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1 Sammanfattning och bedömning

Kommunen organiserade år 2001 om sin kostverksamhet, bl a i syfte att öka effektiviteten
och sänka kostnaderna. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev inom
Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat Bodens kommuns kostförsörjning till skolor
och äldreomsorg avseende organisation, effektivitet och ekonomi.

Granskningen syftar till att bedöma ändamålsenligheten, kostnadseffektiviteten och kvali-
teten med kostverksamheten samt den interna kontrollen av verksamheten.

Följande revisionsfrågor har varit styrande för granskningen:

 Bedrivs kostverksamheten ändamålsenligt utifrån de målsättningar som låg bakom
omorganisationen 2001?

 Finns den internkontroll och uppföljning som krävs för en effektiv styrning av
verksamheten?

 Är den ekonomiska uppföljningen av kostverksamheten tillräcklig?

 Finns det skillnader i kostförsörjningen för olika verksamheter som inte är motive-
rade utifrån verksamheternas skilda behov och krav?

Våra sammanfattande revisionella bedömningar är att:

 kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens kostverk-
samhet/-försörjning i stora delar bedrivs ändamålsenligt och effektivt, men att det
pga av de förändringar som skett sedan omorganisationen år 2000 inte längre är
meningsfullt att försöka bedöma i vilken grad målsättningarna i kostutredningen
från år 2000 är uppnådda

 internkontrollen i huvudsak är tillräcklig för ekonomisk styrning och uppföljning.
Vi noterar att det ekonomiska resultatet för kostavdelningen förbättrats väsentligt
sedan avdelningen fördes över till tekniska förvaltningen 2004, men också att
offentlig statistik tyder på att kommunens måltidskostnader totalt sett är höga. Vi
noterar vidare att jämförelser med andra kommuner inte görs

 det finns vissa brister när det gäller verksamhetsmässig uppföljning och kontroll.
Detta gäller exempelvis avseende kvalitetsfrågor och samverkan med kunderna,
samt när det gäller kostavdelningens förändringsarbete avseende arbetssätt och
rutiner i kök och matsalar. Sammantaget bedöms dessa brister försvåra möjlig-
heterna att effektivt styra och utveckla kostverksamheten
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 frågor om dialog och samverkan mellan kostavdelningen och barn- och utbild-
ningsförvaltningen respektive socialförvaltningen hittills har haft förhållandevis
låg prioritet, vilket kan ha bidragit till försämrad helhetssyn och enhetlighet i
kommunens totala kostverksamhet.

För att ytterligare utveckla styrning och kontroll av kostförsörjningen vill vi peka på
följande behov:

 att kommunstyrelsen tar initiativ till att kontinuerliga former för dialog och
samverkan mellan kostavdelningen och dess kunder inrättas

 att kommunstyrelsen tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och social-
nämnden tar initiativ till att utveckla kvalitetsarbetet rörande kostverksamheten

 att frågor om matens kvalitet inom äldreomsorgen särskilt bör beaktas av kommun-
styrelsen och socialnämnden för att säkra att en aptitlig och näringsriktig mat er-
bjuds äldreomsorgens vårdtagare

 att kommunstyrelsen tar initiativ till att jämförelser med andra kommuner görs
avseende såväl ekonomi som kvalitet inom kostförsörjningen

 att kommunstyrelsen tillsammans med barn- och utbildningsnämnden närmare
analyserar kostnadsbilden och den interna uppföljningen av måltidskostnaderna.
Särskilt uppmärksamhet bör ägnas åt att säkra att den egna uppföljningen av kost-
nader för skolmåltider är i överensstämmelse med de uppgifter kommunen lämnar
som underlag till Skolverkets statistik.
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2 Inledning

2.1 Bakgrund

Kommunen omorganiserade 2001 sin kostverksamhet, bl a i syfte att öka effektiviteten
och sänka kostnaderna. En förhållandevis omfattande utredning om samlad kostorganisa-
tion låg till grund för omorganisationen och de övriga förändringsförslag som kom-
munfullmäktige beslutade om 00-10-09 § 194 resp 00-12-04 § 226. Besluten innebar i
korthet att en central kostorganisation inrättades vid kommunledningsförvaltningen samt
att arbetet med att genomföra kostutredningen skulle starta 01-01-01. I praktiken kom
dock omorganisationen att gälla fr om 01-07-01. Ytterligare förändringar och åtgärder har
därefter vidtagits, bl a att kostavdelningen fördes över till tekniska förvaltningen 04-08-01.

