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För förskolan
- genomförs förslag 1; färre öppna kök under lov
- genomförs förslag 2; tillagning av all mat till Varggropen, Borgen och Trollskogen sker
på Klockarskolan. Leverans till förskolorna där kombitjänster finns.
För äldreomsorgen
- all mat skall på sikt tillagas på det nya särskilda boendet på Prästgärdet.
- i väntan på det nya boendet färdigställande tillagas maten på Fågelsången från 2021.
Uppdrag
- Kommunstyrelsen uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med
kostenheten utreda ytterligare samordning för förskola.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge uppdrag till
Kommundirektören att genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostorganisation.
Kostverksamheten har under åren genomgått många utredningar och det finns ingen enkel
lösning på vad som är den bästa organisationen utifrån alla olika aspekter
Den genomförda genomlysning handlar till stor del om att hitta en balans mellan kvalitet,
arbetsmiljö och kostnad där en ökad samverkan mellan Kostverksamheten och
Skola/Förskola och Särskilt boende är avgörande. Projektet valt att gå fram med flera
förslag varav vissa utesluter varandra, detta beroende på att det krävs ett vägval för
kommunens framtida kostverksamhet.
De flesta förslagen är genomförbara på kort sikt men möjliggör fortsatt vidareutveckling
med hänsyn till pågående förändringar inom särskilt boende och förskola. De förändringar
som medför minskad bemanning är planerade att genomföras med naturlig avgång.
Gällande kvaliteten på maten och servicen är målsättningen att den kommer att bibehållas
och i vissa fall även förbättras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-12-17 att remittera
rapporten/genomlysningen av kostverksamheten till barn-och utbildningsnämnden,
socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden samt till politiska partierna för synpunkter.
Svar har inkommit från barn- och utbildningsförvaltning, samhällsbyggnadsnämnden,
socialnämnden, Centerpartiet och Moderaterna.
Sammanfattning av svar
Förskola
• Förslag 1 och 2 kan genomföras till stor del och kan ske omgående. Åtgärden
påverkas dock av barnantalet och beslut måste tas vid varje tillfälle om hur
samordningen ska ske.
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se

•
•

När förskola 2 i drift (som ersätter Borgen och Trollskogen) lagar de maten åt
Förskolan Myran och Varggropen
För ytterligare samordning bör vidare utredning göras

Grundskolan
• Det bör även fortsättningsvis lagas mat på skolor som det görs i dag.
Äldreomsorgen
• All mat till på sikt ska tillagas på det nya särskilda boendet på Prästgärdet. I
väntan på det nya boendet färdigställande tillagas maten på Fågelsången från 2021
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera rapporten/genomlysningen av
kostverksamheten till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden och politiska partier för synpunkter. Synpunkter ska ha inkommit
till kommunstyrelseförvaltningen senast 3 mars 2020.
__________
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge kommundirektören i
uppdrag att genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostorganisation.
Uppdraget utfördes som projekt där kommundirektören gav kommunstyrelsens förvaltningschef delegation att utse projektledare och projektgrupp.
Rapporten/genomlysningen av Kostverksamheten har nu färdigställts.
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1 Förord
Kostverksamheten har under åren genomgått många utredningar och det finns ingen enkel
lösning på vad som är den bästa organisationen utifrån alla olika aspekter. Säters kommun
har sedan tidigare många små enheter och dåligt med överkapacitet i de stora köken.
Kostverksamheten har under de senaste åren varit underfinansierad och haft en mycket hög
sjukfrånvaro.
Denna genomlysning handlar till stor del om att hitta en balans mellan kvalitet, arbetsmiljö
och kostnad där en ökad samverkan mellan Kostverksamheten och Skola/Förskola och
Särskilt boende är avgörande. Komplexiteten i frågan har gjort att projektet valt att gå fram
med flera förslag varav vissa utesluter varandra, detta beroende på att det krävs ett vägval för
kommunens framtida kostverksamhet.
De flesta förslagen är genomförbara på kort sikt men möjliggör fortsatt vidareutveckling med
hänsyn till pågående förändringar inom särskilt boende och förskola. De förändringar som
medför minskad bemanning är planerade att genomföras med naturlig avgång. Gällande
kvaliteten på maten och servicen är målsättningen att den kommer att bibehållas och i vissa
fall även förbättras.

2 Inledning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge uppdrag till
Kommundirektören att genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostorganisation.
Uppdraget utförs som projekt där kommundirektören ger KS-förvaltningschef delegation att
utse projektledare och projektgrupp. Personalrepresentant/er och facklig företrädare ska vara
delaktiga i processen. Extern granskare kan användas för kvalitetssäkra utredningen.
Följande organisation och bemanning tillsattes:
Styrgrupp:
Styrgruppens ordförande: Tf Kommundirektör tillika Förvaltningschef KSF Malin Karhu
Birgersson, Förvaltningschef BUN Tobias Mårtensson, Förvaltningschef SBF Andreas
Mossberg, Förvaltningschef Kultur Anette Stengård, Förvaltningschef SOC Ingalill Frank.
Styrgruppen är kvalitetsansvarig under projektet. Uppdragsgivaren skall hålla beslutsfattare
tillgänglig för deltagande i styrgrupp och för eventuella frågor under löpande arbete.
Uppdragsgivaren ska planera och genomföra acceptans av leveransobjekt
Projektledare: Brittmari Niglis ITchef KSF
Projektmedlemmar: Petter Isacson Kostchef SBF, Carina Hjort Biträdande Kostchef SBF,
Veronica Carlsson Ekonom SBF, Stig Eriksson Biträdande Förvaltningschef SOC, Göran
Garmo Utredare BUN
Referensgrupp: Personalrepresentanter (utvecklingsgrupp) och fackliga företrädare.
Rådgivande grupp: Representanter från Fastighetsenheten Per-Olof Grundström och
Säterbostäder Mikael Gustafsson. Kallas vidbehov. Samverkan med kommunikationschefen
Marie Palm.
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2.1 Syfte och mål
Syfte med projektet är göra en analys av nuläget för kommunens kostorganisation och ta
fram olika förslag på ny organisation och arbetssätt utifrån kvalitet och kostnader.
Målet är att hitta rätt effektivitet, kvalité, dialog och ekonomi för kommunens
kostorganisation gemensamt med övriga verksamheter som utnyttjar Kostens tjänster.
2.2 Slutleverans
Förslag till framtida organisation och arbetssätt utifrån kvalitet och kostnader.
2.3 Begränsning av projektets omfattning
Genomförande av eventuella förslag sker utanför projektet.
2.4 Övergripande tidsplan med faser och aktiviteter

Ursprungligt slutdatum för projektet var 2019-10-31 men projektet fick utökad tid till 201912-02.
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3 Kartläggning
Kostverksamheten i Säters kommun har 32 tillsvidareanställda och är fördelad på 11
tillagningskök och två mottagningskök. Av dessa är tre kök på särskilt boende, tre skolkök
samt sju förskolekök. I många av köken är det ensamarbete vilket ställer höga krav på
personalen och blir sårbart vid frånvaro. Medelåldern inom personalen är hög och under de
närmaste åren kommer en till två personer gå i pension varje år, vilket innebär att värdefull
erfarenhet kommer försvinna. Kraven på verksamheten har dessutom ökat på senare år i och
med en ökad andel specialkost.
Följande aktiviteter genomfördes under kartläggningen, vissa av punkterna redovisas mer i
detalj i bilagor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information på APT för kostpersonal om pågående projekt och till övriga
verksamheter.
Kostnadsbild samt jämförelse med likvärdiga kommuner via Kolada
Sjuktal/Antal vikarier
Omvärldsbevakning
Antal kök, placering, tillredning och mottagning (Bilaga 1)
Antal personal och kompetens (Bilaga 1)
Hur ser kvaliteten ut (Bilaga 2)
Arbetsmiljö (Bilaga 2)
Arbetssätt/IT (Bilaga 3)

3.1 Kostnadsbild samt jämförelse med likvärdiga kommuner via Kolada
Definition och beräkningsgrund för nyckeltalet, från Kolada
”Kostnad för måltider i grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i kommunens grundskola.
Avser åk 1-9 motsvarande. Avser skolmåltidsverksamhet (inklusive personal, livsmedel, transporter och
material), cafeteria, administrativa kostnader
(t.ex. lönekostnader för skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp av tillagning eller servering av en från
kommunen fristående entreprenör. Även intäkter från leveranser av mat till annan verksamhet redovisas om
kostnader för denna verksamhet ingår i
skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för skolmåltider redovisas inte här utan under lokaler. De skolor
som köper sin sina skolmåltider från storkök och betalar ett portionspris ska exkludera kostnaden för
lokaler om de ingår i portionspriset. Uppgiften
avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi”. Källa: SCB.
Jämförelse Dala-kommuner
Dalarnas läns kommuner (ovägt
medel)
Avesta
Borlänge
Falun
Gagnef

2016
6 892

2017
6 970

2018
7 423

6 677
7 026
5 254
8 713

6 227
8 605
5 592
9 542

4 844
8 964
6 275
9 855
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Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung-Sälen
Mora
Orsa
Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Älvdalen

7 949
6 335
5 548
6 406
6 404
8 026
6 467
6 844
7 356
8 072
6 308

8 405
6 642
5 131
5 142
6 485
8 034
6 978
6 781
7 332
6 755
6 904

8 799
7 559
6 499
9 092
6 527
8 117
7 072
6 283
7 593
6 891
6 977

Siffrorna är svåra att jämföra mellan kommuner. Inrapportering sker från skolorna och inte
från Kostenheten och det är varierar i alla kommuner hur siffrorna räknas fram. Någon
analys av dessa siffror har därför inte gjorts. Kolada har dessutom enbart siffror för
grundskola. För förskola och särskilt boende finns inga uppgifter.
3.2 Sjuktal/antal vikarier
I Säters kommun har Kostenheten periodvis upplevt svårigheter att få tag på vikarier med
utbildning och erfarenhet. Problemet har dock minskat den senaste tiden.
Som en del i att klara den dagliga bemanningen vid sjukfrånvaro, tillfällig föräldrapenning,
föräldraledigt och semester har timvikarier arbetat 7654 timmar det senaste året, vilket
motsvarar 3,9 tjänster eller en total kostnad på ca 1,7 miljoner. Förutom det har även
kostenheten tre tjänster utan fast placering för att kunna täcka upp vid frånvaro. Viss vakans
har dock funnits på dessa tjänster det senaste året och i genomsnitt har drygt två av dessa
varit bemannade. Under 2019 har sjukfrånvaron minskat med 45% vilket gör att
vikariebehovet har minskat och eventuellt kan även tjänsterna utan fast placering reduceras.
3.3 Arbetssätt/IT-system
3.3.1 Beställningar och fakturor

Varje kök beställer själva sina varor och lägger i genomsnitt 2 timmar per vecka på detta.
Beställning av varor sker idag från många olika leverantörer via både webb, mail och telefon.
Vissa varor behöver beställas 14 dagar i förväg, vilket kräver god framförhållning vid
förändringar som påverkar köken, ex utflykter eller planeringsdagar. Varje kök konterar och
godkänner sedan sina respektive fakturor från leverantörerna. Biträdande Kostchef hjälper
köken med detta vid behov. Kostchefen attesterar sedan dessa fakturor, vilka totalt uppgår
till ca 60 fakturor i veckan. Kostenheten har ändrat och fått samlingsfakturor från några av
leverantörerna för att kunna minska antalet fakturor.
Ett genomsnittligt kök lägger ca 30 min i veckan på Ekonomisystemet Agresso för hantering
av leverantörsfakturor.
3.3.2 Administrativa uppgifter på Särskilt Boende

