga för respektive aktivitet. 

Med utgångspunkt i den övergripande kostpolicyn har socialnämnden tagit fram en 
egen kost- och måltidsrutin. Den ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga 
arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra frågor som tillhör kost inom socialnämndens 
verksamheter. Rutinen beskriver bland annat vad som gäller avseende, mål, ansvar 
och verksamhet, mottagningskök inom vård och omsorg, matlagning i små 
verksamheter och pedagogisk mathållning, måltidernas sammansättning samt 
nattfasta samt kvalitetssäkring. Vi har inte kunnat ta del av någon särskildkost inom 
tekniska nämnden och bildningsnämnden.  

Ett av Herrljunga kommuns inriktningsmål lyder ”Herrljunga kommun är en långsiktigt 
hållbar kommun!” och det är inom ramen för detta inriktningsmål som vi noterar två 
prioriterade mål och målidikatorer kopplade till kostverksamhet; 1) Kommunens andel 
(%) miljömärkta livsmedel ska öka till 42 % samt 2) kostenhetens andel (%) 
miljömärkta livsmedel ska öka till 47 % år 2019.  

Bedömning 
Vi noterar att det finns en övergripande Kostpolicy med handlingsprogram för 
Herrljunga kommun. Kostpolicyn innehåller många övergripande formuleringar utan 
några tydliga specifikationer.  

Vissa formuleringar är tydliga och vissa otydliga, exempelvis vad anses med 
närproducerad – räcker det med att en del av måltiden är närproducerad) eller vad 
innebär bra miljö där mat serveras, etc. Som exempel, tolkas målsättning 
”närproducerad mat” som ”matproducent ska finnas inom 10 mils radie” och 
målsättning ”att maten ska tillagas nära den som äter” som ”tillagningskök ska ligga 
nära användaren”. 

Vidare, innehåller policyn en hel del aktiviteter kopplade till olika mål samt ansvariga 
för resp.aktivitet, men det saknas information om när aktiviteter ska genomföras och 
hur effekterna av respektive aktivitet ska mätas och följas upp.  

2. Granskningsresultat 
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Vår bedömning är att de vaga och allmänna formuleringar skapar tolkningsutrymme 
och svårigheter för politiker att bedöma om målen angivna i Kostpolicyn är uppnådda 
eller inte. Nuvarande Kostpolicy med handlingsplan bör därför ses över, bland annat 
bör kostpolicyns skrivningar och mål förydligas och ange hur efterlevnad av policyn 
samt när planerade aktiviteter ska genomföras, hur effekterna ska mätas.  

Dokumentgranskningen visar att tekniska nämden har fastställt två nämndmål för 
kostverksamheten. Dessa mål ligger i linje med  övergripande kostpolicy och 
inriktningsmål i Herrljunga kommun. Vi noterar dock att kostenheten inte fastställt 
några egna interna mål. Enheten följer som tidigare beskrivits kostpolicyn, nämndmål 
samt  regelverk och riktlinjer från Socialstyrelsen och Skolverket.  

 
2.2 ORGANISATION  

Ansvar 
Kostverksamheten ligger på Måltidsvervice (i denna rapport kallad kostenhet) inom 
tekniska förvaltningen och därmed under tekniska nämnden. Enheten levererar mat till 
bildningsnämdens-  och socialnämndens verksamheter (förutom LSS boenden som 
lagar sin egen mat i boendet på Ringvägen).  

Enligt uppdragsbeskrivningen ska kostenenheten leverera kostnadseffektiv service av 
hög kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider. Måltiderna 
ska uppfylla livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp. Enheten 
ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån 
kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår även att följa och implementera det 
kostpolitiska programmet. Då kostenheten står för kommunens livsmedelsinköp ska 
den verka för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. 

Nuvarande internservice inkl. måltidsservice i Herrlunga kommun bygger på en köp-
sälj-metod, där tekniska nämden är säljande/utförare och social- och 
bildningssnämnden köpare/beställare. Överenskommelse och åtaganden mellan 
säljar/utförare och köpare/beställare regleras med avtal. I avtalet anges bl.a avtalstid, 
pris, volymbeställining och tjänstens innehåll. Både säljande/utförare och 
köpare/beställare uppger i samband med intervjuer att nuvarande avtal (upplägg och 
innehåll) inte optimal och bör därför ses över. Enligt kostenheten kommer avtalen 
(upplägg och innehåll) att ses över inom kort. 

Kostpolicyn tydliggör vilket ansvar åvilar som tjänstemän (kostchefen, 
förvaltningscheferna, enhetscheferna, verksamhetscheferna, utvecklingsledare och 

kostgruppen) både hos beställare och utförare för verkksamheten, när det gäller 
aktiviteter/åtgärder angivna i handlingsprogrammet. 

Kostchefen ansvar för bl.a att se till att näringsvärdesberäknad grundmatsedel till 
äldreomsorgen och skola/förskola pågår kontinuerligt, att matsedel och 
måltidsplanering utformas i enlighet med SMART2 konceptet, arbete med lokala 
livsmedelsproducenter , driva arbete att minska matsvinn, utvärderia skolmaten enligt 
Skolmatsakademins webbenkät vartannat år, att service och bemötande blir en central 
del i befattnings- och arbetsbeskrivningar. 

Organisation 
Kostenheten leds av en kostchef som har det övergripande ansvaret. Förutom 
kostchefen finns det 27 medarbetare på kostenheten, varav 22 kockar (se 
orgnisationschema i bild 1).  

Inom kostenheten (måltidsservice) arbetar även två pooltjänster, två årsarbetare som 
täcker upp vid ledigheter och sjukdom samt en heltidstjänst som kostsamordnare. 