I samband med revisorernas väsentlighets- och riskanalys framkom via nationella jäm-
förelsetal avseende 2004 uppgifter som tydde på att kommunen hade förhållandevis höga
kostnader för kostförsörjningen till skolverksamheten. De förtroendevalda revisorerna
uppdrog därför till Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska Bodens
kommuns kostförsörjning till skolor och äldreomsorg avseende organisation, effektivitet
och ekonomi.

Granskningen syftar till att bedöma:

 om kommunen med kommunstyrelsen som huvudansvarig nämnd i dagsläget
driver kostverksamheten för kommunens samtliga berörda verksamheter på ett
ändamålsenligt sätt med en organisation och effektivitet som möjliggör att kunna
erbjuda både smakrik och näringsriktig kost till rimliga kostnader

 om uppföljningen och den interna kontrollen av verksamheten är tillräcklig.

2.2 Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor;

 Bedrivs kostförsörjningen ändamålsenligt utifrån de målsättningar som låg bakom
omorganisationen 2001?

 Finns den internkontroll och uppföljning som krävs för en effektiv styrning av
verksamheten?

 Är den ekonomiska uppföljningen av kostförsörjningen tillräcklig?

 Finns det skillnader i kostförsörjningen för olika verksamheter som inte är motive-
rade utifrån verksamheternas skilda behov och krav?
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2.3 Metod och avgränsning

Intervjuer har genomförts med ansvariga tjänstemän vid tekniska förvaltningen och
kostavdelningen samt med ansvariga tjänstemän vid såväl barn- och utbildningsförvalt-
ningen som socialförvaltningen. Vidare har politiska beslut och bakomliggande utred-
ningar och underlag gåtts igenom och granskats, liksom den ekonomiska uppföljningen
och rapporteringen av verksamheten.
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3 Iakttagelser

3.1 Organiseringen av kostförsörjningen

Huvuddelen av kostförsörjningen och produktionen av mat till skolor och äldreomsorg
ansvarar kostavdelningen vid tekniska förvaltningen för. Det finns dock ett antal mindre
tillagningskök samt mottagningsköken vid övriga skolenheter som ligger under barn- och
utbildningsnämnden.

Kostavdelningen består av tre kostenheter med tillsammans cirka 70 tjänster, och leds av
en kostchef som är direkt underställd förvaltningschefen vid tekniska förvaltningen.
Underställda kostchefen är de tre cheferna för kostenheterna. Dessa fyra utgör också
avdelningens ledningsgrupp. Till enheterna hör mottagningsköken (vid de skolor som
själva inte tillagar mat).

Inom barn- och utbildningsförvaltningen är personalen vid tillagningsköken underställda
respektive rektor. En rektor med tidigare erfarenhet och kompetens från kostverksamhet
har utsetts till en form av samordnare för denna typ av frågor och tillika till kontaktperson
gentemot kostavdelningen.

3.2 Beslutade respektive genomförda effektiviseringsåtgärder

Som nämnts ovan så beslutade Kf under slutet av år 2000 att kostutredningen med förslag
på en samlad kostorganisation skulle genomföras. Utredningen innehöll ett flertal förslag
till förändringar och åtgärder, samt beräkningar på den besparing som skulle kunna upp-
nås. Bedömningen var att besparingen skulle uppgå till cirka 5 mnkr motsvarande 9 % av
den totala kostnaden för måltidsverksamheten i kommunen räknat i 1998 års prisnivå.
Noteras ska att vissa mindre tillagningskök vid främst byaskolor samt mottagningsköken
vid övriga skolenheter föreslogs ligga kvar under barn- och utbildningsnämnden, vilket
också blev fallet.

Kommunstyrelsen/kostavdelningen och barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen
genomförde under början av 2003 en uppföljning av beslutet till följd av ett uppdrag från
Kf att precisera vilka åtgärder som krävdes för att uppnå avsedd besparingseffekt. Av upp-
följningen framgår bl a att produktionstiden/portion varit för lågt beräknade samt att
huvuddelen av de personalminskningar som föreslagits inte gått att genomföra. Uppfölj-
ningen ledde till att ett antal åtgärder vidtogs, vilka beslutades i Kf 03-11-03 § 213, samt i
praktiken att en högre kostnadsnivå/lägre besparingsnivå accepterades jämfört med utred-
ningen från år 2000. I beslutet ingick också att tekniska förvaltningen skulle utreda möj-
ligheterna att bygga om Björknäs skolkök för produktion av mat till hemtjänsten och sär-
skilt boende.
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Vi noterar att denna ombyggnad ingår i de investeringsramar som lagts för 2007 och där-
med sannolikt också lär finnas med i den budget som fullmäktige i höst antar. Enligt ett
preliminärt beslutsunderlag beräknades investeringen ge en besparingseffekt netto på cirka
800 tkr/år. Besparingseffektens storlek får dock i dagsläget betraktas som osäker eftersom
investeringskostnaderna bedöms bli högre än ursprungligen beräknat. Vidare räknar kost-
avdelningen med att tack vare investeringen dels kunna höja kvaliteten på maten samt
sänka portionspriset till äldreomsorgen.