Köket lagar lunch och middag till de boende på Särskilt boende medan övriga måltider
hanteras av omvårdnadspersonal. På Enbackagården och Skedvigården ansvarar
omvårdnadspersonalen för att beställa samtliga specerier till boendet.
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Arbetstiden för omvårdnadspersonalen beräknas till 40tim/månad för Enbackagården och 20
timmar/månad för Skedvigården. Den administrativa tiden för Fågelsången och
Korttidsboendet är under 5 tim/månad för omvårdnadspersonalen beroende på att köket
på Fågelsången respektive Skönviks köket ansvarar för beställningarna av specerier. Där
lägger Kostpersonalen på Fågelsången ner ca 32 tim/månad på dessa beställningar samt att
packa varor och distribuera ut till avdelningarna.
3.3.3 Upphandlingar

Under 2019 har Biträdande Kostchef arbetat med 11 olika upphandlingar, vilket
uppskattningsvis tagit i genomsnitt 25% av arbetstiden. Antalet upphandlingar varierar under
åren men ligger i genomsnitt på samma nivå som 2019.
3.3.4 Kostdatasystemen Matilda och Aivo

Idag använder Fågelsångens kök Aivo men vi ska inom den närmaste tiden gå
över till Matilda. Genom att alla köken kommer att använda Matilda får de
tillgång till samma information om matsedel, receptunderlag samt ett viktigt stöd
för produktion och inköp av varor. Matilda har också bättre funktioner för att
räkna på koldioxidpåverkan, måltidskostnader samt funktioner för att dela och
importera recept
.
3.3.5 Bokföringsordrar och fakturering

Mycket manuell hantering av vidaredebitering av inköp som sker av Kostpersonal till
verksamheterna inom Skola och Äldreomsorg. Även vidaredebitering av transportkostnader
sker manuellt. Arbete pågår att ta fram förenklade rutiner.
3.3.6 Bemanning och hantering av vikarier

Alla bemanningsfrågor hanteras internt på Kostenheten. Bitr. Kostchef med stöd av
Kostchef planerar den dagliga bemanningen, ringer in vikarier och beviljar semester efter att
bemanningen lösts. Bitr. kostchef kontrollerar sen att frånvaro och arbetstid ligger korrekt i
Medvind.
3.4 Omvärldsbevakning
Råvarupriserna har ökat i större takt än inflationen. Framför allt mejeriprodukter har ökat
vilket har stor effekt på kostnaderna både för mat i skola, förskola och äldreomsorg. För att
hantera detta har flera kommuner i närområdet minskat sina mål angående andel ekologiska
livsmedel och i vissa fall valt att inte köpa ekologisk mjölk längre. I flera kommuner har även
generella ekonomiska svårigheter inneburit att kostenheterna får anslagen minskade.
Fokus har på senare tid mer handlat om att minska klimatpåverkan mer än att öka andelen
ekologiska livsmedel. I det nya kostdatasystemet Matilda finns möjlighet att räkna på
koldioxidpåverkan och ha med det som en faktor när menyn planeras. Som en del i detta
finns nu alltid minst ett vegetariskt alternativ på skolorna.
De flesta kommuner i närområdet anger att det är svårt att hitta personal, främst vikarier.
Skonbo ABs kök på Skönviksområdet levererar idag mat till kommunens Korttidsboende
och Dahlander Kunskapscentrum. Köket har stor outnyttjad kapacitet och
samverkansmöjligheter med kommunens kostverksamhet bör utredas.
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4 Analys
I analysfasen arbetade projektgruppen fram olika arbetshypoteser utifrån kartläggningen och
nedanstående konstateranden/frågeställningar som projektgruppen tagit fram tillsammans.
Övriga aktiviteter var bland annat workshop med kostpersonal och personal från
socialförvaltningen. För barn och ungdomsförvaltningens personal så deltog
projektmedlemmar på rektorsträffar.
Någon analys av Korttidsboendet har inte gjorts då de kommer att flytta och ingå i nya
särskilda boendet.
4.1 Konstateranden/frågeställningar från kartläggningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Många kök som ligger tätt.
Fågelsången har överkapacitet, dock krångligt om man ska laga förskolemat. Hur kan
det nyttjas? Försvinner om två år, när nya SäBo är klart? Kan leverera till övriga
äldreboenden?
Transportkostnader? Till kommunen och internt.
Stora skillnader i portionskostnader mellan köken inne i Säter.
Några av köken är ineffektiva.
Klockarskolans kök har ingen överkapacitet för fler förskolor.
Överkapacitet finns på äldreboenden och Stora Skedvi skola.
Hur kan besparingar hos kosten gå över till BUNs verksamhet för ”kombitjänster”?
Enbacka skola skulle kunna laga mat till Storhaga?
Om man inte lagar mat till Enbackagården där skulle det köket kunna leverera till två
av förskolorna i Gustafs?
Inköp styrs till stor del av det enskilda köket, vilket kan påverka kostnaden.
Framtiden för köket Skönvik?
Många kök i Gustafs.
Delvis brister i många kök.
Två kök nära varandra i St. Skedvi.
Många kök med ensamarbete, svårt med vikarier
Specialkost är ett av de större problemen om äldreboende ska laga förskolemat.
Mycket tid går åt till beställningar.

Utöver detta tog projektgruppen fram en värdering av köken som finns i bilaga 4 samt
kostnader över tid bilaga 5.
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4.2 Workshop
Några axplock från workshopen. Personalen indelades i grupper utifrån yrkeskategori:
vårdchefer, vårdpersonal, kostchefer samt kostpersonal. Workshopen utgick ifrån nuläge till
önskat läge via hinder, resurser och aktiviteter för att nå önskat läge.
Nuläge
• Bra mat
• Säbo har många mål mat och fika
• Nytt datasystem: Matilda
• Hantering av specerier tar lång tid
• Två rätter på matsedeln, på vissa boenden väljer de boende själv och på vissa väljer
personalen åt dem
Önskat läge
• Bättre dialog mellan Kost- och Omvårdnadspersonal.
• Mindre mäktig mat, förskjuten måltidsordning
• Mer pajer och efterrätter
• Fin dukning och bättre atmosfär
• Gör skillnad på fest och vardag
• Tid för det lilla extra
• Tillgänglig dietist
• Ökad kompetens och gemensamma utbildningar
Hinder
• Pengar
• Tid
• Kompetens/kunskap
• Slitna kök
• Personalbrist
• Avsaknad av dietist
Resurser
• Engagerad personal
• Kompetent personal
• Samarbete
• Nya Säbo
Aktiviteter för att nå önskat läge
• Övergripande samverkan om det lilla extra
• Samarbete kring utbildningar Kost-Omvårdnadspersonal
• Färre kök
• Potatis kokas på plats
• Säsongsbaserad matsedel
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4.3 Rektorsträff
Till träffarna med rektorerna tog projektet med sig nedanstående frågeställningar som
diskuterades under mötet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finns många kök som ofta ligger nära varann
Mycket ensamarbete
Förekommer mycket spilltid i vissa kök
Dialog mellan kost och verksamhet svårt att få till
Skillnader mellan kostnader kök
Olika menyer till skola och särskilt boende
Transporter
Nyttja resurser för helheten
Kombitjänster

Följande synpunkter kom fram:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bättre dialog med kosten
Olika problematik på grundskolan och förskolan
Formalisera kostråd och inkludera elevrådet
Kombitjänster en bra idé
Stjärnrestaurangkonceptet på Klockarskolan är lite på nedgång
Vissa förskoleavdelningar diskar själva t ex Myran Nya och en avdelning på
Trollskogen.
Säter noterar att man får bättre salladsbuffé när maten fixas på förskolan. När maten
körs ut från Klockarskolan får men en hopblandad sallad. Barnen föredrar var sak för
sig.
De tycker att det vore bra om vissa saker t ex sallad görs lokalt ute på förskolorna
även om en del körs ut.

4.4 Kostnära service och förskolenära service ”Kombitjänster”
Via projektpengar från Länsstyrelsen har Korttidskliniken utbildat personal inom
äldreomsorgen för servicetjänster/”kombitjänster”. Dahlanders kunskapscenter har ansökt
och beviljats en förlängning av projektet för att även omfatta kostverksamhet och förskola.
Detta för att utveckla och erbjuda köksnära och förskolenära tjänster, som
kombinationstjänster, i samarbete med kostverksamheten och förskolorna. Dahlanders
kunskapscenter ser att det skulle kunna finnas utrymme för 6-9 personer att få anställning
som timvikarier inom barnomsorgen/kosten genom den här satsningen.
Målgruppen erbjuds en individanpassad utbildning i enklare kosthantering, hygien och
städteknik, allergier och allergener, bemötande och sekretess, anpassad undervisning i
läroplan och mål för skolan, med mera.
Styrgruppen består av kostchef, förskolerektor, biträdande rektor för Dahlanders
kunskapscentrum, facklig representant och projektledare. Referensgruppen är mobil
språklärare, kostpersonal, förskolelärare/arbetsmiljöombud.
Utbildningarna kommer att starta i mitten av januari och pågå ca sex månader.
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4.5 Arbetshypoteser särskilt boende
Här beskrivs kortfattat alla arbetshypoteser som projektet tog fram för särskilt boende, en
mer utförlig beskrivning finns i arbetshypoteser SÄBO bilaga 6.
Arbetshypotes 1
All tillagning sker på Fågelsången och varm mat transporteras till Skedvigården och
Enbackagården. Detta innebär att potatis kokas på plats av omsorgspersonal på
avdelningarna på Skedvigården och Enbackagården. När det nya särskilda boendet är färdigt
flyttas tillagningen dit.
Arbetshypotes 2A
Tillagning av mat i Skedvi Skola till Skedvigården även på helgen. Varm mat transporteras till
Skedvigården.
Arbetshypotes 2B
Tillagning av mat Skedvi Skola till Skedvigården måndag till fredag. På helgen lagas även mat
till Fågelsången och Enbackagården. Inget kök kvar på Skedvigården men Fågelsången och
Enbackagården har tillagning måndag till fredag.
Arbetshypotes 3
Tillagning av mat på Fågelsången till Skedvigården. Skedvigårdens kök stängs och
Enbackagårdens kök blir kvar.
Arbetshypotes 4
Maten lagas på plats på samtliga boenden och matordning ses över samt mellanmål ordnas av
kostenheten. Restaurangen på Skedvigården blir kvar, dock utan kostpersonal på kvällstid.
Hemtjänstens personal sköter serveringen av maten till middagen.
Arbetshypotes 5
Maten lagas till alla särskilda boenden på det nya särskilda boendet. Matordning ses över samt
mellanmål ordnas av kostenheten.
4.6 Slutsatser arbetshypoteser SÄBO
Följande arbetshypoteser kommer inte att tas vidare till förslag då de inte ger tillräckligt stora
positiva effekter i jämförelse med övriga arbetshypoteser:
•

Arbetshypotes 2B: Kräver omfattande ändring av logistiken för att lösa transporten
av mat enbart på helgerna. Skulle bli kostnadseffektivt om maten levererades samtliga
veckodagar. Detta är dock inte möjligt då kapaciteten i köket inte räcker till för att
laga både skolmat och all äldreomsorgsmat samtidigt. Kräver dessutom investering i
värmeskåp och utrymme för värmeskåpen på Skedvi skola saknas.