 

Bild 1 
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Samtliga kockar är utbildade kockar, enligt kostchefen. Sex kockar och ett kostbiträde 
(totalt 5,9 årsarbetare), arbetar mot socialnämndens verksamheter och sexton kockar 
och ett köksbiträde, (totalt 15,6 årsarbetare) arbetar mot bildningsnämndens 
verksamheter. 

Av intervjuer framgår att det råder stor brist på utbildade kockar, och att kostenheten 
behöver utarbeta strategier för att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet. 

Av en intern utredning som genomfördes av staben för några år sedan samt av det 
som framkommit i intervjuer framgår att dialog och kommunikation mellan beställar- 
och utförarorganisation inte fungerat tillfredställande, bland annat anges eftersatt 
ledningsfunktion inom måltidsservice som en av orsakerna. Detta har lett till irritation 
på flera håll, främst bland köparna, även om bristerna uppmärksammats av alla 
aktörer. Situationen har dock förbättras, dialog, kommunikation, sammarbete fungerar 
bättre idag, enligt representanter för beställar- och utförarorganisationen. Nuvarande 
kostchef tillträdde juni/juli 2018.  

Inom kommunen finns olika forum där det sker dialog mellan representanter från 
kostenheten och verksamheterna inom beställande förvaltningar. Varje enhet inom 
beställande förvaltning har en person som fungerar som kostråd. Fyra gånger per år 
genom kostmöte mellan kostchef, kostråden, måltidspersonal, pedagoger och rektorer 
med fokus på att utveckla måltiden. Syftet med mötena är att utveckla kost-metodiken 
(t.ex. förändra näringsinnehållet, hur många mellanmål som serveras, ändra menyer, 
mm.).  

Enligt kostchefen pågår regelbundna kostmöten inom Socilförvaltningen Det görs även 
inom bildningsförvaltningen men finns förbätringar. Även ett matråd sammanträder en 
gång per termin, på alla skolor och förskolor. Enligt kostchefen är dessa möten och 
denna dialog väldigt viktiga. Kostenheten har också särskilda beställardialoger med 
socialförvaltningen och bildningsförvaltningen där de får information om 
önskemål/klagomål från brukarna.  

Rektor/förskolechefen anser att rektorer har begränsade kunskaper om kostprocessen, 
avtalen och regelverkens detaljer, och det är därför inte relevant att lägga tid på att 
sätta sig in i kostverksamheten. 

Matproduktion 
Till socialnämnden 
Socialförvaltningen lämnar prognoserade volymer till tekniska förvaltningen utifrån 
antalet boendeplatser (antalet portioner). I dagsläget finns 91 platser. Beställningar 

från socialförvaltningen till kostenheten görs av enheterna via verksamhetssystemet 
Matilda. Tekniska levererar maten till boendena i varm-kantiner (leveransen görs av ett 
upphandlat bolag – till korttids och Hemgården samt Gäsenegården). Personal 
serverar maten på boendena. Servering ingår inte i socialförvaltningens kostnader för 
kosten.  

Inom hemtjänsten gör den enskilde beställning via hemtjänsten, alternativt lämnar en 
blankett till taxichauffören när denne lämnar maten. Måltiderna beställs på vecko-basis 
(ändringar kan göras i efterhand vid behov). Brukaren har ett utbud med 10 olika rätter 
att välja på. När socialförvaltningen får in en beställning från hemtjänsten om 
matdistribution lämnar de denna beställning direkt till köket.  

Måltider tillagas, packas i ”modifierad atmosfär” och skickas med kylbil till brukare. 
Matportioner förvaras sedan hemma hos brukaren i deras kylskåp. Brukaren värmer 
sedan maten själv. I de fall brukaren inte kan värma själv får denna hjälp av 
hemtjänstpersonalen med detta. Kring-varorna (smör, mjölk, grädde etc) beställs från 
dag till dag. Kring-varor ingår i dygnsportionspriset. Inom LSS är det svårt att bedöma 
antalet portioner. Socialförvaltningen får inte heller ta ut avgifter utöver boende och 
kost för brukare med beslut om insats enligt LSS. 

All mat till socialnämndens verksamheter tillagas och levereras från ett tillagningskök 
(Nyhagaköket). Maten levereras till Hemgården och Hagen. Frukost och lunch till 
dessa två lagas centralt och skickas med taxi (extern aktör) ut till enheterna vid två 
tillfällen varje dag. Kvällsmaten är kallmat och skickas ut med frukosttransporten.  

Nyhagaköket har två matlagningsled: ett för varmmat och ett för kallmat. Totalt 
tillagades och levererades 36 371 (år 2016), 36 032 (år 2017) och 38 820  (år 2018) 
dygnsportioner till äldreomsorgen, se tabell 1. Mest mat leveraras till Säbo –
Hemgården.  

Produktion (#dygnsportioner) 2016 2017 2018 

Korttidsboende Furuhagen (inkl. dagträff) 5 229 4 824 4 481 

Hagen 10 699 10 994 13 365 

Hemgården säbo 17 561 17 046 17 845 

LSS (inklusive pedagogiska luncher) 2 882 3 168 3 129 

Summa 36 371 36 032 38 820 

Tabell 1 
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Antalet dygnsportioner har ökat med med 2788 portioner eller 8% procent mellan 2017 
och 2018, troligtvis pga. av ett annat boende har utökat antalet brukare, dock ej 
bekräftat. 

Vi noterar att i dygnsportioner ingår alla måltider, dvs både lagade mål mat samt 
mellanmål där avdelningarna beställer fritt antal varor (tex bröd, bullar, nyponsoppa, 
keso mm). 

