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Välkommen
Tekniska servicenämndens ordförande Bengt-Åke Karlsson hälsar alla välkomna och en
kort presentationsrunda genomförs.
Genomgång av måltidsverksamheten i Motala kommun
Måltidschef Margaretha af Trolle informerar om Motala kommuns måltidsverksamhet.
Verksamheten består idag av 58 stycken kök fördelat på både produktionskök,
tillagningskök och mottagningskök. Verksamheten lagar och serverar cirka 11500
portioner per dag fördelat på olika måltider.
Det finns en rad övergripande lagkrav på måltidsproduktionen. Den nationella
livsmedelsstrategin säger också att 30% av jordbruksmarken i Sverige ska vara
ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 % av den offentliga livsmedelsproduktionen
ska vara ekologisk. Även Östergötland har en egen livsmedelsstrategi.
Motala kommun antog 2013 en kostpolicy som verksamheten förhåller sig till. Baserat
på gällande LUP 2015-2018 har måltidsverksamheten även arbetat utifrån resultatmålet
”Mat för hållbarhet” med nyckeltalet andel ekologiska livsmedel, målet har även brutits
ner av verksamheten i ett antal delmål.
2018 var andelen ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten 53%. Livsmedelsinköpen
2018 var 33,7 mkr, 67 % av de inköpta livsmedlen har ursprung Sverige. I toppen av
inköpta livsmedel i kronor under 2018 ligger Sej, mjölk, bregott, ost, kyckling, nöt och
morötter. Östgöta trädgårdshall är en lokal leverantör.
En stor kostnad inom verksamheten står mattransporter för. Måltidsverksamheten
arbetar på uppdrag av sina kunder och är nollbudgeterad. Omsättning är ca 132 miljoner
kronor.
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Västgyllen; ombyggnation och vad det innebär för hyressättning
Förvaltningschef Fredrik Feldt informerar om köket Västgyllen på lasarettet som är
kommunens produktionskök. Lokalen ägs av Region Östergötland. Köket är i behov av
ombyggnation för att klara driften. Samarbetsavtalet har sagts upp av Motala kommun
men löper på till ombyggnationen inleds. Under ombyggnationen behöver köket
utrymmas. Att köket byggs om kommer innebära en hyreshöjning med cirka 2,5 mkr
per år från år 2021 och kommer främst belasta portionspriset för äldreomsorgen. Ett nytt
samarbetsavtal måste tecknas mellan kommunen och regionen för att en ombyggnation
ska påbörjas och det behöver göras inom kort.
Den politiska intentionen var år 2016 att fortsatt samarbete ska ske. Köket har och
kommer även efter ombyggnation ha kapacitet som ”krisavbrottskök” eftersom vattenoch elförsörjning är garanterad minst sju dagar även vid tex strömavbrott.
Mötet anser att detta är en fråga som behöver gå vidare till Kommunstyrelsen i dialog
med socialnämnden, bildningsnämnden och tekniska servicenämnden. Tekniska
servicenämnden sammankallar till möte mellan dessa parter snarast.
LUP och kostpolicy
I den nyligen antagna LUP:en (lokalt utvecklingsprogram) finns under resultatmål fem
nyckeltalet ”Andel svenskproducerade livsmedel i kommunens verksamheter”.
Eventuella sparförslag och konsekvenser
Tekniska serviceförvaltningen ser delar som skulle kunna innebära effektivisering och
besparing, se lista i presentationen. Men det är beställarnämnderna som måste ta
ställning genom dialog och rätt beställningar.
Gemensamma riktlinjer mellan nämnderna
När organisationsförändring nu skett med beställande nämnder och en utförande nämnd
så behöver tydliga avtal och riktlinjer tecknas under året för att fastställa nivåer och
beställningsmodell.
Avslut
Ordförande tackar för ett bra möte och samtal. Mötet är överens om att fler
gemensamma diskussioner behöver inledas, även inom andra verksamhetsområden, som
skulle kunna samverka.
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