•

Arbetshypotes 3: Om maten ska levereras är det mer kostnadseffektivt att enbart ha
kvar ett kök istället för två.
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4.7 Arbetshypoteser skola/förskola
Här beskrivs kortfattat alla arbetshypoteser som projektet tog fram för skola/förskola, en
mer utförlig beskrivning finns i bilaga 7 skola/förskola
Arbetshypotes A
Färre öppna kök under loven. Stängda förskolor eller fritids alternativt att barnen äter på en
annan förskola/fritids. Ytterligare ett alternativ är att förskolepersonal själv serverar maten
och diskar eller mat kan levereras och hanteras av kombitjänster eller semestervikarier.
Arbetshypotes B
Tillagning av all mat till Varggropen, Borgen och Trollskogen sker på Klockarskolan.
Leverans till förskolorna där kombitjänster finns.
Arbetshypotes C
Tillagning av mat på Enbackagården till förskolorna i Gustafs. Äldreomsorgsmaten levereras
från annat kök.
Arbetshypotes D
Tillagning på Enbacka skola till Konvaljens förskola.
Arbetshypotes E
Mora By förskola lagar mat till alla förskolor i Gustafs.
Arbetshypotes F
Enbacka skola lagar mat till skola och förskolor i Gustafs.
Arbetshypotes G
Skedvi skola lagar maten till förskolorna i Gustafs.
Arbetshypotes H
Enbacka skola lagar maten till Storhaga förskola. Skedvi skola lagar maten till förskolorna
Mora By och Konvaljen.
Arbetshypotes I
Förskola 2 (som ersätter Borgen och Trollskogen) lagar maten åt Förskolan Myran och
Varggropen.
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4.8 Slutsatser arbetshypoteser skola/förskola
Följande arbetshypoteser kommer inte att tas vidare till förslag då de inte ger tillräckligt stora
positiva effekter i jämförelse med övriga arbetshypoteser:
•

Arbetshypotes C: För att kunna laga mat till alla förskolor i Gustafs på
Enbackagården krävs en större ombyggnad av köket. Kräver även att
äldreomsorgsmaten lagas på annan plats.

•

Arbetshypotes E: För att Mora By ska kunna laga mat till alla förskolor i Gustafs
krävs en större ombyggnad av köket.

•

Arbetshypotes G: För att Skedvi skola ska kunna laga mat till alla förskolor i
Gustafs behövs en vagnhall byggas ut vid köket i Skedvi skola.

•

Arbetshypotes H: För att Enbacka skola ska kunna laga mat till Storhaga förskola
krävs ingen ombyggnad. Däremot måste en vagnhall byggas ut vid Skedvi Skola
för att kunna leverera till Konvaljen och Mora By förskola.

5 Förslag
I förslagen har projektet försökt att ta hänsyn till påverkande faktorer som ej är klara. Dessa
är byggandet av det nya särskilda boendet samt planeringen av Förskola 2.
5.1 Administrativa åtgärder
Arbetet med att förenkla och förbättra administrativa arbetsuppgifter har pågått en längre tid.
När kostdatasystemet Matilda är fullt infört kommer det ge underlag för beställningar genom
att räkna ut mängder och koppla till leverantörernas artikelnummer samt ge listor som
underlag till beställning.
I Falun och Borlänge är Matilda kopplat mot inköpsportalen och mycket lite handpåläggning
krävs för att beställa varor för måltiderna som är inlagda. För Säter skulle en inköpsportal
spara mycket administration för samtliga beställare och inte bara för Kostenheten.
Avtalstroheten kommer även att förbättras.
Även hanteringen av inköp till kommunens särskilda boenden skulle behöva ses över, då
hanteringen idag sammantaget tar mycket tid och det är en hög variation på vad och hur
mycket som köps in på de olika avdelningarna.
UHC kommuner har insett att det finns mycket tid som vi kan spara genom att skaffa ett
upphandlingssystem Det systemet skulle kunna vara ett stort stöd vid upphandling, men även
ge bättre löpande statistik på inköpen.
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5.2 Workshop och dialoger
Genom workshopen och dialoger tog projektet med sig nedan förbättringsåtgärder
•
•
•

Påbörja mer frekventa dialogmötet med verksamheterna
Se över matordning på särskilt boende och att även mellan mål tillagas av kosten
(finns som förslag 5) för att få till de lilla extra men framförallt att äldre får rätt
näringsinnehåll.
Att kombitjänster kan hjälpa till att få en bra matupplevelse.

5.3 Särskilt boende
Följande arbetshypoteser inom Särskilt boende ser projektet en möjlighet att genomföra med
olika utfall. Vissa av förslagen kan även kombineras.
5.3.1 Förslag 1 (Arbetshypotes 1)

All tillagning sker på Fågelsången och varm mat transporteras till Skedvigården och
Enbackagården. Detta innebär att potatis kokas på plats av omsorgspersonal på
avdelningarna på Skedvigården och Enbackagården. När det nya särskilda boendet är färdigt
flyttas tillagningen dit.
Ekonomiska konsekvenser

Tjänster
Transport av mat
Värmeskåp
Summa besparing

Besparing / år kr
1 050 000 kr

865 000 kr

Tillkommande kostnader / år
150 000 kr
35 000 kr

Fördelar: Största besparingen, mindre ensamarbete, mindre sårbart då en sjuk kock kan
ersättas med ett köksbiträde.
Nackdelar: Mer transporter, tillagning av potatis behöver ske på Enbackagården och
Skedvigården.
Kort perspektiv: Fågelsångens kök går att anpassa för denna hantering, men är ingen
långsiktig lösning.
Långt perspektiv: Tillagningen på det nya särskilda boendet som kan anpassas för
hanteringen från början.
Kommentar: Transporten planeras att skötas av kostenheten med egen lastbil.
5.3.2 Förslag 2 (Arbetshypotes 2A)

Tillagning av mat i Skedvi Skola till Skedvigården även på helgen. Varm mat
transporteras till Skedvigården.
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Ekonomiska konsekvenser

Tjänster
Transport av mat
Värmeskåp
Summa besparing

Besparing / år
kr
550 000 kr

Tillkommande kostnader / år
32 000 kr
10 000 kr

508 000 kr

Fördelar: Mindre ensamarbete under veckorna.
Nackdelar: Ensamarbete kvar på helgerna, mer transporter, svårt med mat till både särskilt
boende, skola och förskola i samma kök med sämre arbetsmiljö som resultat.
Kommentar: Transport beräknad med enkelt elfordon av kostenhetens egen personal.
5.3.3 Förslag 3 (Arbetshypotes 4)

Maten lagas på plats på samtliga boenden och matordning ses över samt mellanmål
ordnas av kostenheten. Restaurangen på Skedvigården blir kvar, dock utan kostpersonal
på kvällstid. Hemtjänstens personal sköter serveringen av maten till middagen.
Ekonomiska konsekvenser

Tjänster
Transport av mat
Värmeskåp
Summa besparing

Besparing / år kr Tillkommande kostnader / år
175 000 kr
32 000 kr
10 000 kr
133 000 kr

Fördelar: Möjlighet att ge ett mervärde åt de boende på särskilt boende.
Nackdelar: Ensamarbete kvar, högre kostnader.
5.3.4 Förslag 4 (Arbetshypotes 5)

Maten lagas till alla särskilda boenden på det nya särskilda boendet. Matordning ses över
samt mellanmål ordnas av kostenheten.
Ekonomiska konsekvenser

Tjänster
Transport av mat
Värmeskåp
Summa besparing

Besparing / år kr
650 000 kr

465 000 kr
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Tillkommande kostnader / år
150 000 kr
35 000 kr

Fördelar: Besparing jämfört med Förslag 3. Ger ett mervärde till de boende på Särskilt
boende jämfört med Förslag 1. Mindre ensamarbete.
Nackdelar: Högre kostnader än Förslag 1.
Kort perspektiv: Kan inte genomföras på kort sikt då köket på Fågelsången inte räcker till
för att både göra mat åt alla Särskilt boende samt göra mellanmål.
Långt perspektiv: Förändringen kan genomföras efter att nya Särskilda boendet med nytt
kök är byggt.
5.3.5 Sammanfattning Särskilt boende

Förslag 4 bedöms på längre sikt som den bästa lösningen ur ett ekonomiskt perspektiv
samtidigt som det ger ett mervärde för de boende på kommunens särskilda boenden. Innan
köket på nya Särskilt boende är byggt behövs dock ett val mellan ekonomi och kvalitet att
göras.
5.4 Förskola/skola
Följande arbetshypoteser inom förskola/skola ser projektet en möjlighet att genomföra med
olika utfall.
5.4.1 Förslag 1 (Arbetshypotes A)

Färre öppna kök under loven. Stängda förskolor eller fritids alternativt att barnen äter på en
annan förskola/fritids. Ytterligare ett alternativ är att man kan komma överens mellan kost
och verksamhet att förskolepersonal själv serverar maten och diskar eller mat kan levereras
och hanteras av kombitjänster eller semestervikarier.
Ekonomiska konsekvenser: 50 000 kr per år för minskad kostnad av personalresurser
hos kosten.
Fördelar: Lättare att få ihop bemanningen under året för kosten utan vikarier då den fasta
personalen lättare kan ta semester under loven.
Nackdelar: Kräver mer av förskolepersonalen alternativt att stängningar av vissa förskolor
innebär nackdelar för förskolebarnen och föräldrarna.
Kort perspektiv: Kan införas ganska omgående.
Långt perspektiv: Om kombitjänster införs minskas behovet och vinsterna med detta
förslag.
Kommentar: Förslaget är beroende av hur många barn som finns på förskolorna under olika
perioder på loven. Är det många barn är det svårare att göra sammanslagningar.
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5.4.2 Förslag 2 (Arbetshypotes B)

Tillagning av all mat till Varggropen, Borgen och Trollskogen sker på Klockarskolan.
Leverans till förskolorna där kombitjänster finns.
Ekonomiska konsekvenser: Besparingar på tjänster ca 750 000 kr på Kostenheten, men
ökade kostnader på förskolan på grund av kombitjänster. Den besparingen som görs på
Kostenheten kommer BUN till godo genom minskad interndebitering. Detta innebär att de
750 000 kr som Kostenheten sparar kommer BUN till godo.
Fördelar: Mindre ensamarbete och lägre kostnader. Ger en förstärkning i barngrupperna, då
tid kostpersonalen.
Kommentar: Kräver kombitjänster och kan tidigast börja införas efter utbildningen är klar
och vakanser finns, som kockar på plats kan flyttas till. För att söka bidrag för instegsjobb
med bidrag de första åren krävs det att vakanser finns. Vakanser kommer dock finnas
framöver genom naturliga avgångar. Den enda mathanteringen som flyttas till Klockarskolan
är Trollskogens sallad.
5.4.3 Förslag 3 (Arbetshypotes D)