Till Bildningsnämnden 
Verksamhetssystemet Matilda används i viss mån inom förskolan, men inte samma 
utsträckning som inom ÄO, istället görs dagliga beställningar genom att varje dag på 
en tavla skriva antal portioner förskolan vill ha (baserad på planerad barnnärvaro). 
Beställning av matportioner till grundskolor och gymnasieskolorna anpassas efter 
närvaro på daglig basis genom daglig närvarouppföljning. Kostenheten önskar att 
kostdataprogrammet Matilda användas i större utsträckning förskolan. 

För förskola, grundskola och gymnasium gäller att 90 % av elevernas måltidsnärvaro 
betalas i förskott (antalet uppges halvårsvis), dvs. 90 % av det antal skolan uppger 
måste de betala för oavsett hur faktisk antal är.  Om nya volymer inte rapporteras av 
beställande förvaltning inför varje nytt år så förutsätts att den gamla volymen gäller. 

Matproduktion 
Varje skola har eget tillagningskök, totalt 10 st (dock en mottagningsmodul vid en 
förskola). De större skolorna har mer än en kock, de mindre en kock per skola. Enligt 
kostenheten finns det ingen överkapacitet vid de 10 köken. Vi noterar att det är 3,5 mil 
från Herrljunga till mest avlägsna skolan i kommunen.  

Förskola ”Lyckans kök” stängdes 1 januari 2019 då det var för få portioner att tillaga 
och inte ekonomiskt försvarbart. Dessa portioner tillagas i Altorpskolans kök och 
levereras till förskola Lyckan med samma transport som till förskola Tussilago 
(Herrljunga Taxi). Beslut om att stänga köket togs i tekniska nämnden. 

Skolans egna personal är inte involverad i kostverksamhet (förutom ev viss passning 
under matstunderna), all kostverksamhet hanteras av personal från kostenheten.  

Totalt, tillagades, levererades och serverades 447 177 (2017), 552 016 (2018) och 
587 671 (2019) måltider bildningsnämndens verksamheter, se tabell 2.  

Vi noterar att antalet måltider ökat kraftigt mellan 2017 och 2018, ca 23%. Ökning 
prognoseras även mellan 2018 och 2019, ca 6%. Förskolan står för de största 
ökningen. 

 

 

 Produktion (# måltider) 2017 2018 2019 
Lunch skola 193 121 207 139 208 580 

Lunch fritidshem 10 158 13 640 15 463 

Frukost fritidshem 53 210 71 445 80 999 

Mellanmål fritidshem 53 210 71 445 80 999 
Lunch förskola 55 407 66 908 71 940 

Frukost förskola 41 036 60 720 64 845 

Mellanmål förskola 41 036 60 720 64 845 
Summa 447 177 552 016 587 671 

Tabell 2 

Bedömning 
All kostverksamheten är samlad under en huvudman, tekniska nämden, vilket ökar 
möjligheterna till styrning. Tekniska förvaltningen ansvarar för inköp, produktion och 
matleverans. Beställande förvaltningar har inte valmöjlighet att beställa/köpa mat från 
annan leverantör, allt måste beställas/köpas av tekniska. Detta innebär att 
konkurrensen är ur spel. Vidare är kostenheten självfinansierad och bestämmer 
matpriser själva. Eftersom konkurrensen saknas och enheten sätter matpriser själva 
finns inte heller incitament för utförande verksamhet att arbeta med effektiviseringar av 
kostverksamheten. Inom ramen för denna granskning har vi dock inte haft möjlighet att 
verifiera att avsaknad av konkurrens leder till högre matpriser i Herrljunga kommun.  

Även representanter för beställande förvaltningar som har intervjuats har samma 
uppfattning. Denna fråga har även berörts i samband med tidigare intern utredning, 
dock har ingen förändring skett. För att nuvarande köp/sälj system ska fungera på ett 
optimalt och effektivt sätt behöver hela systemet ses över och styras upp, framförallt 
avseende prissättning, kvalitet samt uppföljning. Vidare, bör det efterfrågas liknande 
öppenhet, förhållande och tydlighet i förhandlingar mellan beställare och utförare som 
på den öppna marknaden. Ett annat alterativ är att titta på andra typer av 
system/lösningar som skulle passa Herrljunga kommun och dess förutsättningar. 

I Herrljunga kommun finns 11 tilllagningskök. De flesta skolenheten har eget 
tillagningskök. Antal tillagningskök driver upp de totala matkostnaderna framförallt 
personalkostnaderna, men även lokal och driftkostnader. Enligt Kostpolicyn ska maten 
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lagas nära de som äter, enligt vår tolkning av målformuleringen innebär detta inte per 
automatik att varje enhet ska ha eget tillagningskök.  

Vi noterar att matbeställningen sker på olika sätt. Vissa enheter använder 
verksamhetssytemet Matilda vid beställningar och vissa inte. Att avända sig av 
verksamhetssytemet underlättar både för beställare och utförare, bland annat förväntas 
beställningsprocessen bli effektivare, det blir bättre transparans och överblick och 
enklare uppföljning och uvärdering. Fler enheter bör därför eftersträva beställningar 
genom verksamhetssystemet.  

Dialog, kommunikationen och samverkan mellan beställar- och utförarorganisation har 
förbättras på senare tid, enligt de intervjuade. Vi anser att arbetet med förbättring av 
dialogen och kommunikationen bör fortsätta. Kostmöten mellan kostenheten  och 
beställande förvaltningar genomförs framförallt med socialförvaltningnen, kostenheten 
bör därför utveckla kostmötena även med bildningsförvaltningen.  

