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Inledning och protokollsjustering 

§1 Justering av närvarolistan 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Närvarolistan fastställs. 

§2 Godkännande av dagordning 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Godkännande av föreliggande dagordning. 

§3 Protokollsjustering 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Anna Hed utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. 
Justering ska vara klar inom 14 dagar. 
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Informations- och anmälningsärenden 

§4 Information 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A) Verksamhet (Inger Gyllner) 

Ann Norin började sin tjänst som chef för köket i december 2014. För att 
lära känna sina medarbetare har Ann genomfört medarbetarsamtal med 
samtliga anställda. 
Ann har också besökt mottagningsköken för att få en uppfattning om lokaler 
och hur verksamheten fungerar. 

Under 2014 har arbetet pågått med att utveckla menyn till att innehålla mer 
"egen''-tillagat och att höja andelen miljöanpassade livsmedel. Anpassningar 
av menyn kommer även att göras utifrån svaren i kundenkäten för att öka 
kundnöjdheten. Påbörjat arbete med att uppdatera innehållsdeklaration på 
matlådor utifrån den så kallade informationsförordningen, (EU) nr 
1169/2011 , som gäller from 141213. 

Kostombudsträffar för 2015 har kommit igång på lasarettet och är under 
uppstart inom äldreomsorgen. 

B) Personal (Alexander Klein Storm) 

Bemanning 
Bemanningen vid Kostservice för perioden januari - december 2014 visar 
att det i verksamheten arbetade 29,43 faktiska årsarbetare. Motsvarande 
siffra för samma period 2013 var 30, 12 faktiska årsarbetare. 
Den ovanstående minskningen på 0,69 årsarbetare beror på att 
verksamheten varit mer sparsam med tillsättning av vikarier vid 
korttidsfrånvaro. 

Sjukfrånvaro 
I kostsamverkan Mora är korttidsfrånvaron 2, 7 % och den totala 
sjukfrånvaron är 10,2 %. För samma period 2013, var siffrorna 2,6 % 
respektive 7 ,3 %. Den totala sjukfrånvaron beror till stor del på faktorer som 
inte härrör sig till arbetsplatsen, men rehabiliteringsplaneringar är 
genomförda och åtgärder pågår för att få tillbaka berörda medarbetare i 
arbete. 
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Övrigt 
Medarbetare som fick sina glasögon förstörda i produktionen, vid hastiga 
temperaturväxlingar, kommer att få dessa ersatta av arbetsgivaren enligt ett 
beslut av LO Personaldirektör. Landstingsservice kommer att arbeta fram 
nya riktlinjer för förvaltningen under 2015. 

§5 Anmälan av delegeringsbeslut 

Nämnden för Kostsamverkans beslut. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av 
Landstingsstyrelsen § 114/2011 och Servicenämnden§ 67/2011 fattade 
beslut. 
-Av förvaltningschefen fattade beslut. 

Inga delegeringsbeslut har inkommit till mötet. 

§6 Övriga anmälningsärenden 

Nämnden för Kostsamverkans beslut. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

Anmäles följande: 
Dnr: LD14/00481 
A) Skrivelse från Mora Orsa Miljökontor 
Kontrollrapport Aromköket 2014-12-10 

Dnr: LD15/00370 
B) Skrivelse från Mora Orsa Miljökontor 
Kontrollrapport Aromköket 2015-01-21 



Protokoll 
Landstinget Dalarna 

Landstingsservice 

Nämnden för Kostsamverkan 

Sammanträde 2015-02-12 

Beslutsärenden 

§7 Bokslut 2014 FV84 Nämnden för kostsamverkan 
Diarienummer LD14/01353 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Att godkänna redovisat bokslut för 2014. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 6 (8) 

Det ekonomiska resultatet 2014 för Nämnden för kostsamverkan uppgår till 
+0,4 Mkr. Nämndens resultat skall vid årets slut balansera, och fördelningen 
av resultatet regleras i tilläggsavtalet till Samverkansavtalet mellan Mora 
Kommun och Landstinget Dalarna. Fördelningen uppgick 2014 till +1,4 Mkr 
för Mora Kommun och -1 Mkr för Landstinget Dalarna. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
A) Beslutsunderlag 
B) Bokslut 2014 FV84 