Tillagning på Enbacka skola till Konvaljens förskola.
Ekonomiska konsekvenser: Tillkommer en kostnad för transport av färdig mat på 100 000
kr/år samt vid en kombitjänst en kostnad för den tjänsten.
Övrigt: Kostpersonal kan hantera frukosten, men hjälp på plats behövs med diskningen.
Fördelar: En ombyggnad av Konvaljen kök kan undvikas. Köket är inte anpassat dagens
matlagning. Mindre ensamarbete.
Nackdelar: Kan behövas extra leveransdag på grund av utrymmesbrist.
Kort perspektiv: Ökad kostnad och bättre arbetsmiljö.
Långt perspektiv: Undvika kostnader för byggnation i framtiden.
Kommentar: Kräver en kombitjänst alternativt att man kan komma överens om att
förskolepersonal kan ta hand om disken.
5.4.4 Förslag 4 (Arbetshypotes F)

Enbacka skola lagar mat till skola och förskolor i Gustafs.
Ekonomiska konsekvenser: Tillkommer en kostnad för transport av färdig mat på 175 000
kr/år, men en besparing på kostpersonal på ca 480 000 kr. Även kostnad för årlig
avskrivning på utbyggnad/investering ca 150 000 kr. Kostnader för kombitjänster kan
tillkomma.
Fördelar: Mindre ensamarbete och Konvaljen kök behöver inte renoveras.
Nackdelar: Stora investeringar och tar tid att införa.
Kommentar: Kan inte införas på kort perspektiv, kommer att kräva kombitjänster.
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5.4.5 Förslag 5 (Arbetshypotes I)

Förskola 2 (som ersätter Borgen och Trollskogen) lagar maten åt Förskolan Myran och
Varggropen.
Ekonomiska konsekvenser: Tillkommer en kostnad för transport av färdig mat på 175 000
kr/år, men en besparing på Kostpersonal med 480 000.
Fördelar: Mer mat kan samlas på ett kök, samtidigt som det underlättar på Klockarskolans
kök där det idag är trångt och svårjobbat med utskicken. Mindre ensamarbete.
Kommentar: Kan inte införas på kort sikt då det kräver ett kök som idag inte finns.
Kommer att kräva kombitjänster Detta förslag innebär att mathanteringen som idag sker på
Trollskogen och Myran, samt utskicken från Klockarskolans kök samlas på köket i Förskola
2.
5.4.6 Sammanfattning förskola/skola

De flesta förslagen innebär att det kommer att krävas kombitjänster. Genom bättre
samarbete mellan Kostenheten och skola/förskola går det att hitta bättre arbetssätt som ger
bättre kvalité till en lägre kostnad. Förslag 5 ses på långsikt som det bästa förslaget, men på
kort sikt kan förslag 1, 2 och 3 påbörjas ganska omgående utan stora investeringar.
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Bilaga 1
Antal kök, placering, tillredning och mottagning
Antal personal och kompetens

Fritid Säter (Drotten 2avd, PG 1 avd ,Fogden 1 avd)
Tidsåtgång personal ca 40 timmar vecka
Specerikostnad= Ca 91 000 kr t om juli

Trollskogen
Antal anställda=1
Antal TJ=0,75
Portioner=80
Budget=607 817 kr
Kostnad=12 500 kr

Dahlander
Portioner=ca 45
Budget=500 000 kr
Mat serveras
Skönviksresturangen

Dahlander

Kortis
Kortis
Portioner=11
Budget=675 000
Kostnad=lunch 70,80
kr middag 70,80 kr
Mat leverans från
Skönviksköket

Kungsgårdskolan Varggropen, Trollskogen, Myran, Borgen, PG
Transportkostnad= 264 897kr

Myran
Antal anställda=1
Antal TJ=1
Portioner=90
Kapacitet=90
Budget=684 551 kr
Kostnad=10 900 kr

Borgen
Antal anställda=0
Antal TJ=0
Portioner=20
Kostnad=14 000 kr

Borgen

Fågelsången
Antal anställda=2
Antal TJ=2
Portioner=55
Kapacitet=ca 300
Budget=2 207 810
Kostnad= lunch
68,50 kr middag
59,27 kr
Specerikostnad=
428 000 kr

Klockarskolan
Antal anställda=6
Antal TJ=6
Portioner=900
Kapacitet=drygt 900
Budget=7 613 867 kr
Kostnad=8 500 kr

Prästgärdskolan
Lunchportionerna
ingår i köket på
Klockarskolan. Endast
frukost äts på plats,
hanteras av personal
från lokalservice

Kostnad= Budget utslaget per lunchportion årskostnad
(endast för jämnförsele mellan köken ej exakta siffor)

Nya SÄBO

Smultronet
Mat leverans från
Klockarskolan ingår i
Klockarskolans
budget

Varggropen
Antal anställda=1
Antal TJ=0,75
Portioner=30
(endast gröt)
Kapacitet=30
Kostnad=12 500 kr

Äventyret
Antal anställda=1
Antal TJ=1
Portioner=85
Kapacitet=90
Budget=985 927 kr
Kostnad=11 600 kr

Antal anställda=1
Antal TJ=0,75
Portioner=52
Kapacitet=60
Budget=660 299 kr
Kostnad=12 500 kr

Kostnad= Budget utslaget per lunchportion
årskostnad (endast för jämnförsele mellan
köken ej exakta siffor)

Antal anställda=3
Antal TJ=3
Portioner=350
Kapacitet=ca 400
Budget=3 511 595 kr
Kostnad=10 000 kr

Antal anställda=1
Antal TJ=1
Portioner=75
Kapacitet=75
Budget=838 451 kr
Kostnad=11 200 kr

Antal anställda=1
Antal TJ=1
Portioner=80
Kapacitet=80
Budget=984 551 kr
Kostnad=12 300 kr

Antal anställda=2
Antal TJ=2
Portioner=40
Kapacitet=ca 150
Budget=1 861 642 kr
Kostnad=lunch 65,91kr middag
55,50 kr
Specerikostnad 428 000kr

Antal anställda=4
Antal TJ=3,5
Portioner=350
Kapacitet=ca500
Budget=3 424 952 kr
Kostnad=9 800 kr

Antal anställda=3. 1:a Nov 2019 2
Antal TJ=2,25. 1:a Nov 2019 1,5
Portioner=40
Kapacitet=ca 50
Budget=1 462 641
Kostnad=lunch 117,77 middag 104,84
För ätande i restaurangen 63 kr lunch och 40 kr
middag
Specerikostnad= 189 000kr

Kostnad= Budget utslaget per lunchportion årskostnad (endast
för jämnförsele mellan köken ej exakta siffor)

Nedlagt

Bilaga 2
Hur ser kvaliteten ut
Arbetsmiljö

Förskola
Förskola

Beskrivning

Arbetsmiljö

Hur ser kvalitén ut

Modernt och välfungerande kök. Trångt i torrförrådet.

Köket upplevs av många som stressigt Allt lagas på plats. Två sallader varje
då storleken 80 är på gränsen vad en dag.
Äventyret
ensam kock klarar, men inte stort nog
att ta in extrapersonal.
Endast gröt lagas på plats, resten levereras från
Maten kommer från Klockarskolan
Klockarskolan. Kocken i köket hjälper Klockarskolan med
och håller bra kvalité. Kort
Varggropen
fakturor mellan hanteringen av disk. Ej modernt kök som
transportväg och varmhållning. Tre
inte bör användas för större mängd mat.
sallader varje dag.
Myran är två förskolor. På nya myran lagas all mat, som Opraktiskt med leverans med lastbil Allt lagas på plats. Tre sallader varje
sen levereras över till bikupan. Kocken i köket diskar på inom förskolan. Stressigt i köket i och dag.
båda ställena samt en del på Borgen. Äldre men väl
med att diskning även sker på Bikupan.
Myran
fungerande kök. Diskmaskin i samma rum som
Golvbrunn saknas vid stekbordet.
mathanteringen ej önskvärt ur hygiensynpunkt..
Kontorsutrymme saknas.
Vi levererar all mat, men ställer fram frukost, diskar etc. Totalt ineffektiv hantering. Få av
Tre sallader per dag. Allt levereras
Kostpersonalen får lägga tid på att vänta tills frukosten är kostens personal vill gå det då de ofta från Klockarskolan
Borgen
uppäten. Ca 2,5 tim per dag.
blir dåligt bemötta
Kök i baracker. Vi lagar frukost, fixar med mellis, sallader Ineffektiv hantering att bara göra
sallader, men lokalerna ej anpassade
för mer hantering.
Välfungerande kök utan problem. Kocken i köket jobbar 2 Bra kök anpassat för endast marginellt
timmar per dag på Enbacka skola.
fler portioner än nu.

Trollskogen till lunch och diskar.

Storhaga

Äldre kök, ej optimalt inrett. All mat äts i huset.

Konvaljen

Mora by

Smultronet

Bra kök som dock saknar extrakapacitet. Ändringar i
hanteringen på avdelningarna gjorda för att minska
mängden disk, med lyckat resultat.

Specialkost

Disk

It och inköp

Inget speciellt utrymme Eget diskrum med
för specialkost.
huvmaskin.
Hanteras på spisen eller
separat i ugnen
Huvdiskmaskin i
köket.

Allt beställes på
plats.

Inget speciellt utrymme Huvdiskmaskin i
för specialkost.
köket.
Hanteras på spisen och
i ugn.

Allt beställes på
plats.

Fem Sallader per dag lagas på plats.
Maten levereras från Klockarskolan

*Tidsåtgång per portion på plats, ej tiden i annat kök för maten som levererats med (minuter). Röd text mottagningskök

5,65

12,00

5,33

Enklare
Allt beställes
industridiskmaskiner genom
i köken.
Klockarskolan.

Huvdiskmaskin i
köket med viss
avgränsning..
Allt lagas på plats. Tre sallader varje Inget speciellt utrymme Huvdiskmaskin i
dag.
för specialkost.
köket.
Hanteras på spisen eller
separat i ugnen
Golvbrunn saknas. Diskmaskinen i
Allt lagas på plats. Tre sallader varje Inget speciellt utrymme Huvdiskmaskin i
samma rum som mathanteringen.
dag.
för specialkost.
köket.
Kokgryta saknas.
Hanteras på spisen eller
separat i ugnen
Uppfattas ofta som stressigt kök, men Allt lagas på plats. Två sallader varje Inget speciellt utrymme Eget diskrum med
vi hoppas det är bättre nu när
dag.
för specialkost.
huvmaskin.
rutinerna för servering på
Hanteras på spisen eller
avdelningarna är ändrade.
separat i ugnen

Matleverans från Klockarskolan

Varor beställs
genom
Klockarskolan.

Tidsåtgång
per portion
(minuter)*

Allt beställes på
plats.

Allt beställes på
plats.

Allt beställes på
plats.

Allt beställes på
plats.

7,5 minuter per
portion för att
ställa fram
frukost och diska
4,5 för diskning,
sallad och frukt

6,92

6,40

6,00

Särskilt Boende
SÄBO

Fågelsången

Enbackagården

Skedvigården

Beskrivning

Arbetsmiljö

Mängder portion är för lunch. Kokgrytan för stor för mycket
Sen ca 40 till middag.
av tillagningen. Tungt och
tidskrävande med
hanteringen av
avdelningarnas varor. Dålig
ventilation.
Halvgammalt kök, rymligt
Dålig kokgryta som begränsar
kök. 40 lunch, 40 middag.
kapaciteten. Mer kylar kan
behövas. Diskmaskinen i
köket.
20 lunch och 20 middag på Trotts minst mängd portioner
avdelningarna sen ca 20
av köken på äldreboendena
lunch och 10 middag i
kräver serveringen längre
serveringen.
bemanning och har därför
2,25 tjänster.