2.3 EKONOMI 

Resultat 
Ekonomiskt utfall för 2016-2018 samt prognoserat utfall för 2019 visas i bild 2 till höger. 
Kostenheten redovisar ett positivt resultat (+592 tkr, +2,4%) för 2018, och ett negativt 
resultat för 2016 (-23 tkr) och för 2017 (-144 tkr).  Ett överskott på 415 tkr prognoseras 
för 2019. 

 

Bild 2 

Vi noterar en trend med långsamt ökande kostnader och intäkter under perioden 2016 
och 2019. Kostnaderna ökar dock inte i samma takt som intäkterna, framförallt under 
2018 och 2019.  

Intäkter 
Totala intäkter från bildningsnämnden uppgår till ca 15 mnkr per år. Grundskolan står 
för största intäkterna, se bild 2. Vi noterar att intäkterna från grundskolan minskade och 
intäkterna från förskolan och fritidshem ökade under 2019 i förhållande till 2018. Inom 
ramen för denna granskning har vi inte närmare kunnat utreda intäktsförändringarna. 
Det är möjligt att kostnaderna mellan grundskolan, förskolan och fritidshem har 
omfördelats.  

 
Bild 3 

Största intäkterna från socialnämnden erhålls från Säbo-Hemgården och Hagen, se 
bild 4. Intäkterna från Hagen har ökat de senaste 3 åren, troligtvis för att antal brukare 
ökade, intäkterna från kortidsboende, LSS och Hemgården Säbo är relativt 
oförändrade mellan 2017 och 2018. 
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Bild 4 

Kostnader 
Kostnadsavvikelse per kostnadstyp i förhållande till budget redovisas i bild 5. Största 
negativa avvikelser noteras för övriga kostnader (som består uteslutande av 
livsmedelskostnader), framförallt under 2017 då faktiska kostnader för livsmedel blev 
ca 1 mnkr högre än planerat. Även 2016 noteras relativt stor negativ avvikelse dock 
inte i samma omfattning som för 2017. Underskottet år 2016 och 2017 förklaras i hög 
grad av högre livsmedelskostnader.  

 
Bild 5 

År 2018 noteras en marginell avvikelse, vilket även påverkat resultat positivt. 
Personalkostnaderna ligger relativt väl i linje med budgeten. 

Personalkostnader står för den största andelen av de totala matkostnader, se bild 6. 
Andel personalkostnader har ökat de senaste 4 åren 46,5% år 2016 till  till 52,3% år 
2019 (prognos). Andel livsmedelskostnader ligger runt 33% och har inte förändrat så 
mycket de senaste åren. Andel lokalkostnader har dock minskat från 11,5 % till 6,6%.   

 
Bild 6 

Personalkostnader 
En genomgång av offentlig statistik visar (bild 7) att Herrljunga kommun haft 2,84-3,1 
arbetare/1000 invånare de senaste 4 åren, se bild 7. Detta är högre än genomsnitt för 
riket och liknande kommuner, dock något lägre än Vårgårda kommun.  
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Bild 7 

Om antal i köks- och måltidsarbete i Herrljunga kommun hade legat på samma nivå 
som i liknande kommuer hade Herljunga kommun haft ca 2,2 färre årsarbetare år 2019 
(28 st) och om antal köks- och måltidsarbete i Herrljunga kommun hade legat på 
samma nivå som riket hade Herljunga kommun haft ca 5,2 årsarbetare. Tekniska 
förvaltningen och kostenheten har enligt de intervjuade jobbat mycket med att slimma 
organisationen.  

Flera av de intervjuade påpekar att det inte bara är ekologiska och närproducerade 
livsmedel som driver kostnaderna. Det höga antalet kök med maten som lagas från 
grunden är också kostnadsdrivande. Antal köks- och måltidsanställda påverkas i stor 
utsträcknig av antal tillagningsskök.  

Livsmedel 
En jämförelse med 232 andra kommuner visar att Herrljuga kommun är bland de 23 
kommuner med högst andel ekologiska livsmedel (över 41%) år 2017 och bland de 88 
kommuner under 2018, se bild 8. Uppskattningsvis kan ca 500 tkr av 
livsmedelsinköpen hänföras till ekologisk livsmedel.  

 
Bild 8 

”Övriga kostnader” 
Avgiften för utkörning av mat motsvarar inte kostnaden för transporten. Av intern 
statistik framgår att Totalkostnad per månad (Taxikostnaderna) för utkörning av 
måltider uppgår till ca 40 tkr och intäkten till 7 tkr, alltså ett underskott per månad på 33 
tkr som belastar kostenheten. Utkörningsavgiften ingår dessutom i 
högkostnadsskyddet. Intäkten blir därför lägre om brukaren inte har avgiftsutrymme.  

Det finns misstankar (inom kostenehten) att den kylda matdistributionen är en stor 
kostnadsdrivare. Kostenheten håller på att ta fram en egen ekonomisk aktivitet för att 
bryta loss denna kostnad.   

Alla kring-varor ingår i dygnsportionspriset, det kostar inte extra för att extra volym 
beställs.  

Prissättning  

Matpriserna fastställs av tekniska förvaltningen i början av året. Vid prissättning 
tillämpas självkostnadsprincipen.  

Livsmedelskostnaden (råvaror) är rörliga kostnader, vilket innebär att dessa kostnader 
ändras vid volymförändring. Personal, el, lokaler, utrustning, OH räknas dock som 
fasta kostnader. Totala fasta kostnader förändras inte vid volymförändring, däremot 
ökar/minskar fasta kostnader per styck vid volymförändring. Ju fler portioner tillverkas 
med samma bemaning desto lägre personalkostnad. 
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Vid kalkylering av matpriser per portion/måltid utgår tekniska förvaltnignen från total 
budgeterad kostnad och total prognoserad volym för hela året.  

