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Uppföljning av kostverksamheter

STK-2020-94
Sammanfattning

Detta är en uppföljning av kostverksamheter i Malmö stad, som beslutades av
kommunstyrelsen 2017 (STK-2015-940).
Ärendet inleddes efter att servicenämnden 2014 föreslog för kommunstyrelsen att utreda
förutsättningarna för en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamheter.
Kommunstyrelsen uppdrog åt stadskontoret 2015 att i samråd med representanter för
stadens kostverksamheter utreda förutsättningarna för att inrätta en sammanhållen
stödfunktion för Malmö stads verksamheter. Utredningen genomlyste dåvarande
kostverksamheter och kom fram till att förslaget från servicenämnden var viktigt men att en
sammanhållen gemensam stödfunktion inte var mest gynnsam. Istället föreslogs bland annat
utveckling av kostverksamheter i nämnder med ansvar för måltidsverksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016 att skicka förslaget på remiss till
arbetstagarorganisationer och berörda nämnder. Efter remissomgång framträdde bland annat
möjligheter till dialog och utveckling dels mellan förskolenämnden och servicenämnden (med
ansvar för skolrestauranger) dels mellan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden.
Kommunstyrelsen beslutade 2017 att anmoda nämnderna, att beakta stadskontorets
sammanfattande bedömning i sitt systematiska kvalitetsarbete samt gav stadskontoret i
uppdrag att senast 2020 följa upp och redogöra för kostorganisationens ändamålsenlighet.
I detta ärende redogörs för den utveckling som skett sedan 2017. Stadskontoret föreslår för
kommunstyrelsen att godkänna redogörelsen och lägga den till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av kostorganisationens ändamålsenlighet i
berörda förvaltningar.
2. Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Uppföljning av kostverksamhet
§ 327 KS beslut 171004 med Särskilt yttrande SD
Remissvar från funktionsstödsförvaltningen
Tjänsteskrivelse från förskolenämnden
Återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen - uppföljning av
kostorganisationens ändamålsenlighet
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Tjänsteskrivelse från Serviceförvaltningen
Uppföljningsrapport om ändamålsenligheten i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
kostorganisation
Bilaga 1, Redovisning Måltidsobservationer särskilt boende 2018
Bilaga 2, Uppdragsbeskrivningar måltidsombud
Bilaga 3, Rutin för måltider, måltidsmiljö samt riktlinjer för smakportioner