Hur ser kvalitén ut
Allt lagas på plats.
Köket saknar
stekbord, men har
stekbleck i ugnen.

Specialkost

Disk

Inget speciellt utrymme Eget diskrum med
för specialkost. Allergier granulmaskin
ovanligt

It och inköp
Köket beställer sitt samt
avdelningarnas varor. Som stöd
används kostdatasystemet. Allt till
avdelningarna packas om i köket
och körs sen ut till avdelningarna.

All mat lagas på plats. Inget speciellt utrymme Huvdiskmaskin i köket.
Köket har stekbord. för specialkost. Allergier
ovanligt

Köket beställer sina varor och
boendet beställer sina egna och
tar emot det själv.

All mat lagas på plats. Inget speciellt utrymme Eget diskrum med
Köket har stekbord. för specialkost. Allergier huvmaskin.
ovanligt

Köket beställer sina varor och
boendet beställer sina egna och
tar emot det själv.

*Tidsåtgång per portion på plats, ej tiden i annat kök för maten som levererats med (minuter)

Tidsåtgång
per portion
(minuter)*

5,92

8,14

10,47

Skolkök
Skola

Klockarskolan

Skedvi Skola

Enbacka Skola

Beskrivning
Kommunens största kök.
Kapacitetsbrist beroende på främst
otillräckligt med förvaringsmöjligheter
samt ej plats för fler värmeskåp. Ej
optimalt utrymme för specialkost. På
många områden ett ganska slitet kök.

Arbetsmiljö
Stressig arbete med många gäster i
matsalen och slitna lokaler som kräver
extra tid för städning etc. Dåligt flöde i
köket med många steg som resultat.
Golvavlopp saknas under
serveringsdiskarna, vilket innebär att
slangar med mycket varmt vatten dras
över golvet.

Hur ser kvalitén ut
Fem sallader i matsal, tre i utskick. All
mat serveras ganska snabbt efter
tillagning. Köket har ugnar, kokgrytor
och stekbord. Lagar tre rätter varje
dag, varav minst en soppa och en
vegetarisk rätt. En köttbullemaskin
som även kan producera järpar och
biffar finns i köket.

Specialkost

Disk

It och inköp

Egen del i köket, men inte
specifikt rum trots stora
mängder specialkost.
Eftersom vegetarisk mat
serveras varje dag blir det
inte specialkost.

Separat diskrum med
tunnelmaskin och granul.
Diskrummet dock
felaktigt placerat med
dåliga flöden som följd.

Bra planerat kök, med undantag för
Kommunens näst största kök. Bra
personalutrymmena.
planerat, skulle med mer bemanning
kunna laga klart fler portioner. Fint och
bra kök. Matsalen dock på
bristningsgränsen då förskolebarn äter
i stora matsalen i stället för lilla
matsalen som planerat.

Eget rum för
specialkosthanteringen.
Vegetariskt alternativ varje
dag, så vegetarisk kost ej
specialkost.

Separat diskrum med
Allt beställes på
tunnelmaskin och granul. plats.
Diskrummet dock
felaktigt placerat med
dåliga flöden som följd.

Köket på Enbacka skola är ganska
nyligen (2015?) renoverad med nya
diskrum och vissa ytskikt i köket
renoverade. Ont om
förvaringsutrymme. Saknar bra
utrymmen för specialkost.

Endast ett hörn i köket för
specialkost. Vegetariskt
alternativ varje dag, så
vegetarisk kost ej
specialkost.

Ett diskrum med granul
och ett diskrum med
tunnelmaskin

Fem sallader varje dag. All mat
serveras ganska snabbt efter tillagning.
Köket har ugnar, kokgrytor och ett
cooking center som enkelt kan
beskrivas som ett djupt stekbord som
även kan användas för att koka . Lagar
två rätter varje dag, varav minst en
soppa och en vegetarisk rätt.
Trångt kök med vissa brister som
Fem sallader i matsal. All mat serveras
gammal utrustning, ventilation skåp
ganska snabbt efter tillagning. Köket
som ej är anpassade efter var ugnarna har ugnar, kokgrytor och stekbord.
är placerade. Golvavlopp saknas under Lagar två rätter varje dag, varav minst
serveringsdiskarna, vilket innebär att
en vegetarisk rätt.
mycket varmt vatten transporteras med
en speciell kärra. Ingen
ventilationsskåpa i diskrummet med
tunnelmaskinen. Det blir mycket varmt
och fuktigt.

Lunchportionerna ingår i köket på
Klockarskolan. Endast frukost äts på
Prästgärdsskolan
plats, vilket hanteras av personal från
lokalservice

*Tidsåtgång per portion på plats, ej tiden i annat kök för maten som levererats med (minuter) Röd text mottagningskök

Allt beställes på
plats. Kock på
Varggropen
hjälper till med
fakturorna.

Tidsåtgång
per portion
(minuter)*

3,03

4,80

Allt beställes på
plats.

4,11
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Bilaga 3
Hantering av beställningar och fakturor
• Köken får mellan 5–15 fakturor i veckan.. Ett genomsnittligt kök lägger ca
30 min i veckan på Ekonomisystemet Agresso, men vissa kök som
Klockarskolan och Fågelsången lägger klart mer. Ju större fakturorna är
desto mer tid tar varje faktura att kontrollera.
• Vi har samlingsfakturor från Menigo och Grönsakshallen Sorunda. Vilket
gör att vi har minskat på inkommande fakturor en hel del. I Början på 2019
började vi använda leverantörsstatistiken som underlag för att beräkna
andelen ekologiska livsmedel.
• Bit. Kostchef hjälper köken med deras fakturor vid behov och i dagsläget är
det 3 kök som har stöd eller hjälp med fakturor. Kocken på Varggropen
konterar Klockarskolans fakturor.
• Bit. Kostchefen konterar övriga fakturor som kommer in, exempelvis
fakturor från Säterbostäder, Dalarnas företagshälsovård eller Maserfrakt.
• Kostchefen attesterar ca. 60 fakturorna i veckan.
• Köken sitter i genomsnitt 1,5 -2 timmar i veckan med beställningar från
olika websidor. Vi har beställningsvaror som måste beställas minst 14
arbetsdagar i förväg, men även de varor som inte räknas som
beställningsvaror måste beställas minst 4 arbetsdagar i förväg. Därför
behöver köken god framförhållning vid förändringar som påverkar köket. Ex
utflykter eller planeringsdagar.
• Beställningar idag görs idag från många leverantörer. Det kan ske via webb,
mail och telefon. Beställningar görs 1-2 gånger i veckan
Administrativa uppgifter på Särskilt Boende
• Enbackagården och Skedvigården ansvarar för att beställa samtliga specerier
till boendet. Arbetstid för beställningar och administration när leveranser
kommer med varor, beräknas till 40tim/månad för Enbackagården och 20
timmar/månad för Skedvigården. Den administrativa tiden för Fågelsången
och Korttidsboendet är under 5 tim/månad beroende på att köket på
Fågelsången respektive Skönviks köket ansvarar för beställningarna av
specerier.
• Det är Klockarskolan som har leverns 3 gånger i veckan, tisdagar, torsdag
och fredagar.
• De flesta andra köken har leveransdag på tisdagar och torsdagar. Två kök har
tisdag och fredagar.
• På Fågelsången beställer avdelningarna genom en beställningsportal genom
vårt kostdatasystem. I dagsläget AIVO men de närmaste månaderna går vi
över till Matilda. Listor på vad som avdelningarna vill ha skriver sedan
personalen i köket ut och beställer.
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• Vid leveransen packar kökspersonalen maten i vagnar och kör ut till
avdelningarna. Fågelsångens kök lägger ca 8 timmar i veckan på att beställa
och plocka varorna till avdelningarna på fågelsången.
Upphandlingar
Under år 2019 har det varit 11 olika upphandlingar som har tagit mycket tid i
anspråk ca 25% av arbetstid under åren.
Kostdatasystemen Matilda och Aivo
• Idag använder Fågelsångens kök Aivo men vi ska inom den närmaste tiden
gå över till Matilda.
• Genom att alla köken kommer att använda Matilda får de tillgång till samma
information om matsedel, receptunderlag samt ett viktigt stöd för produktion
och inköp av varor.
• Matilda har också bättre funktioner för att räkna på koldioxidpåverkan,
måltidskostnader samt funktioner för att dela och importera recept.
Bokföringsorder från köken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Köken skriver underlag
Bitr. Kostchef tar fram priser och renskriver underlagen
BK skickar bokföringsorder ut på enhet för påskrift
Underskriven bokföringsorder skickas sedan till ekonomienheten
Fakturaunderlag för ätande i restaurangen på Skedvigården
Kökets personal antecknar vilka som äter varje dag
Vid månad bryt räknar kökspersonalen ut ur många gånger varje gäst har
ätit. Efter att de kontrollerat antalet skriver de under och skickar till Bitr.
Kostchef
Bitr. kostchef kopiera underlaget, kollar personnummer samt skickar vidare
till ekonomienheten
Ekonomienheten gör räkning utifrån underlagen.
Bokföringar för inköp på fågelsången
Varje månad dra bitr. kostchefen ut underlag från kostdatasystemet
Skapar en order i ekonomisystemet Agresso och scannar in underlaget som
går ut till enhetschefer för attest.

Fakturor för transporter från Maserfrakt
• Kostnaderna delas mellan Kostenheten, Socialförvaltningen, Barn- och
utbildningsförvaltningen samt Lokalservice men när räkningarna kommer
konterar Bitr. kostchef konterar räkningarna på konton på kostenheten och
spar underlag i en Excelfil
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• Ekonomienheten får underlaget vid varje månadsslut och gör en order i
ekonomisystemet Agresso som går ut till berörda personal för attest.
Fruktverifikat
Från augusti kommer det att vara ett fruktverifikat som dras från alla de enheter
som köper frukt till personal från vårt kök på Fågelsången eftersom mängderna
normalt set är samma varje vecka. Endast extrabeställningar som ex. kaffe kommer
att hanteras genom bokföringsordrar.
Bemanning och hantering av vikarier
Alla bemanningsfrågor hanteras internt på Kostenheten. Bitr. Kostchef med stöd av
kostchef planerar den dagliga bemanningen, ringer in vikarier och beviljar semester
efter att bemanningen lösts. Bitr. kostchef kontrollerar sen att frånvaro och arbetstid
ligger korrekt i Medvind.