Den totala budgeterade kostnaderna baseras i sin tur på tidigare årets budgeterade 
kostnader inkl. justeringar pga. verksamhetsförändringar samt indexuppräkning; 
livsmedelsindex för livsmedelskostnaden, löneuppräkning för personalkostnader samt 
konsumentprisindex för övriga kostnader.  

Matpriser - Bildningsnämnd 

I tabell 3 visas beräkning och uftall av total budgeterad kostnad för matproduktion till 
bildningsnämndens verksamheter för 2019.  

Den totala budgeterade kostnaden uppgår til 15,7 mnkr viket är ca 2,7 % högre än 
tidigare år. Personalkostnader uppgår till ca 7,2 mnkr, ca 2,17% högre än 2018, och 
livsmedelskostnaderna till ca 5,1 mnkr vilket är ca 4,1 % högre än tidigare år. 

Kostnadstyp Budget 2018 Indexuppräkning Kostnad 2019,kr 
Personalkostnad 7 093 500 kr  2,17% 7 247 429 kr  

Livsmedel  4 978 000 kr  4,10% 5 182 098 kr  
Övrigt 3 246 000 kr  1,70%  3 301 182 kr  
Totalt 15 317 500 kr    15 730 709 kr  

Tabell 3 

Sammanställning av kalkylerade måltidspriser (rörlig, fast och total) per måltid  
redovisas i tabell 4. De fasta kostnaderna uppgår till 18,87 kr per måltid/portion för alla 
måltider.  

Verksamhet Måltid Rörlig Fast Total pris 
Förskola /Fritidshem 

  
Frukost 7,35 kr 18,87 kr 26,22 kr 

Mellanmål 7,35 kr 18,87 kr 26,22 kr 

Lunch 7,98 kr 18,87 kr 26,85 kr 

Grund-//Gymnasieskolan Lunch 11,17 kr 18,87 kr 30,04 kr 

Tabell 4 

Den rörliga kostnaden per måltid variera mellan olika måltider, rörlig kostnad för frukost 
och mellanmål i förskola/fritidshem uppgår till 7,35 kr, rörlig kostnad för lunch i 
förskola/fritidshem uppgår till 7,98 kr och för lunch i grund- och gymnasieskolan till 
11,17 kr. För ett barn i förskolan och/eller fritidshem som äter frukost, mellanmål och 

lunch på skolan blir den totala matkostnaden 79,3 kr/dag. Pris/kostnadsutveckling 
mellan 2017-2019 framgår av tabell 5. Fastkostnad/portion minskade väsenligt mellan 
2017 och 2019 med ca. 29%, samtidigt som livsmedelskostnader (rörlig kostnad) per 
måltid ökade något. Vi har inte tagit del av underlag som visar varför fastkostnad per 
portion/måltid minskade. Att fasta kostnader per portion har minskat kan bero på att;1) 
antal portioner har ökat samtidigt som totala fasta kostnader blev oförändrade eller att 
totala fasta kostnader minskade och att volymen blev oförändrad. 

 2017   2018   2019   

Måltider 
Livs-

medel 
 Fast 

kostnad  
Livs-

medel 
 Fast 

kostnad  
Livs-
medel 

 Fast 
kostnad  

Lunch skola     10,58        25,18        10,73        18,50        11,17         17,95     

Lunch fritidshem       7,55        25,18          7,66        18,50          7,98         17,95     

Frukost fritidshem       6,96        25,18          7,06        18,50          7,35         17,95     

Mellanmål fritidshem       6,96        25,18          7,06        18,50          7,35         17,95     

Lunch förskola       7,55        25,18          7,66        18,50          7,98         17,95     

Frukost förskola       6,96        25,18          7,06        18,50          7,35         17,95     

Mellanmål förskola       6,96        25,18          7,06        18,50          7,35         17,95     

Tabell 5 

Matpriser – Socialnämnd 
I tabell 6 visas beräkning och uftall av total budgeterad kostnad för matproduktion till 
socialnämndens verksamheter för 2019.  

Den totala budgeterade kostnaden uppgår til 8,3 mnkr vilket är ca 2,6 % högre än 
tidigare år. Personalkostnader uppgår till ca 3,9 mnkr, ca 2,17% högre än 2018, och 
livsemedelskostnaderna till ca 2,3 mnkr vilket är ca 4,1 % högre än tidigare år. 

Kostnadstyp Budget 2018 Indexuppräkning Kostnad 2019, mnkr 
Personalkostnad 3 817 500 kr  2,17% 3 900 340 kr  

Livsmedel 2 327 000 kr  4,10% 2 422 407 kr  

Övrigt 1 964 000 kr  1,70% 1 997 388 kr  

Totalt 8 108 500 kr    8 320 135 kr  
Tabell 6  

Debitering till äldreboende/kortis sker i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen 
debiteras vid årets början och ska täcka lokaler och personal. Den rörliga delen 
debiteras efter verkligt antal beställda portioner och faktureras månadsvis i efterskott.  
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Pris per dygnsportioner inom SÄBO/Kortis har brutits ner i fast resp. rörlig del. För 
övriga måltider, har nedbrytningen inte gjort, total pris per måltid redovisas istället, se 
tabell 7. När det gäller dygnsportioner inom SÄBO/Kortis uppgår den fasta delen till 
136,36 kr/dygnsportioner och den rörliga till 58,89 kr/dygnsportion. Detta ger ett totalt 
pris/per dygnsportion på 195,3 kr.  

Matportion för distribution kostar 55,8 kr/portion, lunch på Nyhagaköket och dagträffen 
71,8 kr, fika på dagträffen 22,1 kr och utkörningsavgift per utkörningstillfälle 45 kr. 