§8 Avrapportering lnternkontrollplan 2014 
Diarienummer LD15/00416 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Att godkänna avrapporteringen av internkontrollen för 2014 

Sammanfattning av ärendet 
Avrapportering av internkontrollens kontrollpunkter som genomfördes under 
2014. Resultatet av kontrollen för de tre olika kontrollpunkterna visar att två 
kontroller genomförts utan anmärkning, och att en av kontrollpunkterna 
genomförts med anmärkning 

I ärendet redovisas följande dokument: 
A) Beslutsunderlag 
B) lnternkontrollplan 2014 
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1. Att godkänna redovisad avrapportering av Verksamhetsplanen 2014. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av uppföljning av verksamhetens mål i verksamhetsplanen för 
2014. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
A) Beslutsunderlag 
B) Kundenkät 
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Catharina Saunders 
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Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets 
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. 
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Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun . 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 

Anslagstid: 

Nämndadministratör 
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• Landstinget 
• DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 

Landstingsservice Datum 2015-02-12 Sida 1 (1) 
LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD14/01353 

Uppdnr 996 

Postadress 
791 82 Falun 

Bokslut 2014 FV84 Nämnden för kostsamverkan 

Ordförandens förslag 
1. Att godkänna redovisat bokslut för 2014. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska resultatet 2014 för Nämnden för kostsamverkan uppgår till 
+0,4 Mkr. Nämndens resultat skall vid årets slut balansera, och fördelningen 
av resultatet regleras i tilläggsavtalet till Samverkansavtalet mellan Mora 
Kommun och Landstinget Dalarna. Fördelningen uppgick 2014 till +1,4 Mkr 
för Mora Kommun och -1 Mkr för Landstinget Dalarna. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Bokslut 2014 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Bokslutet för år 2014 har framtagits i samverkan mellan ekonomienheten, 
förvaltningsledningen, HR-enheten och driftsverksamheten. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Bokslutet redovisas på Central samverkan 2015-02-11. 

~-'.~.·-~.'.·:·-· ----------\ ---- ~· , ...... ,. 

Besöksadress 
Nissers väg 6 
Falun 

,-··:~,h~ .. .:.C..'11!9! lll!lll!W!!L'!l!l!l:l!l::'.·.·.· ;_:·,_~:-'..:'."1'~-~~.:··:'.:.:.:c:c. . I 
Kontakt 
023-490000 
Personal.LsD@ltdalama.se 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Niklasson Johanna 023-490910 
Tf ekonomichef 
johanna.niklasson@ltdalama.se 



Nämnden för kostsamverkan Mora 

Kostsamverkan Mora 

Måluppfyllelse 
Inga uppdrag finns angivna i Landstingsplanen 2014. 

Mål Utfall/kommentar Mål-
uoofyllelse 

Livsm~delskosf.Iiad/p()rtion .14,49kr 
' •• ·.·· 14,00Jct ,,·. ,,, ,· ... ... ,·· . ·' 

... ; .... ___ 

Totalkostnad/portion 44,30 
{samkostnad produktion) 
Andel miljömärkta 15% 
livsmedel 25 % 
Svinn i förhållande till 9%* 
tillagad mängd 8 % 

*Svinnet består huvudsakligen av sås som inte kan tas 
tillvara för att serveras vid ett senare tillfälle. 

• 
~ 

Resultatet av årets nöjdkundundersökning (NKI) uppgick till 
80%, nämndens fastställda mål på 90% är därmed inte 
uppfyllt. Den ekonomiska målsättningen är att resultatindex 
(RI) för verksamhetsåret skall uppgå till 1 ,0. Det innebär att 
kostnader och intäkter minst skall balansera. Resultatindex 
för 2014 uppgår till 1,01 vilket innebär att målet är uppfyllt. 
Nämnden för Kostsamverkan fick under verksamhetsåret 
2014 ett överskott som uppgick till 0,4 Mkr. 