Värdering kök
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Värdering av kök
Fågelsången

Enbackagåren

Skedvigården

Klockarskolan

Skedviskola

Enbackaskola

Äventyret

Myran

Storhaga

Konvaljen

Moraby

Kokgryta
Stekbord
Ugn
Medelvärde
Ytskikt
Diskmaskin
Arbetsytor
Flöden
Medelvärde
Personal utrymmen
Förvaring
Klimat
Godshantering
Medelvärde
Summa poäng

4
0
5
3,00
3
3
3
4
3,25
4
4
2
4
3,5
36

3
3
3
3,00
3
2
3
3
2,75
4
4
3
4
3,75
35

4
5
3
4,00
4
2
3
2
2,75
3
3
3
3
3
35

4
4
4
4,00
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2,5
30

5
4
5
4,67
5
4
4
4
4,25
1
4
4
4
3,25
44

5
2
4
3,67
3
4
3
3
3,25
3
4
2
3
3
36

5
0
4
3,00
5
4
3
4
4
5
4
4
3
4
41

5
3
3
3,67
2
2
1
1
1,5
1
3
3
2
2,25
26

5
0
4
3,00
4
3
4
4
3,75
5
4
3
2
3,5
38

0
3
3
2,00
2
2
2
2
2
3
3
3
1
2,5
24

5
0
4
3,00
4
3
4
4
3,75
5
4
2
3
3,5
38

Helthets värde

34,1

30,9

33,0

20,0

64,5

35,8

48,0

12,4

39,4

10,0

39,4

1=Dåligt

2=Knappt godkänd

3=Godkänt

4=Bra

5=Mycket bra

Värde mellan 1-5

Kostnader under åren

Intäkter från
BUN och SOC

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Prognos

18 194 671
19 695 070
20 356 562
21 068 255
22 050 960
23 058 703
23 760 478
24 441 320
25 298 305

Ökning
Utfall
intäkter i %

8,2%
3,4%
3,5%
4,7%
4,6%
3,0%
2,9%
3,5%

-1
-1
-130 847
-81 046
-425 647
-526 366
-818 102
-806 194
-1 300 000

Totala
kostnader

18 194 672
19 695 071
20 487 409
21 149 301
22 476 607
23 585 069
24 578 581
25 247 514
26 598 305
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Ökning kostnader Ökning
Personalkost Höjning
Råvaror
mot föregående år kostnader nader
personalkostnad
i%
mot föregående
år i %
1 500 399
792 338
661 892
1 327 306
1 108 462
993 511
668 933
1 350 791

8,2%
4,0%
3,2%
6,3%
4,9%
4,2%
2,7%
5,4%

9 744 022
11 165 965
11 234 932
11 592 750
11 886 431
12 531 443
13 041 648
13 295 010
13 741 591

14,6%
0,6%
3,2%
2,5%
5,4%
4,1%
1,9%
3,4%

5 800 870
5 880 157
6 488 350
6 823 720
7 201 564
7 389 888
7 663 901
7 857 506
8 500 000

Höjnig
Transporter Höjnig
råvaror i %
transporter
i%

1,4%
10,3%
5,2%
5,5%
2,6%
3,7%
2,5%
8,2%

457 374
315 365
360 927
328 358
715 188
972 172
955 709
896 606
900 000

-31,0%
14,4%
-9,0%
117,8%
35,9%
-1,7%
-6,2%
0,4%

1(5)

Arbetshypoteser SÄBO
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Arbetshypotes 1
Nuläge Arbetshypotes 1
All tillagning sker på Fågelsången till Skedvigården och
Enbackagården, både vardag och helg. Flyttas till nya
SÄBO när köket är klart
Antal kockar
Bemanning helg
Kostnad för transport av färdig
mat
Förändring personalkostnad
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalité

Administrativa kostnader
Arbetsmiljö

6,25
3
0

4
2
150 000 Transport utförs av Kostpersonal, medför ingen
ökad lönekostnad.
1 050 000
Oförändrad
Restaurangen i St Skedvi kommer inte att bemannas av
Kostpersonal. Men kan dock levereras ut till
restaurangen som hanteras av ex Hemtjänsten
Färre fakturor och minskade kostnader för
fakturahantering och beställning
Ensamarbetet försvinner

Kostnadsbesparing exkl
fastighetsinnehav

865 000

Övrigt

Innebär att potatis behöver kokas på avdelningarna på
Skedvigården och Enbackagården eller utnyttja de
oanvända köken. Kräver investering av 7 värmeskåp
Kostnad 25 000/skåp. 25 000/5 år = 5 000 per år/skåp
Ev kommer köket användas för att koka potatis. Viss
minskning av kostnader för underhåll och el.

Kostnad ej nyttjat kök

2(5)
Arbetshypotes 2A
Nuläge Arbetshypotes 2A
Tillagning av mat Skedvi Skola till Skedvigården
dagligen
Antal kockar
Bemanning helg
Kostnad för transport av färdig
mat

6,25
3
0

5
3
32 000

Förändring personalkostnad
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalité

Transport utförs av Kostpersonal, medför ingen ökad
lönekostnad.
550 000
Oförändrad
Restaurangen i St Skedvi kommer inte att bemannas av
Kostpersonal. Men kan dock levereras ut till
restaurangen som hanteras av ex Hemtjänsten

Administrativa kostnader

Oförändrad

Arbetsmiljö

Svårt att kombinera mat till äldre och förskola/skola i
ett kök som inte är anpassat för det. En utbyggnad
skulle krävas

Kostnadsbesparing exkl
fastighetsinnehav

508 000

Övrigt

Kräver investering av 2 värmeskåp

Kostnad ej nyttjat kök

Arbetshypotes 2B
SÄBO

Nuläge Arbetshypotes 2B
Tillagning av mat Skedvi Skola till Skedvigården
dagligen inklusive helgmat till Fågelsången och
Enbackagården

Antal kockar
Bemanning helg
Kostnad för transport av färdig
mat
Förändring personalkostnad
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalité

6,25
3
0

4,75
2
110 000 Transport utförs av Kostpersonal, medför
ingen ökad lönekostnad.
650 000
Oförändrad
Restaurangen i St Skedvi kommer inte att bemannas av
Kostpersonal. Men kan dock levereras ut till
restaurangen som hanteras av ex Hemtjänsten
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Administrativa kostnader

Oförändrad

Arbetsmiljö

Ensamarbete på helger försvinner

Kostnadsbesparing exkl
fastighetsinnehav

475 000

Övrigt

Innebär att potatis behöver kokas på avdelningarna på
Fågelsången och Enbackagården på helgerna. Kräver
investering av 13 värmeskåp samt utrymme för dessa
som saknas idag

Kostnad ej nyttjat kök

Arbetshypotes 3
Nuläge Arbetshypotes 3
Tillagning av mat på Fågelsången levererar till endast
till Skedvigården (Enbackagårdens kök kvar)
Antal kockar
Antal biträden
Bemanning helg
Kostnad för transport av färdig
mat

6,25
3
0

5
1
3
120 000

Förändring personalkostnad
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalité

Transport utförs av Kostpersonal, medför ingen ökad
lönekostnad.
550 000
Oförändrad
Restaurangen i St Skedvi kommer inte att bemannas av
Kostpersonal. Men kan dock levereras ut till
restaurangen som hanteras av ex Hemtjänsten

Administrativa kostnader

Marginellt mindre

Arbetsmiljö

Oförändrad

Kostnadsbesparing exkl
fastighetsinnehav

420 000

Övrigt

Innebär att potatis behöver kokas på avdelningarna på
Skedvigården. Kräver investering av 2 värmeskåp

Kostnad ej nyttjat kök
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Arbetshypotes 4
Nuläge Arbetshypotes 4
Maten lagas på plats på samtliga boenden och
matordning ses över samt mellanmål ordnas av
kostenheten. Restaurangen kvar, pågår att
hemtjänsten plockar fram till middag
Antal kockar
Antal biträden
Bemanning helg
Kostnad för transport av färdig
mat
Förändring personalkostnad
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalite

6,25

5,75

3
0

3
0
175 000
Oförändrat
Ger mervärde för de äldre genom mer matiga
mellanmål, berikade kakor etc.

Administrativa kostnader

Oförändrad

Arbetsmiljö

Oförändrat

Kostnadsbesparing exkl
fastighetsinv

175 000 mindre sen tillkommer råvaror. Råvarorna blir
dock inte dyrare än det mellismaterialet enheterna
köper nu eftersom det blir mer lagat från grunden.

Övrigt
Kostnad ej nyttjat kök

Arbetshypotes 5
Nuläge Arbetshypotes 5
Maten lagas på det nya äldreboendet. Matordning
ses över samt mellanmål ordnas av kostenheten
Antal kockar
Antal biträden
Bemanning helg
Kostnad för transport av färdig
mat

6,25

4,5

3
0

2
150 000
Transport utförs av Kostpersonal, medför ingen ökad
lönekostnad.

Förändring personalkostnad
Fraktkostnad, råvaror

650 000
Oförändrat

5(5)
Framtida kvalité

Ger mervärde för de äldre genom mer matiga
mellanmål, berikade kakor etc. Möjlighet att göra mer.
Ny måltidsordning. Restaurangen i St Skedvi kommer
inte att bemannas av Kostpersonal. Men kan dock
levereras ut till restaurangen som hanteras av ex
Hemtjänsten

Administrativa kostnader

Färre fakturor och minskade kostnader för
fakturahantering och beställning
Ensamarbete försvinner

Arbetsmiljö
Kostnadsbesparing exkl
fastighetsinnehav

Besparing på ca 650 000, och sen tillkommer
råvarorna. Råvarorna blir dock inte dyrare än de
mellanmål enheterna köper nu eftersom det blir mer
lagat från grunden.

Övrigt

Kan inte införas innan nya äldreboendet är byggt, och
det kräver att det köket är anpassat för den
hanteringen. Kräver investering av 7 värmeskåp
Kostnad 25 000/skåp. 25 000/5 år = 5 000 per år/skåp

Kostnad ej nyttjat kök

1(6)

Arbetshypoteser skola/förskola

Bilaga 7

Arbetshypotes A
Arbetshypotes A
Färre öppna kök under loven. Exempelvis stängda förskolor eller
fritids alternativt att de äter på en annan plats eller att
förskolepersonal själv serverar maten och diskar, alternativt mat
kan skickas och hanteras av sommarjobbare
Minskade tjänster
Kostnad för transport
av färdig mat
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalité

Något lägre

Arbetsmiljö

Kan styra semestrar till skollov och vikarierna används till
sjukfrånvaro under året

Något lägre

Administrativa
kostnader
Kostnadsförändring

Varje vecka mer som 5 förskolor är stängda sparar ca 50 000kr.
Stängningarna skulle kunna ökas med 5-10 veckor på loven jämfört
med nuläget.

Kostnad ej nyttjat kök
Övrigt
Arbetshypotes B
Arbetshypotes B
Tillagning av mat på Klockarskolan. Levererar till Varggropen,
Borgen och Trollskogen där kombitjänster finns
Minskade tjänster

1,8 tjänster (0,75+0,75+0,3) ca 750 000 kr
Krävs Kombitjänster på förskolorna alternativt att befintlig
förskolepersonal utför vissa moment.

Kostnad för transport
av färdig mat
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalité

Oförändrat

Arbetsmiljö

Något lägre
Mer personalresurser på förskolan då kombitjänsterna inte bara
hanterar mat och disk.
Mindre ensamarbete

Administrativa
kostnader

Beror på hur beställning av frukost och mellanmål hanteras i
samband med kombitjänster

Kostnadsförändring

Besparing på ca 750 000kr på kostens budget som kan användas till
kombitjänster

2(6)
Kostnad ej nyttjat kök

Marginellt. Köket kommer fortfarande användas för frukost och
mellanmål samt förvaring. Disk av porslin kommer fortfarande göras
i varje kök. Viss utrustning kan flyttas och nyttjas i annat kök. Viss
minskning av kostnader för underhåll och el.

Övrigt

Arbetshypotes C
Arbetshypotes C
Tillagning av mat på Enbackagården till förskolorna i Gustafs.
Minskade tjänster

0,75 ca 400 000 kr
Krävs Kombitjänster på förskolorna alternativt att befintlig
förskolepersonal utför vissa moment.

Kostnad för transport
av färdig mat
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalite

175 000

Arbetsmiljö

Mindre ensamarbete

Administrativa
kostnader

Beror på hur beställning av frukost och mellanmål hanteras i
samband med kombitjänster

Kostnadsförändring

En utbyggnad och ombyggnad på mindre än 5 miljoner krävs för att
hantera den extra maten och garantera livsmedelssäkerheten.