Verksamhet Måltid/utkörning Rörlig Fast Total 

Hemtjänst 
  

Matportion för distribution - - 55,8 kr  

Utkörningsavgift/utkör.  - - 45,0 kr  

Äldreboende 
/kortis 

Dygnportioner 58,9 kr  136,4 kr  195,3 kr  

Lunch på Nyhagaköket - - 71,8 kr  

Dagträff 
  

Lunch - dagträffen - - 71,8 kr  

Fika - dagträffen - - 22,1 kr  

Tabell 7 

Socialnämnden beslutade i maj 2018 att anta revidering av riktlinjer för taxor och 
avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde. Det innebär bland annat att 
subventioneringen av matavgiften minskar från 28 procent (2018) till 15 procent (2019). 
Måltidsavgiften för boende på korttid och särskilt boende höjs 2019 med 870 SEK i 
månad.  

Sänkningen av subventioneringen innebär en minskning av kostnader för 
socialnämnden med ca 1 mkr per år (total netto effekt). Subventioner avser endast 
varm mat, och inte kyld mat som körs ut i hemtjänsten.  

Prisutveckling inom SÄBO, demens, korttids redovisas i tabell 8 och inom Hemtjänst 
(Matdistribution) i tabell 9. Pris per dygnsportion ökade med ca 8% mellan 2016 och 
2019. 

Kostpris 2016 2017 2018 2019 

Rörlig 46,10 49,85 57,39 58,89 

Fast 135,39 140,96 132,89 136,36 

Total pris 181,49 190,81 190,28 195,25 
Tabell 8 

Kostnad för en lunch ökade med ca 8% mellan 2016 och 2019. 
 

Kostpris 2016 2017 2018 2019 

Portion 52 kr 54 kr 55 kr 56 kr 
Tabell 9 

Systemet för ”tilläggskostnader” som uppstår om beställande förvaltningar beställer 
något extra/annorlunda är oklart då vissa saker kostar extra medan andra inte gör det. 
Skolan upplever att det finns brist i informationen kring enskilda måltidspriser. Detta 
skapar en frustration för köparna då de redan har en ansträngd budget. Ofta kommer 
priserna väldigt sent, inte allt för sällan efter att budgetarbetet är avslutat eller i slutet 
av detta arbete, vilket försvårar för köparna att skapa en korrekt budget. 

Om en rektor anser att det behövs mer mat och väljer att köpa in mer kost än 
budgeterat så merfaktureras skolan för dessa extra utgifter. I praktiken innebär det att 
om budgeten felberäknas från controllern så ansvarar ändå rektorn för 
övertrasserandet, eftersom rektor ansvarar för sin egen budget. Representanter från 
socialförvaltningen menar att matbudgeten som förvaltningen tilldelas är inte anpassad 
för att klara av målen för ekologisk mat. Enligt socialförvaltnignen går matbudgeten och 
kostpolicyn inte ihop och detta har de informerat fullmäktige skriftligt om.  

Kostchefen förstår att det finns synpunkter kring att kosten i Herrljunga är dyr, men 
anser samtidigt att brukare får väldigt hög kvalitet på maten. 

Jämförelser med liknande kommuner  

Enligt officiell statistik hade Herrljunga kommun 2018 högre kostnad för måltid per 
elev/år än liknande kommuner, grannkommuner och riket, se bild 9. Skillnanden totala 
matkostnader för grundskola motsvarar ca 0,8 mnkr/år i förhållande till genomsnittet för 
liknande kommuner, 0,6 mnkr i förhållande till riket och 1,5 mnkr i förhållande Vårgårda 
komun, VI noterar att matkostnader i grundskolan ökade kraftigt mellan 2015 och 2016.  

Meddelande 1



 

15 
 

 
Bild 9 

 
Kostnad för måltider i gymnasieskolan i Herrljunga kommun minskade kraftigt mellan 
2017 och 2018, ca 2 800 kr/elev/år eller ca 0,7 mnkr, totalt. Innan minskningen har 
kostnad för måltider i gymnasieskolan i Herrljunga kommun legat högre än i liknande 
kommuner, grannkommuner och riket, se bild 10. 

 
Bild 10 

Att göra en jämförelse av matpriserna inom äldreomsorgen är inte lika lätt då det inte 
finns någon officiellt statistik som visar hur mycket kostar maten i andra kommuner. Vi 
har därför inte haft möjlighet att göra jämförelse av kostnader för alla måltider inom 
socialnämnden.  

Det vi dock har gjort är jämförelse av månadskostnad/brukare inom särskilt 
boende/kort. Herrljunga kommun har väsentligt högre kostnader inom särskilt boende 
och är dyrast bland de utvalda/jämförbara kommuner, se bild 11. Exempelvis har 
Tidaholm 2000 kr lägre kostnader för mat inom särskilt boende. 

 

Bild 11 

Bedömning 
Mot bakgrund av att kostenheten har redovisat relativt marginella överskott/underskott 
de senare åren bedömer vi att den ekonomiska styrningen och uppföljningen inom 
kostenheten fungerar på ett tillfredsställande sätt och att kostenheten till övervägande 
når måluppfyllelse för ekonomi. Vi noterar dock en trend om ökade kostnader och 
intäkter. Intäkterna från både bildningsförvaltning och socialförvaltning ökar. De 
faktiska kostnaderna avviker inte i något större utsträckning från budgeterade 
kostnader, förutom övriga kostnader (livsmedelkostnader) under 2017, som avvek med 
ca -1 mnkr.  