Noteras ska vidare den förändringen som genomfördes 2004 innebärande att tekniska för-
valtningen tog över kostavdelningen från kommunledningsförvaltningen i början av
hösten samma år. Tekniska förvaltningens primära fokus blev efter övertagandet att uppnå
ekonomisk balans i kostverksamheten, vilket också lyckades, och genomförandet av åter-
stående åtgärder/förslag enligt kostutredningen från år 2000 kom därmed att bli lägre prio-
riterade.

Sammantaget visar denna översiktliga redogörelse över hur utredningen om samlad kost-
organisation genomförts, respektive vilka huvudsakliga följdbeslut som fattats och föränd-
ringar som skett, att kommunen i praktiken frångått delar i utredningen, och heller inte
kommit att sänka kostnaderna i den omfattning som utredningen såg som möjligt. Angå-
ende ekonomiska uppföljningar avseende kostverksamheten redogörs närmare för detta i
avsnitt 3.5 nedan.

3.3 Samverkan kostenheten – kunderna

I utredningen om samlad kostorganisation betonas på flera ställen vikten av en kontinuer-
lig och väl fungerande samverkan mellan kostavdelningen och dess huvudsakliga kunder;
skolan respektive äldreomsorgen. Detta gäller främst planering, kvalitetssäkring samt
löpande kontakter via de kostråd som skulle inrättas.

Vår granskning visar att den organiserade samverkan som utredningen föreslog endast i
begränsad omfattning kommit att införas. Exempelvis finns endast ett fåtal etablerade
kostråd även om andra typer av kontaktytor finns. Den samverkan som förekommer sker i
stor utsträckning på informella grunder och utifrån de behov av kontakter som löpande
uppstår.

Från kostavdelningens kunder efterlyses en mer utvecklad dialog baserad på kund-leve-
rantörsförhållandet. Frågor som anses behöva diskuteras rör bl a bemötande och service i
de olika köken och matsalarna, samt även frågor om miljön i matsalarna. Kunderna är
dock självkritiska när det gäller orsakerna till att dialogen inte varit den bästa och menar
att det åvilar bägge parter ett ansvar för detta samtidigt som kostavdelningens professio-
nalitet måste respekteras.
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3.3.1 Kvalitetsuppföljning

När det gäller kvalitetsuppföljning så sker beräkningen av måltider och portioner utifrån
Livsmedelsverkets normer om näringsinnehåll m m. Vidare har en enkät ställts till elever i
skolan och boende inom äldreomsorgen under våren 2006. Enkätresultaten är inte färdigt
analyserade än pga tekniska problem med det IT-verktyg som använts. Preliminära munt-
liga uppgifter tyder dock på att resultaten ligger någonstans ”mittemellan bra och dåligt”.
Detta delvis beroende på att elevernas önskemål om maträtter inte är möjliga att tillgodose
med de näringskrav som finns. För äldreomsorgen bedöms av ansvariga vid kostavdel-
ningen interna problem inom kostavdelningen, mot vilka åtgärder nu har vidtagits, nega-
tivt ha påverkat upplevelsen av kvaliteten på måltidsprodukten som helhet. De preliminära
resultaten från enkäten tyder på att de boende tycker att kött-, fisk- och korvrätter är goda,
att man inte vill ha pasta tätare, samt att potatisen kan bli bättre.

Vi har i vår granskning stött på uppgifter om att maten till hemtjänsten inte alltid håller de
krav på temperatur som finns, samt att de boende till hemtjänstpersonalen återkommande
gett uttryck för att maten är oaptitlig till utseendet, att potatis och grönsaker är hårda, att
maten är torr och svårtuggad etc.