Viktiga händelser under året 
De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten under 
2014 anges nedan i punktform: 

• Ett tilläggsavtal kompletterar det tidigare 
samverkansavtalet mellan parterna Mora kommun och 
Landstinget Dalarna. Under 2013 års slutskede beslutades 
tilläggsavtalet i respektive fullmäktige. Tilläggsavtalets nya 
prissättnings- och kostnads-fördelningsmodell 
implementerades i verksamheten fr.o.m. årsskiftet 
2013/2014. 

• Efter ett utredningsarbete av Landstingsservice beslutade 
landstingsledningen att kostförsörjningen på Ludvika 
lasarett fortsätter i Landstinget Dalarnas egen regi 
tillsvidare. Nuvarande kostlösning med att transportera mat 
från Mora till Ludvika är dyr men inget alternativ har 
hittills kunnat redovisas som kostnadseffektivare. 

• Nämnden för kostsamverkans tjänstemän har utrett 
förutsättningarna att tillföra skolportioner från Noretskolan 
i Mora till Aromköket. Slutsatsen är att detta är möjligt 
oavsett produktionsmetod. 

• Produktionsköket Arom har rekryterat Ann Norin som ny 
kostchef, som tillträdde tjänsten under december månad. 

Uppföljning besparingsåtgärder 
Det har tidigare konstaterats att de garanterade volymerna 
var för optimistiska för Landstinget Dalarna när Samverkans
avtalet skrevs 2009. Mora Kommuns faktiska volym översteg 
de avtalade garantivolymerna. Under 2013 tillfördes stora 
portionsvolymer genom kostförsörjningen av lunch/middag 
på Ludvika lasarett. Enligt upprättat tilläggsavtal genom
fördes en genomlysning av kostverksamheten/ produktionen 

under 2014. Syftet med genomlysningen var att söka 
effektiviseringsåtgärder som kan sänka parternas kostnader 
för tillhandahållna tjänster. Slutrapport skulle föreligga 
senast juni 2014. Denna är i skrivande stund inte färdig. 

Produktionssättet sker enligt de kravspecifikationer som 
beställaren fastställt. Orsaken till att brickdukning valts av 
landstinget är att vården ska avlastas så långt som möjligt. 
Mottagningskökens bemanning sju dagar i veckan bör 
beaktas i bedömningen av den totala kostnadsbilden. 

Framtiden 
• Kostförsörjningen på Ludvika lasarett utreds vidare. 

Leveranslösningen från Aromköket i Mora är endast 
temporär. 

• Slutrapporten från Storköksbyrån avseende 
genomlysningen kan eventuellt ge underlag för 
effektiviseringsåtgärder. 

• Leverans av kolonialvaror har under 2014 fortsatt med 
kylbil från Falun. Frågan om att hitta en lokal i Mora för 
detta kvarstår. 

• Nämnden kan redovisa att 15 % av livsmedlen är 
miljömärkta år 2014, det fastställda målet är 25% år 2015. 

Ekonomi 
Resultat- 2014 2013 räkning 

(mkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat 

Intäkter 33,7 33,4 -0,3 30,5 

Kostnader -33,7 -33,4 0,3 -30,5 

varav personal-
•15,5 -15,l 0,4 -13,7 kostnader 

Verksamhetens 0,0 0,0 0,0 0,0 resultat 

Landstingsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Över/ 
0,0 :0,0 0,0 0,0 Underskott 

Arets investering -0,3 -0,1; 0,1 ~0,5 

Tilläggsavtalets tillämpning har förenklat den ekonomiska 
administrationen på flera sätt, exempelvis debiteras parterna 
månadsvis för måltidsportioner och kolonialvaror. Vidare har 
sam- och särkostnader införts. Samkostnaderna utgör de 
gemensamma kostnaderna för produktionsköket och 
särkostnaderna utgör respektive parts efterbehandlings
kostnad. För Mora Kommuns del är särkostnaden driften av 
mottagningsköken och Landstinget Dalarnas särkostnad är 
hanteringen av brickdukning. Utifrån sam- och särkostnaden 
har Kostnämnden fastställt ett portionspris för lunch och 
middag för respektive part, med utgångspunkt från planerad 
volym. 