Budget för kostenheten baseras på tidigare års budget, ev. justeringar vid t ex 
organisations- och verksamhetsförändringar och indexuppräkning. Detta sättet att 

4980
4320 4080 3980 3931 3740 3600 3424 3240 3120 3066 3023 2920

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Matkostnad, kr/månad- Särskilt boende,2019 

Meddelande 1



 

16 
 

budgetera öppnar möjligheten för kostenheten att styra kostnadsdrivande faktorer, t ex 
andel ekologiska livsmedel och på det sättet få ekonomi i balans samtidigt som det 
finns risk att icke-finansiell måluppfyllelse (% ekonomlisk mat) ej uppnås, så som 
skedde 2018.  

Jämförelse av matkostnaderna visar att Herrljunga har högre kostnader inom både 
skolan och äldreomsorgen än liknande kommuner, grannkommuner och riket. Det är 
dock viktigt ha i åtanke att kostnadsnivåerna påverkas av de mål olika kommuner har 
avseende kvalitet på maten, valmöjlighet, andel ekologiska/närproducerade/svenska 
råvaror.  

Personalkostnader står för den största andelen av kostnaderna och har ökat de 
senaste 3 åren, från 46,5% till 53,3% år 2019 (prognos). Kostnader för livsmedel har 
legat mellan 32-34% av totala kostnader under de senaste 4 åren. Lokalkostnader har 
minskat i förhållande till övriga kostnader.  

Enligt officiell statistik har Herrljunga kommun fler köks- och måltidsarbetare/1000 
invånare än riket (+25%) och likande kommuner (+9%) och färre än Vårgårda kommun 
(-6%). Den mest troliga föklaringen till större antal medarbetare/1000 invånare är stort 
antal tillagningskök framförallt på skolorna. Att Herrljunga kommun har så stort antal 
tillagningskök beror på kommunens målsättning att maten ska tillagas så nära brukare 
som möjligt.  

Herrljunga kommun var bland de 23 kommuner med högst andel ekologiska livsmedel 
(mer än 41%) år 2017, och bland de 88 kommunerna.  

Alla kring-varor ingår i dygnsportionspriset, det kostar inte extra för att extra volym 
beställs. Det medför risk för ökade kostnader och minskade intäkten för kostenheten. 

Rörlig kostnad (dvs. råvaror) uppgår till ca 30% och fast kostnad för 70% av total 
matkostnad. Mindre variationer i råvarupriser kan påverka den totala matkostnaden 
men inte i så stor utsträckning. Fasta kostnader står för 2/3 av matpriserna och 
påverkar därmed matkostnad per portion i mycket större utsträckning än rörlig kostnad.  

Beställande förvaltningar har inte möjlighet att påverka pris eller förhandla kring 
måltidspriserna i dagsläget. De får ingångsvärden till kostdelen i sina budgetar direkt 
ifrån förvaltningen. Dessa siffror är fasta och kan inte modifieras av 
verksamhetscheferna. De får istället anpassa övriga delar av sin budget (t.ex. 
personalkostnader).  

Socialförvaltningen anser att nuvarande matbudget inte motsvarar inte de 
matkostnader som förvaltningen debiteras för.  

Socialnämnden beslutade i maj 2018 att anta revidering av riktlinjer för taxor och 
avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde. Det innebär bland annat att 
subventioner av matavgiften minskar från 28 procent (2018) till 15 procent (2019). 
Måltidsavgiften för boende på korttid och särskilt boende höjs 2019 med 870 kronor 
per månad. Avgiften blir 4980 kronor per månad. 

Bildningsförvaltningen anser att system för ”tilläggskostnader” är oklart då vissa saker 
kostar extra medan andra inte gör det. Detta skapar en frustration för köparna då de 
redan har en ansträngd budget.  

Matkostnader i Herrljunga drivs upp av flera faktorer; Hög andel ekologiska livsmedel, 
hög andel närproducerade livsmedel, hög andel svenskt kött, högt antal tillagningskök, 
stor andel av maten som tillagas från grunden, hög kvalitet på maten, fler alternativa 
rätter. Eftersom politikerna fattar beslut om vilken kvalitet kosten ska ha, har 
kostenheten inte stort utrymme att påverka kostnanderna, framförallt råvarukostnader 
där priset i huvudsak bestämms av tillgång och efterfrågan. De polistiska ambitionerna 
anges i kostpolicyn vilket kostenheten ska förhålla sig till.  

Vår bedömning är därför tekniska nämnden bör undersöka om Herrljunga kommun 
ekonomisky klarar av nuvarande målsättning för kosten (svensk, ekologisk, 
närproducerad och nära användare).  

2.4 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

Måluppfyllelse 
 
Ekologisk/närproducerad  
Av verksamhetsberättelsen för tekniska nämnden framgår att, mål ”andelen hållbara 
livsmedelsinköp ska ligga på 46%” inte har uppnåtts år 2018, istället noteras en 
minskning från 43,2 år 2017 till 36,5% år 2018, se bild 12. 
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Bild 12 

Av kommentarer i verksamhetsberättelsen, se tabell 10 samt det som framkommit i 
samband med intervjuer beror minskningen på besparingsbeting som tekniska och 
måltidsservice fick under sista kvartalet 2018. 

 
Tabell 10  

Tekniska förvaltningen har enligt de intervjuade informerat nämnden de kommer som 
en besparingsåtgärder att minska andelen inköp av ekologiska råvaror under hösten 
2018 och att målet om 50 % ekologiskt, därför inte kommer att nås. Enligt de 
intervjuade tjänsteman har tekniska nämnden informellt (utan dokumentation) godkänt 
detta. Enligt verksamhetsberättelse kommer och kostverksamheten att öka andel 
ekologiska livsmedel under 2019. 