Sammantaget kan konstateras att någon löpande och kontinuerlig kvalitetsuppföljning
avseende kundernas uppfattningar om maten f n inte bedrivs. Vi noterar att bl a detta var
en av de saker som kostråden enligt utredningens förslag skulle arbeta med.

Noteras ska vidare att socialnämnden har fått statliga stimulansmedel till ett projekt om
kost och nutrition. Nämnden avser att anställa en dietist på 100 % under nio månader.
Denna ska inventera hur vårdtagarna och personalen i kommunens särskilda boenden upp-
fattar måltidernas innehåll och utformning, specialkost, berikning av kosten samt miljön
där måltiderna serveras. Utifrån detta ska dietisten sedan upprätta en utbildningsplan och
utbilda omvårdnadspersonalen.

3.3.2 Avtal med socialförvaltningen

Internt avtal finns upprättat mellan kostavdelningen och socialförvaltningen. Avtalet har
gällt sedan 02-05-01 och i det regleras bl a:

 vilka måltider kostavdelningen ska tillhandahålla

 hur de näringsmässigt ska sättas samman

 hur leverans av maten ska ske och vem som inom olika delar av äldreomsorgen
ansvarar för detta

 priser för måltiderna och uppräkning av dessa.
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3.3.3 Avtal med barn- och utbildningsförvaltningen

Ett motsvarande avtal finns även med barn- och utbildningsförvaltningen. Detta är dock
uppsagt och ett nytt avtal är utarbetat, vilket f n är ute på remiss hos rektorerna i berörda
enheter. Även om det befintliga avtalet är uppsagt finns en skillnad mot socialförvaltning-
ens avtal som bör noteras. Nämligen att en särskild paragraf om samverkan finns där det
regleras att matsedelsgrupp, lokala och centrala kostråd ska finnas, samt att frågor om
kvalitet och matgästernas synpunkter ska behandlas. Vidare sägs att terminsvis uppfölj-
ning av antalet ätande elever ska ske.

Vi har tagit del av det nya avtalsförslaget (benämnt överenskommelse) och kan utan att
förgripa hur det slutligt kommer att utformas konstatera att det är betydligt utförligare och
mer detaljerat främst vad gäller frågor som har med matens sammansättning att göra, men
även i viss mån när det gäller kvalitets- och ekonomisk uppföljning samt samverkan
mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kostavdelningen.

3.4 Arbetsformer inom kostavdelningen

Ytterligare ett område som ägnas stor uppmärksamhet i utredningen om samlad kostorga-
nisation handlar om de interna arbetsformerna inom kostavdelningen. I korthet kan sägas
att utredningen föreslår en hög grad av flexibilitet i personalnyttjande mellan olika kök,
baserat på en långtgående standardisering av rutiner och arbetssätt. Avsikten med detta var
bl a att sänka personalkostnaderna och minska sårbarheten vid tillfällig frånvaro i enskilda
kök.

Kostavdelningen har dock haft svårigheter att få med sig personalen i delar av dessa nya
arbetssätt. För närvarande genomförs därför åtgärder för att åter fokusera på dessa frågor.

Utredningen föreslog även en rad utbildningsinsatser för kökspersonalen för att all perso-
nal ska kunna ”hjälpas åt med alla arbetsuppgifter inom köket, arbetsgruppen och ibland
inom hela kostavdelningen”. Omfattande satsningar på utbildning har också genomförts,
t ex kokerskeutbildning till all personal. Utbildningsinsatserna har även berört andra
frågor än de som lyfts fram i utredningen, exempelvis har satsningar gjorts på utbildning i
service och bemötande.

3.5 Ekonomisk uppföljning av kostförsörjningen

För den verksamhet som kostavdelningen ansvarar för sker sedan 2004 en löpande
månadsuppföljning på tekniska förvaltningen. Dels totalt och dels fördelat på intäkter,
personalkostnader, materialkostnader samt kostnader för tjänster som även inkluderar
lokalkostnader.
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Utfallet av uppföljningarna för 2004 -- 2006-07 framgår i nedanstående tabell.