Kostnad ej nyttjat kök

Marginellt. Köket kommer fortfarande användas för frukost och
mellanmål samt förvaring. Disk av porslin kommer fortfarande göras
i varje kök. Viss utrustning kan flyttas och nyttjas i annat kök. Viss
minskning av kostnader för underhåll och el.

Övrigt

Kräver att äldre maten lagas på annan plats. Arbetshypotes 1. Kräver
Kombitjänster på förskolorna

Oförändrad
Mer personalresurser på förskolan då kombitjänsterna inte bara
hanterar mat och disk.

3(6)

Arbetshypotes D
Tillagning av mat på Enbacka skola till Konvaljens förskola
Minskade tjänster

0
Krävs Kombitjänster på förskolorna alternativt att bef
förskolepersonal utför vissa moment.

Kostnad för transport
av färdig mat
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalite

100 000

Arbetsmiljö

Mindre ensamarbete. Bättre arbetsmiljö eftersom Konvaljens kök
inte anpassat för den hanteringen som sker i dagsläget.

Administrativa
kostnader

Beror på hur beställning av frukost och mellanmål hanteras i
samband med kombitjänster

Kostnadsförändring

Ombyggnad krävs av Konvaljens kök som kan undvikas genom att
flytta tillagningen till Enbacka skola.

Kostnad ej nyttjat kök

Marginellt. Köket kommer fortfarande användas för frukost och
mellanmål samt förvaring. Disk av porslin kommer fortfarande göras
i varje kök. Viss utrustning kan flyttas och nyttjas i annat kök. Viss
minskning av kostnader för underhåll och el.

Övrigt

Kan behövas extra leveransdag pga utrymmesbrist

Något högre
Mer personalresurser på förskolan då kombitjänsterna inte bara
hanterar mat och disk.

Arbetshypotes E
Arbetshypotes E
Mora by lagar mat till alla förskolor i Gustafs
Minskade tjänster

0,75 ca 360 000
Krävs Kombitjänster på förskolorna alternativt att befintliga
förskolepersonal utför vissa moment.

Kostnad för transport
av färdig mat
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalité

150 000

Arbetsmiljö

Mindre ensamarbete. Bättre arbetsmiljö eftersom Konvaljens kök
inte anpassat för den hanteringen som sker i dagsläget.

Oförändrad
Mer personalresurser på förskolan då kombitjänsterna inte bara
hanterar mat och disk.

4(6)
Administrativa
kostnader

Beror på hur beställning av frukost och mellanmål hanteras i
samband med kombitjänster

Kostnadsförändring

Kräver omfattande utbyggnad av kök för att få plats. Både för
förvaring av råvaror som kylrum och frysrum och utrustning för
tillagning som ugnar och kokgrytor samt beredningsbänkar. Vagnhall
saknas för utleverans och även diskrummet behöver ses över. Ca
600 000kr för utrustningen plus utbyggnad och kylrum samt frysrum.
En snabb uppskattning ca 3-4 miljoner totalt.

Kostnad ej nyttjat kök

Marginellt. Köket kommer fortfarande användas för frukost och
mellanmål samt förvaring. Disk av porslin kommer fortfarande göras
i varje kök. Viss utrustning kan flyttas och nyttjas i annat kök. Viss
minskning av kostnader för underhåll och el.

Övrigt

Arbetshypotes F

Minskade tjänster

Arbetshypotes F
Enbacka skola lagar mat till skola och förskolor i Gustafs
1 ca 480 000 kr
Krävs Kombitjänster på förskolorna alternativt att befintlig
förskolepersonal utför vissa moment.

Kostnad för transport
av färdig mat
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalite

175 000

Arbetsmiljö

Mindre ensamarbete. Bättre arbetsmiljö eftersom Konvaljens kök
inte anpassat för den hanteringen som sker i dagsläget.

Administrativa
kostnader

Beror på hur beställning av frukost och mellanmål hanteras i
samband med kombitjänster

Kostnadsförändring

Vagnhall saknas och grovdisken ej tillräckligt stor. Kylrummet
behöver byggas ut och en till ugn krävs och ett frysrum. Dietkök
skulle behöva byggas. Investeringskostnad ca 5 miljoner, ca 150 000
kr i årlig avskrivning.
Marginellt. Köket kommer fortfarande användas för frukost och
mellanmål samt förvaring. Disk av porslin kommer fortfarande göras
i varje kök. Viss utrustning kan flyttas och nyttjas i annat kök. Viss
minskning av kostnader för underhåll och el.

Kostnad ej nyttjat kök

Övrigt

Oförändrad
Mer personalresurser på förskolan då kombitjänsterna inte bara
hanterar mat och disk.

5(6)
Arbetshypotes G
Arbetshypotes G
Skedvi skola lagar maten till förskolorna i Gustafs
Minskade tjänster

1,25 ca 600 000 kr
Förvaring värmevagnar problem. Krävs Kombitjänster på förskolorna
alternativt att befintlig förskolepersonal utför vissa moment.

Kostnad för transport
av färdig mat
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalite

200 000

Arbetsmiljö

Mindre ensamarbete. Bättre arbetsmiljö eftersom Konvaljens kök
inte anpassat för den hanteringen som sker i dagsläget.
Beror på hur beställning av frukost och mellanmål hanteras i
samband med kombitjänster
Otillräckligt med förråd och vagnhall saknas

Administrativa
kostnader
Kostnadsförändring
Kostnad ej nyttjat kök

Något högre
Mer personalresurser på förskolan då kombitjänsterna inte bara
hanterar mat och disk.

Marginellt. Köket kommer fortfarnde användas för frukost och
mellanmål samt förvaring. Disk av porslin kommer fortfarande göras
i varje kök. Viss utrustning kan flyttas och nyttjas i annat kök. Viss
minskning av kostnader för underhåll och el.

Övrigt

Arbetshypotes H
Arbetshypotes H
Enbacka skola lagar maten till Storhaga. Skedvi skola lagar maten
till Mora by och Konvaljen.
Minskade tjänster

0,5 ca 240 000 kr
Förvaring värmevagnar problem. Krävs Kombitjänster på förskolorna
alternativt att bef förskolepersonal utför vissa moment.

Kostnad för transport
av färdig mat
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalité

200 000

Arbetsmiljö

Något högre
Mer personalresurser på förskolan då kombitjänsterna inte bara
hanterar mat och disk.
Mindre ensamarbete. Bättre arbetsmiljö eftersom Konvaljens kök
inte anpassat för den hanteringen som sker i dagsläget.

Administrativa
kostnader

Beror på hur beställning av frukost och mellanmål hanteras i
samband med kombitjänster

Kostnadsförändring

Vagnhall saknas

6(6)
Kostnad ej nyttjat kök

Marginellt. Köket kommer fortfarande användas för frukost och
mellanmål samt förvaring. Disk av porslin kommer fortfarande göras
i varje kök. Viss utrustning kan flyttas och nyttjas i annat kök. Viss
minskning av kostnader för underhåll och el.

Övrigt

Förskola

Arbetshypotes I
Förskola 2 (som ersätter Borgen Trollskogen) lagar maten åt
Förskolan Myran och Varggropen

Minskade tjänster

1 ca 480 000 kr
Köket på förskola 2 byggs så att det även kan laga maten åt Myran
och Varggropen. Krävs Kombitjänster på förskolorna alternativt att
bef förskolepersonal utför vissa moment.
Oförändrad

Kostnad för transport
av färdig mat
Fraktkostnad, råvaror
Framtida kvalité
Arbetsmiljö
Administrativa
kostnader
Kostnadsförändring
Kostnad ej nyttjat kök
Övrigt

Något lägre
Mer personalresurser på förskolan då kombitjänsterna inte bara
hanterar mat och disk.
Mindre ensamarbete samt mindre sårbart då det finns ett till kök i
Säter som kan leverera en del mat.

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-19

Blad

4

Dnr BUN 2020/00

Bun § 2
Yttrande över remiss av rapport/genomlysning av kostverksamheten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöver beslutet att bifalla förslagen från
kostututredningen tillägga att:
1. En prognos över framtida antal barn i barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhet tas i beaktande eftersom antalet portioner som kostverksamheten producerar är nära maxkapaciteten i nuläget. Bun:s verksamhet är
nära beroende av nyetableringar, nyproduktion och förändringar i kommunen.
2. Skolornas och skolkökens framtida lokaliseringar i Säter behövs tas i beaktande och utredas vidare. Kostutredningen är ett material som behöver ytterligare fortsatt utredning.
__________
Yrkande
Ulrika Cedergren (C) förslag till yrkande, att utöver beslutet att bifalla förslagen från
kostututredningen tillägga att:
1. En prognos över framtida antal barn i barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhet tas i beaktande eftersom antalet portioner som kostverksamheten
producerar är nära maxkapaciteten i nuläget. Bun:s verksamhet är nära beroende av nyetableringar, nyproduktion och förändringar i kommunen.
2. Skolornas och skolkökens framtida lokaliseringar i Säter behövs tas i beaktande
och utredas vidare. Kostutredningen är ett material som behöver ytterligare
fortsatt utredning.
Ordföranden ställer frågan om nämnden kan ställa sig bakom förvaltningens förslag till
yttrande. Ordföranden finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer frågan om Ulrika Cederlöfs yrkande kan bifallas eller avslås. Ordföranden finner att yrkandet bifalles.
Ärendebeskrivning
Remiss från KS au, rapport/genomlysning av kostverksamheten

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Forts. § 2
Yttrande
Sammanfattning av förskola/skola
De flesta förslagen innebär att det kommer att krävas kombitjänster. Genom bättre
samarbete mellan Kostenheten och skola/förskola går det att hitta bättre arbetssätt
som ger bättre kvalité till en lägre kostnad. Förslag 5 ses på långsikt som det bästa förslaget, men på kort sikt kan förslag 1, 2 och 3 påbörjas ganska omgående utan stora investeringar.”
5.4.1 förslag 1
Färre öppna kök under loven. Stängda förskolor eller fritids alternativt att barnen äter
på en annan förskola/fritids. Ytterligare ett alternativ är att man kan komma överens
mellan kost och verksamhet att förskolepersonal själv serverar maten och diskar eller
mat kan levereras och hanteras av kombitjänster eller semestervikarier.
Kan genomföras så långt barnantalet under lov medger.
5.4.2 förslag 2
Tillagning av all mat till Varggropen, Borgen och Trollskogen sker på Klockarskolan.
Leverans till förskolorna där kombitjänster finns.
5.4.3 förslag 3
Tillagning på Enbacka skola till Konvaljens förskola.
5.4.4 förslag 4
Enbacka skola lagar mat till skola och förskolor i Gustafs.
5.4.5 förslag 5
Förskola 2 (som ersätter Borgen och Trollskogen) lagar maten åt Förskolan Myran och
Varggropen.
Dessa förslag förutsätter att medel förs över från kosten till förskolan för att kombitjänster ska kunna inrättas. Sker inte det är förslaget inte genomförbart då barn- och
utbildningsnämndens budget idag inte innehåller medel till kombitjänster.
Beslutsunderlag
Remiss från KS au den 17 december 2019, § 277
Tjänsteskrivelse den 29 januari 2020
Bun au den 5 februari 2020, § 5