Av verksamhetsberättelsen för tekniska nämnden framgår att Herrljunga kommun har 6 
lokala livsmedelsproducenter (ett av måtten avseende närproducerad livsmedel) men 
att leveransen av livsmedel från de 6 producenterna skedde via en grönsaksdistributör. 
Vidare hade 92,1 % av kött och mjölk från kommit från djur som fötts, levt och slaktats 
enligt svensk djurlagstiftning. 

Herrljunga är på 21:a plats när det gäller ekologiska livsmedel, enligt tekniska 
nämdens verksamhetsberättelse.  

Kvalitet på maten 
Vi noterar att Kostenheten inte har genomfört några kund/brukarenkäter avseende 
kvalitet/smak på maten under den senaste tiden (oklart om gjorts tidigare). Mycket av 
den uppföljning som görs av kostenheten gällande matkvalitet är word-of-mouth-
metod. Kostenheten har dock särskilda beställardialoger med socialförvaltningen och 
bildningsförvaltningen där de får information om önskemål/klagomål från brukarna. 
Kostchefens målsättning är att påbörja utskick av brukarenkäter snarast. 

Bildningsförvaltningen genomför en förenklad kundenkät 1-2 gånger/år då ett antal 
frågor gällande skolmaten ställs till elever. Representanter från varje klass träffar 
sedan rektor och går igenom svaren. Enligt vad eleverna säger så är kosten överlag 
bra. Det skiljer sig dock mellan skolenheterna. 

Vid uppmärksammade brister tar rektor diskussion med kökspersonalen och ber dem 
åtgärda (om rimligt), informerar även kostchefen om vad som sagts/gjorts. Rektorn kan 
antingen gå till kökspersonalen eller direkt till kostchefen med informationen om 
bristerna.  

Socialförvaltningen utför inte enkäter/uppföljningar/utvärderingar av maten. Noterbart 
är dock att kundundersökningen rörade kosten inom äldreomsorgen utförs på nationell 
nivå. Socialförvaltningen har löpande dialog (”gemensamma månadsdialoger”) med 
tekniska, där avvikelser/klagomål tas upp. Det förs en löpande diskussion mellan 
kostchefen och socialförvaltningen hur måltiderna ska anpassas efter brukarnas 
önskemål. 

Enligt socialförvaltningen bedömer brukare inom äldreomsorgen matkvaliteten som 
skolmat. socialnämnden har dock en annan uppfattning, de bedömer kvaliteten 
tillfredställande. Jämförelse mellan Herrljunga och jämförbara kommuner avseende hur 
brukare inom särkilt boende upplever smaken på serverad mat redovisas i bild 14. 
Andel brukare som bedömt att maten smakar ganska bra och/eller mycket bra är lägre 
i Herrjunga kommun än jämförbara kommuner och riket.  
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Bild 14 

Rapportering till nämnden 

Enligt tekniske chefen reporteras måluppfyllelsen inom kostenheten till tekniska 
nämnden på förekommen anledning och i samband med verksamhetesberättelse. I 
verksamhetsberättelserna redovisas måluppfyllelsen avseende ekologiskt, 
närproducerad och svenskt mat. I vissa fall efterfrågar nämnden information avseende 
kostverksamhet, ekonomi, personal, men i övrigt upplever tjänstemännen att dialog 
mellan politik och verksamhet avseende kost förs i liten utsträckning. 
 
Bedömning 
Nämndens verksamhetsberättelser avseende kostverksamheten är ganska kortfattade 
och ofta ganska allmänt hållna och där en tydlig koppling inte alltid finns till den av 
kommunfullmäktige fastställda kostpolicyn. Uppföljning och utvärdering och 
rapportering av inte minst måluppfyllelse och kostpolicyns skrivningar bör utvecklas. 

Vår bedömning är att kostenheten i begränsad utsträckning når måluppfyllelse för 
verksamheten (andel ekologisk livsmedel), framförallt måluppfyllelse gällande mål om 
andelen ekonligiska livsmedel.  

Tekniska förvaltningen fattade beslut om att frångå KF-målen (andel ekologiska 
livsmedel), utan att frågan formellt har behandlats av nämden och KF. KF-mål. 

Kostpolicy är ett kommunövergipande styrdokument, antagen av kommunfullmäktige 
och därmed styrande för alla nämnder inkl. tekniska nämnden.  

Som en del i det uppdrag som tilldelats kostchefen ingick att genomföra 
kundnöjdhetsmätningar. Detta har dock inte genomförts hittils. Det läggs mer vikt vid 
kostråd än kundnöjdhetsmätningar. Vi anser därför att en systematik för att genomföra 
och följa upp kundnöjdhetsmätningar saknas.  

Det finns indikationer på (se bild 14) att brukare och kostenheten har olika 
uppfattningar avseende kvalitet på maten i alla fall när det gäller maten inom särkilt 
boende.  

Enligt Kostpolicyn ska folkhälsoutvecklaren i kommun minst en gång per år redovisa 
för Folkhälsopolitiska rådet och kommunstyrelsen hur arbetet med att förverkliga 
kostpolicyn med handlingsprogram fortlöper. Vi har dock i denna granskningen inte 
kunnat verifiera att uppföljning och utvärdering genomförs. 
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DELEGATIONSBESLUT Start 19-09-03 

DATUM HÄNDELSE BESLUT Sign Klart 

     

     

     

     

     

     

     

2019-10-01 Mosippan 5 Återbetalning för högt pris UW X 

2019-10-01 Ugglan 6 Kontrakt UW X 

2019-10-15 Mejseln 1 Kontrakt UW  

2019-10-22 Gärdas Bröd (ramavtal) Kontrakt UW X 
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