Kostavdelningen

Skolor 1998 2004 2005 2006-06
Prognos

20061
Besparing enl.

utredning

Intäkter 18 628 25 267 27 334 12 677 21 732

Personal 9 556 11 648 11 563 6 861 11 761 -1 346

Material 5 072 6 849 5 973 3 017 5 172 756

Tjänster, lokaler 5 203 4 994 5 010 2 841 4 870 -614

Summa kostnader 19 831 23 491 22 546 12 719 21 803 -1 204

Nettoutfall skolor -1 203 1 776 4 788 -42 -71

Äldreomsorgen 1998 2004 2005 2006-06
Prognos

2006
Besparing enl.

utredning

Intäkter 17 226 18 902 18 852 9 773 16 753

Personal 9 591 8 823 8 233 4 366 7 484 -815

Material 8 056 8 364 8 247 4 498 7 710 -804

Tjänster, lokaler 3 815 2 506 2 204 1 125 1 928 -87

Summa kostnader 21 462 19 693 18 684 9 989 17 122 -1 706

Nettoutfall ÄO -4 236 -791 168 -216 -370

Overheadkostnader
netto kostavdelningen -3 460 -2 758 -1 904

Uppgift
saknas

Totalt netto kost-
avdelningen -5 439 -2 475 2 198 -2 162 +/-0

1 Prognosen avseende de olika intäkterna och kostnaderna för 2006 är gjord under förutsättning av jämn
fördelning av intäkter och kostnader under året. Totalt netto för kostavdelningen har förvaltningen själv
bedömt till ett nollresultat för 2006 (muntlig uppgift).
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Som framgår av tabellen har resultatet för kostavdelningens verksamhet väsentligt förbätt-
rats åren 2004 och 2005. Siffrorna för 2006 visar dock på att nettot för de totala måltids-
kostnaderna återigen försämras i kommunen, såväl för skolans som äldreomsorgens del.

Åren innan tekniska förvaltningen tog över ansvaret för kostavdelningen uppgick under-
skotten enligt tekniska förvaltningens sammanställning totalt till -4,6 mnkr (2002) respek-
tive -7,2 mnkr (2003) för de ovan redovisade verksamheterna.

Av överskottet 2005 återbetalades 1 mnkr till barn- och utbildningsnämnden, och övriga
1,1 mnkr avsattes via tilläggsbudget till utbildningssatsningar inom kostavdelningen.

Vår analys av kostnadsutvecklingen visar jämfört med kostutredningens bedömning av
beräknat sparutrymme att en jämförelse rakt av inte är möjlig att göra utifrån bl a att;

 brister konstaterats i utredningens antagande av antal portioner som beräkningen
bygger på,

 exempelvis personalkostnader för vårdpersonal i äldreomsorgens mottagningskök
(2,5 mnkr 1998) inte ingår i uppföljningen 2004-2006.

Enligt utredningen av kostorganisationen uppgick totalkostnaderna för landsbygds- och
förskolorna till 16 mnkr och besparingspotentialen till 3,1 mnkr i 1998 års prisnivå.

För dessa verksamheter som ligger under grundskolechefens ansvar har ingen löpande
uppföljning skett annat än den uppföljning som genomfördes 2003-05-19 ”Uppföljning av
beslutet om ny samlad kostorganisation för Bodens kommun”. Uppföljningen börjar med
att peka på följande brister i utredningen om ny kostorganisation från år 2000 som bygger
på de verksamheter som bedrevs 1997;

 Bemanningsberäkningarna utgår från ett renodlat portionsperspektiv vilket i
mindre enheter inte tar hänsyn varken till den fasta tiden som krävs oavsett antal
portioner eller spännvidden på antal portioner i köket. Uppföljningen konstaterar
att tid per portion är för lågt räknad på de mindre enheterna.

 Livsmedelskostnaderna för förskolorna utgörs av tillagningskökens internpris, som
inkluderar samtliga kostnader, vilket innebär att livsmedelskostnaderna är för högt
beräknade per portion i förskolorna. Livsmedelskostnaderna är något högre i
landsbygdsskolorna beroende dels på inköp hos lokala handlare, dels på mindre
tillagningsvolymer vilket utredningen inte tagit hänsyn till. Att dessa kostnader
skulle kunna minskas med 15 % i förskolorna bedöms i uppföljningen inte kunna
uppnås. Av besparingen på 40 % i landsbygdsskolorna bedöms 10-20% kunna
efterlevas i och med att skolorna numera följer de centrala upphandlingarna.
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 Inte heller administrationskostnaderna bedöms enligt uppföljningen kunna efter-
levas på de mindre enheterna.

Det ursprungliga sparkravet på för- och landsbygdsskolor är därmed sänkt från 3 369 tkr
till 1 819 tkr. Resterande sparkrav bör, enligt uppföljningen, ligga på kostavdelningen.
Uppföljningen föreslår dessutom ytterligare möjligheter till förändringar och förslag till
besparingar. Förslaget har åtföljts av en enkät för analys av arbetsmiljökonsekvenser.