Säter

KOSTUTREDNI
NGEN Säter

2020

Bakgrund:
Kommunen har idag en utspridd
kostorganisation
i tre av Säters kommundelar,
Säter,
Gustafs och St. Skedvi,
där vi idag levererar
kosten till
förskolor,
grundskolor
och äldreboenden.
Köken är av varierande
kvalitet
i ålder och
utformning.
Moderaterna
i Sät er anser att kommunen bör planera för att kunna
rationalisera
tillagningen
och ha som mål att höja kvaliteten
på kosten i
kommunen, samtidigt
som man bör förbättra
arbetsvillkoren
för de anställda
i de kök som idag är små eller
föråldrade
och därmed ej län gre
ändamålsenliga.
Detta bör tas i beaktande istället
för att ha huvudfokus på
centralisering
och ekonomi, även om dessa variabler
bör ses över så
organisationen
bedrivs
kostnadseffektivt.
Förutsättningar:
Kosten har olika
krav på utformning
och inneh åll beroende till
vilken
av de
tre grupperna kosten är avsedd för
• 1. Våra förskolor
• 2. Våra grundskolan
• 3. Våra särskilda
boenden.
Att blanda tillagningen
av kosten för de tre grupperna är inte rationellt
p. g. a. t. ex. utrymmes, förvar ing/tillagningsbehov
samt specialkost
m. m.
Rutinerna
för specialkost
bör ses över.
1: Förskolan
Några av de minsta köken i Säter och Gustafs bör avvecklas
och bli
mottagningskök.
På förskolorna
i Säter bör man på sikt se över hur kostorganisationen
f ördelas.
Förslagsvis
tillagas
kosten på nya ”Förskola
2”.
Kosten till
förskolan
i St Skedvi tillagas
i grundskolan
i St. Skedvi.
Förskolorna
i Gustafs bör samordnas på ett bättre
sätt än idag.
2: Grundskolan
Maten till
eleverna
i våra grundskolor
skall
tillagas
på plats i skolorna
i
samtliga
delar av kommunen. Här bör en del av tillagningen
som nu görs till
förskolorna
plockas bort för att göras på annat kök.
3: Äldreboende
Vi anser att maten till
de äldre i kommunens försorg
fortsätter
att
tillagas
på Fågelsången,
för att sedan flyttas
till
nya SÄBO Prästgärdet.
Att nya äldreboendet
Prästgärdet
på sikt blir
tillagningskök
och att
Enbacka och St. Skedvis äldreboenden
blir
mottagningskök.
Den allmänna restau rangverksamheten
i Stora Skedvi bör ses över med tanke
på lika behandlingsprincipen.

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr: SBN2019/1038

Remiss: Genomlysning Kostverksamheten
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta
1.Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget.
2. uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda frågan om serveringen till
icke boende på Skedvigården.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Säters kommun ska genomföra följande förslag
från genomlysningen av kostverksamheten i Säters kommun.:
Förslag 3, särskilt boende under 2020 samt förslag 4 när Prästgärdet är byggt.
Förslag 1 Förskola/skola under 2020
Förslag 2 Förskola/skola under 2020
Förslag 3 Förskola/skola under 2020
Förslag 5 Förskola/skola så fort det är möjligt
Reservation
Caroline Willfox (M) reserverar sig mot förslag 3 gällande särskilt boende avseende
Restaurang Skedvigården på grund av likabehandlings principen.
__________
Tilläggsyrkande
Magnus Gabrielson (MP) yrkar att förvaltningen bör få i uppdrag att utreda frågan
om serveringen till icke boende på Skedvigården.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge kommundirektören i
uppdrag att genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostorganisation.
Uppdraget utfördes som projekt där kommundirektören gav kommunstyrelsens
förvaltningschef delegation att utse projektledare och projektgrupp. Från
Samhällsbyggnadsförvaltningen har Petter Isacson, kostchef, Carina Hjort,
biträdande kostchef och Veronica Karlsson, ekonom deltagit i projektgruppen.
I rapporten från genomlysningen lyfts fyra möjliga förslag riktat mot maten på
kommunens Särskilt boende, samt fem förslag mot skola och förskola.

Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning Sbn § 27
För maten till särskilt boende föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att Säters kommun
på längre sikt jobba mot Förslag 4 där all matlagning samlas på Prästgärdet och
matordningen ser över och Kostenheten tar ansvar för mellanmål etc till särskilt
boende. Förslag 4 är det förslag där både bättre matkvalitet, bättre arbetsmiljö samt
lägre kostnader kan uppnås genom en samlad matlagning på Prästgärdet samtidigt
som måltidsordning ses över och Kostenheten tar ansvar för en större del av den
dagliga kosten på kommunens särskilda boenden.
Kapacitet att samla matlagningen och samtidigt se över måltidsordningen är dock
inte möjligt i nuvarande kök och fram till att det nya köket är klart bedöms det mer
prioriterat att se över måltidsordningen och mellanmålen än att endast fokusera på
att minska kostnaderna. Fram tills Prästgärdet är byggt rekommenderas därför
Förslag 3, vilket innebär att måltidsordning och mellanmål ses över, men maten lagas
på alla kommunens tre särskilda boenden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att Förslag 2 inte innebär några direkta
vinster, för varken ekonomi, arbetsmiljö eller matkvalitet.
För maten på skola och förskola föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att kommunen
inför förslag 1 med fler dagar under lov då vissa förskolor flyttar verksamheten till
andra förskolor för att minska antalet kök med matlagning och diskning. Förslag 2
bedöms också som ett förslag med liten negativ påverkan på kvalitet, men bättre
arbetsmiljö och lägre kostnader när köket på Klockarskolan leverera sallader till
Trollskogens förskola och kostenheten inte diskar på Förskolan Varggropen,
Trollskogens förskola och Förskolan Borgen. Förslag 3 som innebär att Enbacka
skola levererar maten till Förskolan konvaljen bedöms som det bästa förslaget i
Gustafs med bättre arbetsmiljö, samtidig som en renovering av köket på Konvaljens
förskola kan undvikas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslag 1, 2 och 3 för skola/förskola
kan införas utan större negativa konsekvenser, om diskhanteringen kan lösas på plats
av kombitjänster. Förslag 4, som innebär leverans av all förskolemat i Gustafs från
Enbacka skola, skulle kräva omfattande utbyggnader i ett ganska nyligen renoverat
kö, samtidigt som köken på Mora by förskola och Storhaga förskola som båda är i
gott skick och bra planerade inte skulle användas. Förslag 5 innebär att när nästa
förskola i Säter byggs så dimensioneras köket så att det kan leverera mat till
Förskolan Myran samt Varggropen, vilket skulle lösa att det år trångt på
Klockarskolans kök och samtidigt få bort matlagningen på Myran, som är ett slitet
och gammalt kök.
Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning Sbn § 27
Förutsättningar
De föreslagna förändringarna skulle innebära en bättre arbetsmiljö samt minska
kostnaderna för kommunens kosthantering. Vissa förändringar innebär dock en
minskad bemanning och förändringarna riskerar att leda till övertalighet och oro om
takten på förändringarna inte anpassas efter naturliga avgångar. De flesta
förändringarna beräknas dock kunna genomföras 2020 även om takten anpassas efter
de naturliga avgångarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer: SN2019/0219

Remiss avseende rapport/Genomlysning av kostverksamheten
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till beslut och förordar projektgruppens
förslag nr 1, som även innebär en stängning av matserveringen i restaurangen och en
kostnadsbesparing motsvarande ca 865 000 kr/år.
2. Målsättning är att beslutet verkställs senast januari 2021.
Ajournering
Socialnämnden ajournerar sig kl.10.30 för att återuppta mötet kl. 10.40.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen förordar projektgruppens förslag nr 1, som även innebär en stängning av
matserveringen i restaurangen och en kostnadsbesparing motsvarande ca 865 000 kr/år.
Förslag 1

”All tillagning sker på Fågelsången och varm mat transporteras till Skedvigården och Enbackagården. Detta innebär att potatis kokas på plats av omsorgspersonal på avdelningarna på Skedvigården och Enbackagården. När det nya särskilda boendet är färdigt flyttas tillagningen dit.”
Ärendebeskrivning
Ingalill Frank, förvaltningschef, redovisar förvaltningens synpunkter i kommunens pågående
kostutredning som kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat till nämnderna för yttrande.
Bakgrund till kostutredningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge kommundirektören i uppdrag att
genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostorganisation.
Uppdraget utfördes som projekt där kommundirektören gav kommunstyrelsens förvaltningschef delegation att utse projektledare och projektgrupp.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Remiss om kostverksamheten

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN
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2020-01-28

Diarienummer
SN2019/0219

Remissyttrande avseende rapport/genomlysning av kostverksamheten
(Kostutredning)
Förslag till beslut
Socialnämnden antar tjänstemannaskrivelsen som sin egen och förordar projektgruppens förslag nr 1, som
även innebär en stängning av matserveringen i restaurangen på Skedvigården och en kostnadsbesparing
motsvarande ca 865 000 kr/år.
Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen förordar projektgruppens förslag nr 1, som även innebär en stängning av
matserveringen i restaurangen och en kostnadsbesparing motsvarande ca 865 000 kr/år.
Ärendebeskrivning
Genomlysningen av kostverksamheten beskriver grundligt och utförligt flera olika alternativ till en
framtida organisation och arbetssätt med tonvikt på kvalitet och kostnader. Av särskilt intresse är de delar
som berör Socialnämndens ansvarsområden dvs tillagning av mat till särskilt boende. Socialförvaltningen
förordar projektgruppens förslag nummer 1, som innebär att all tillagning sker på Fågelsången och att
varm mat transporteras till Skedvigården och Enbackagården. Det innebär även att potatis kokas på plats
av omsorgspersonal på avdelningarna på Skedvigården och Enbackagården. När det nya särskilda boendet
Prästgärdet är klar under första kvartalet 2022 flyttas tillagningen dit. Förslag 1 innebär förutom en
besparing på ca 865 000 kr, att kostförvaltningen inte kommer att ha någon personal på plats på
Skedvigården som ansvarar för tillagning och servering av mat i matsalen till de boende på
Prästgårdsvägen 1 och som inte bor i det särskilda boendet. Behov av lunch- och middagsmat kan lösas
individuellt på samma sätt som för alla andra som har insatser från hemtjänsten i Säters kommun.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge uppdrag till kommundirektören att
genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostsorganisation. Syftet med kosutredningen är att göra
en analys av nuläget för kommunens kostorganisation och att ta fram olika förslag på ny organisation och
arbetssätt utifrån kvalitet och kostnader. Målet är att hitta rätt effektivitet, kvalité´, dialog och ekonomi för
kommunens kostorganisation gemensamt med övriga verksamheter som utnyttjar kostens tjänster.
Konsekvensbeskrivning
Förslag 1 innebär en besparing för socialnämnden på ca 865 000 kr. De 20 talet personer som bor på
Prästgårdsvägen1 och som idag har möjlighet att äta lunch och middag i restaurangen, kommer i och med
detta förslag ej längre ha den möjligheten. Möjligheten finns emellertid att kostförvaltningen tillagar lunch
och middagsmat till dem även i fortsättningen och att hemtjänstens personal ansvarar för servering och
diskning. Detta skulle medföra en merkostnad i personaltid för hemtjänsten och besparingen kommer
därför att reduceras till viss del.
Stig Eriksson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Ingalill Frank
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se