De kostnader som redovisas till SCB avseende kostverksamheten i grundskolan omfattar
både köpta portioner från kostavdelningen och egna kostnader för råvaror och personal.
Kostnaderna för skolmåltiderna i grundskolan resp gymnasiet redovisas under särskild
verksamhet i kommunen. Budget och utfall fördelat på kostnadsslag de senaste två åren
för grundskolan ser ut enligt följande i tkr;

Kostnad Budget 2005 Utfall 2005 Budget 2006 Utfall 2006-08 Prognos 20062

Personal 2 068,0 1 854,4 1 856,2 1 258,7 1 888,0

Material 943,6 840,2 520,4 400,8 601,2

Köpta portioner 14 871,3 17 908,0 15 019,0 10 261,3 15 392,0

Övriga kostnader 85,0 111,9 220,0 145,7 218,6

Summa 17 967,9 20 714,5 17 615,6 12 066,5 18 099,8

Utfall mot budget -2 746,6 -484,2

Vi kan vidare konstatera att det saknas en helhetsbild över kostnaderna avseende kostverk-
samheten. Faktorer som försvårar särredovisning av dessa kostnader är exempelvis att det
på vissa förskolor, med produktion mindre än 50 portioner, är kombinationstjänster som
ansvarar för kostverksamheten.

I de interna planeringsförutsättningarna för 2006 fastställda av BUN 05-08-25 framgår att
budgeterat basanslag för egen köks- och lokalvårdspersonal uppgår till;

2 Prognosen är gjord under antagande av jämn månadsförbrukning
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 7 959 tkr för förskola, dagbarnvårdare och öppen förskola

 1 991 tkr för grundskolan

Samt tillägg till mottagningskök med;

 1 114 tkr till förskola, dagbarnvårdare och öppen förskola

 971 tkr till förskoleklasser

 7 260 tkr till grundskolorna

Tillägget motsvarar mellanskillnaden mellan kostkontorets internpris och eget kök och ska
motsvara råvarukostnaderna. Dessutom har ett tillägg för lunch under lovdagar på 367 tkr
tilldelats skolbarnomsorgen. Strategiska extra anslag för personalresurser till kostverksam-
heterna har enligt dessa förutsättningar tilldelats glesbygds- och byaskolor med hänvisning
till att dessa enheter oftast inte har möjlighet att nyttja centrala resurser.

Slutligen noteras de växande belastningar på ekonomin som de ansvariga vid tekniska för-
valtningen ser med minskande elevantal så länge antalet skolor med mottagningskök är
oförändrat. En successiv avtrappning av antalet elever som sker f n kan inte åtföljas av
motsvarande neddragning i kökskapaciteten. Samtidigt som antalet portioner och intäk-
terna därmed minskar ligger de fasta kostnaderna för i huvudsak personal kvar på samma
nivå som tidigare.

3.5.1 Kostnadsjämförelser med andra kommuner

Kostavdelningen har inte genomfört några jämförande analyser av sina kostnader med
andra kommuner. Försök har enligt ansvariga gjorts att intressera liknande kommuner för
detta men responsen uppges ha varit dålig och något jämförelsematerial har därför inte
tagits fram.

I den offentliga statistik som finns tillgänglig kan jämförelser göras när det gäller måltids-
kostnader för skolverksamhet. Några motsvarande underlag för jämförelser avseende
äldreomsorgen finns inte tillgängliga. Vi har från Skolverkets statistikdatabas samman-
ställt nedanstående tabeller över kostnader för skolmaten åren 2004 och 2005. Underlaget
till statistiken kommer från uppgifter som kommunerna är skyldiga att lämna enligt en
standardiserad modell. Noteras ska att vi inte haft möjlighet att inom ramen för denna
granskning kvalitetssäkra materialet fullt ut så det är därför inte möjligt att garantera full-
ständig jämförbarhet mellan kommunerna, och en viss försiktighet bör tillämpas vid tolk-
ningen av materialet. Vi kan dock notera att kommunen felaktigt har rapporterat in lokal-
kostnaderna för de kök och matsalar som ligger under kostavdelningen som en del av
måltidskostnaderna. Kostnader som egentligen ska rapporteras under skolans totala lokal-
kostnader och alltså inte ingå i måltidskostnaderna.
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Uppgifterna i materialet tyder dock, med förbehåll för de rapporteringsfel som föreligger,
på att Boden generellt sett har högre kostnader för skolmaten än jämförbara kommuner i
landet, och i de flesta avseenden även jämfört med gruppen samtliga norrbottenskommu-
ner. Det område där Boden tycks ligga nära ett genomsnitt gäller maten till gymnasie-
eleverna. Noterbart i övrigt ang gymnasiet är att Bodens kostnader uppges ha ökat med
närmare 25 % mellan 2004 och 2005.

Noteras i sammanhanget ska vidare de skillnader som finns mellan detta material och de
uppföljningar kostavdelningen gjort över portionspriserna 2004 och 2005 för den mat
kostavdelningen producerar för skolans räkning. I deras uppföljningar (se bilaga 1) har
portionspriserna förändrats mer marginellt mellan åren samtidigt som antalet serverade
portioner sjunkit med cirka 60 000 stycken från 2004 till 2005. Sammantaget tyder detta
på att Bodens kommun pga av rapporteringsfelen i väsentlig grad har missgynnats i Skol-
verkets statistik och att skillnaderna mot jämförbara kommuner därför kommit att framstå
som större än vad de faktiskt är.

Grundskolan

Boden
2004

Medelstora städer i
landet 20043

Samtliga BD-
kommuner 2004

Kostnad per elev för skolmåltider, kr 6 500 4 000 4 000

Boden
2005

Övriga kommuner, över
25 000 inv. 2005

Samtliga BD-
kommuner 2005

Kostnad per elev för skolmåltider, kr 6 800 4 200 4 900

Gymnasiet

Boden
2004

Medelstora städer i
landet 2004

Samtliga BD-
kommuner 2004

Kostnad per elev för skolmåltider, kr 3 300 3 000 3 100

Boden
2005

Övriga kommuner, över
25 000 inv. 2005

Samtliga BD-
kommuner 2005

Kostnad per elev för skolmåltider, kr 4 100 3 000 4 200

3 Mellan åren 2004 och 2005 har gruppindelningen av landets kommuner delvis förändrats. Gruppen
Medelstora städer 2004 motsvaras därför av gruppen Övriga kommuner över 25 000 invånare 2005.
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Produktionskostnad Skola år 2004

Produktion av Produktion av Produktion av Totalt
lunch frukost mellanmål

Antal portioner 716 652 5 058 53 548

Personalkostnader
% fördelning 95,4 % 0,1 % 4,5 % 100 %
Tkr 11 112 12 524 11 648
Personalkostnad/portion 15,51 2,30 9,79

Livsmedel
% fördelning 94,7 % 0,4 % 4,9 %
Tkr 6 108 26 316 6 450
Livsmedelskostnad/portion 8,52 5,10 5,90

Övrigt material
% fördelning 99,4 % 0,1 % 0,5 %
Tkr 496 0 2 499
Materialkostnad/portion 0,69 0,10 0,05

Hyra inkl köp av vaktm
Fördelning 99,4 % 0,1 % 0,5 %
Tkr 3 794 4 19 3 817
Hyreskostnad/portion 5,29 0,75 0,36

Transporter
Fördelning 100 %
Tkr 408 0 0 408
Transportkostnad/portion 0,57 0,00 0,00

Övriga tjänster (rep m m)
Fördelning 99,4 % 0,1 % 0,5 %
Tkr 765 1 4 769
Kostnad/portion 1,1 0,2 0,1

Administration, 1/2
Fördelning 99,4 % 0,1 % 0,5 %
Tkr 1 663 2 8 1 673
Kostnad/portion 2,3 0,3 0,2

TOTAL KOSTNAD 24 345 44 874 25 263
Total portionskostnad 33,97 8,74 16,32
Portionspris 2004 34 17 10

Adm = totala kostnaden med intäkt och kapkostn medtagen
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Kostnad för serverad lunch/frukost/mellanmål Skola år 2005

Serverad Serverad Serverad Totalt
lunch frukost mellanmål

Antal portioner 658 069 7 557 55 272

Personalkostnader
% fördelning 95,4 % 0,1 % 4,5 %
Tkr 11 031 12 520 11 563
Personalkostnad/portion 16,76 1,53 9,41

Livsmedel
% fördelning 94,7 % 0,4 % 4,9 %
Tkr 5 328 23 276 5 627
Livsmedelskostnad/portion 8,10 2,98 4,99

Övrigt material
% fördelning 99,4 % 0,1 % 0,5 %
Tkr 344 0 2 346
Materialkostnad/portion 0,52 0,05 0,03

Hyra inkl köp av vaktm
Fördelning 99,4 % 0,1 % 0,5 %
Tkr 3 836 4 19 3 860
Hyreskostnad/portion 5,83 0,51 0,35

Transporter
Fördelning 100 %
Tkr 453 0 0 453
Transportkostnad/portion 0,69 0,00 0,00

Övriga tjänster (rep m m)
Fördelning 99,4 % 0,1 % 0,5 %
Tkr 693 1 3 697
Kostnad/portion 1,05 0,09 0,06

Administration, 1/2
Fördelning 99,4 % 0,1 % 0,5 %
Tkr 1 174 1 6 1 182
Kostnad/portion 1,78 0,16 0,11

TOTAL KOSTNAD 22 860 40 826 23 727
Total portionskostnad 34,74 5,31 14,95

Portionspris 2005 35 17,50 10

Adm = totala kostnaden med intäkt och kapkostn medtagen



16

Produktionskostnad Äldreomsorg år 2004

Produktion av Produktion av Livsmedels- Totalt
lunch till middag till utskick* till

vårdavd/hemtjänst vårdavd/hemtjänst 1st fru, 2st
och matsal och matsal mel, övriga

Antal portioner 265 472 170 843 467 939

Personalkostnader
% fördelning 63,0 % 33,0 % 4,0 %
Tkr 5 569 2 917 354 8 840
Personalkostnad/portion 20,98 17,07 0,76

Livsmedel
% fördelning 42 % 18 % 41 %
Tkr 3 224 1 382 3 147 7 676
Livsmedelskostnad/portion 12,14 8,09 6,73

Övrigt material
Fördelning 65 % 30 % 5 %
Tkr 250 115 19 384
Materialkostnad/portion 0,94 0,67 0,04

Hyra
Fördelning 47,5 % 47,5 % 5 %
Tkr 316 316 33 664
Hyreskostnad/portion 1,19 1,85 0,07

Transporter
Fördelning 53 % 40 % 7 %
Tkr 612 462 81 1 155
Kostnad/portion 2,3 2,7 0,2

Övriga tjänster (rep m m)
Fördelning 50 % 45 % 5 %
Tkr 339 305 34 678
Kostnad/portion 1,3 1,8 0,1

Administration, 1/2
Fördelning 57 % 40 % 3 %
Tkr 953 669 50 1 673
Kostnad/portion 3,6 3,9 0,1

TOTAL KOSTNAD 11 262 6 166 3 718 21 146
Total portionskostnad 42,42 36,09 7,95

Portionspris 2004 36 30 7

Adm = totala kostnaden med intäkt och kapkostn medtagen

* = hanteringskostnad tas ej ut
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Kostnad för serverad/levererad lunch/middag/frukost/mellanmål
Äldreomsorg år 2005

Serverad Serverad Livsmedels- Totalt
lunch till middag till utskick* till

vårdavd/hemtjänst vårdavd/hemtjänst 1st fru, 2st
och matsal och matsal Mel, övriga

Antal portioner 258 267 172 122 473 354

Personalkostnader
% fördelning 63,0 % 33,0 % 4,0 %
Tkr 5 187 2 717 329 8 233
Personalkostnad/portion 20,08 15,78 0,70

Livsmedel
% fördelning 42 % 18 % 41 %
Tkr 3 280 1 406 3 202 7 810
Livsmedelskostnad/portion 12,70 8,17 6,76

Övrigt material
Fördelning 65 % 30 % 5 %
Tkr 284 131 22 437
Materialkostnad/portion 1,10 0,76 0,05

Hyra
Fördelning 47,5 % 47,5 % 5 %
Tkr 246 246 26 517
Hyreskostnad/portion 0,95 1,43 0,05

Transporter
Fördelning 53 % 40 % 7 %
Tkr 581 439 77 1 097
Kostnad/portion 2,3 2,5 0,2

Övriga tjänster (rep m m)
Fördelning 50 % 45 % 5 %
Tkr 295 266 30 591
Kostnad/portion 1,1 1,5 0,1

Administration, 1/2
Fördelning 57 % 40 % 3 %
Tkr 673 473 35 1 182
Kostnad/portion 2,6 2,7 0,1

TOTAL KOSTNAD 10 547 5 677 3 721 19 945
Total portionskostnad 40,84 32,98 7,86

Portionspris 2005 37 31 21,5

Adm = totala kostnaden med intäkt och kapkostn medtagen

* = hanteringskostnad tas ej ut
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