Verksamhet (Mkr) Budget Resultat 
2014 .2014' 

Nämnden fbr kostverksamhet 0,00 ·-0,03: 

Produktionskök Mora 0,00' o,ss: 



Mo~ingsköket Mora 0,00 0,83 

Restaurang La Rätt 0,00 -0,57 

Brickduknb1g Mora 0,00 -0,36 

Summa 0,00 0,45 
.,, 

Modellen med sam- och särkostnader är den som ligger till 
grund för den slutliga f'ördelningen av nämndens resultat, 
med en ytterligare fördelning av samkostnadema baserad på 
antalet beställda måltider per part under året. Denna 
fördelning regleras i tilläggsavtalet, och uppgick under 2014 
till + 1,4 mkr för Mora Kommun och -1 mkr för Landstinget 
Dalarna. 

Investeringar (mkr) Budget Resultat Avvikelse 

Maskiner och inventarier -0,3 ~O,l 0, 1 

Investeringarna avser utrustning till personalrestaurang La 
Rätt på Mora lasarett. 

Personal 
Deflnltloner 
Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlonad 
anställning. 
Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens 
sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan IOn, sjukledigheter> 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lon. 
Arbetad tid anger antalet arbetade timmar fiJr samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads f(JrdrtJjning. 
Helårsekvlvalent är lika med 1 700 arbetade timmar. 

Antäl anställda 2013 2012 

Antal .faktiska årsarbetare 

2014. 

29,43 30,12 25,91 

Antal• anställda 36 36 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

Utökningen av personalstyrkan består delvis i det tillförda 
uppdraget att duka frukostbrickor till Mora Lasarett. En 
utökning av en kocktjänst har också skett p.g.a. ett utvidgat 
uppdrag för en medarbetare som samordnare. 
Brickdukning förutsätter sedermera en bestämd 
bemanningsnivå varje dag, detta medför att produktionen 
måste ersätta eventuell frånvaro f'ör att säkra den dagliga 
driften. Motsvarande gäller för bemanning av 
mottagningsköken där frånvaro måste ersättas för att klara 
den dagliga driften. 

Könsfördelning 
(antal. personer) 

Kvinnor 

Män· 

2014 2013 

81% 81% 

19% 19% 

30 

En klar majoritet av förvaltningens medarbetare är kvinnor. 
Medelåldern för kvinnor är 45 år och för män 31 år vilket ger 
en total genomsnittlig ålder på 42 år. 

Arbetad tid 2014 2013 2012 

Arbetad tid timmar, 59.982 56.920 52.984 
anställda 

-varav timanställda* 8.367 7.622 7.110 

- varav mertid/övertid 
381 544 578 . samtlig persorial 111 

•Preliminära värden f(Jr innevarande år. 

Genomsnittlig 
sysselsättnin.gsgrad · · · · 2014. 2013 

; ·:' :::~,:.::.~:..~·~·:::':·:·::·~~·; .. 

Kvinnor 93,3% 93,3% 

Män 100% 100% 

Totalt 94,6% 94,6% 

Samtliga medarbetare som arbetar deltid är kvinnor, andelen 
är20,7%. 

Valda personal'."' 
kostnader· 2014 2013 

(mlCr) Budget Resultat Resultat 

Löner exklusive sociala 
..:10~7 -10,7 -9,8 

avgifter 
.. ·- .... . ..... ··-·~ ,,_, .... ·•· .. 

Åldersfördelning 
(antal personer) 2014 2013 

Under40 år 16 17 

40--59 år 17 15 

Över60 år 4 

Sjukfr•nvaro 2013 2012 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
7,3 11,0 

% av ordinarie arbetstid 

Korttidssjukfrå11varo .. 
(dagl-14)uttryckt i . · 2,6 3,3 
% ·av ordinarie· arbetstid 

Den totala sjukfrånvaron beror till stor del på faktorer som 
inte härrör sig till arbetsplatsen där rehabiliteringsplanering 
är genomförd och åtgärder pågår för att få tillbaka dessa 
medarbetare i arbete. 

Verksam hetsstatisti k 
Landstinget Dala~na 2014 

Mål tidstyp Garanterad* Faktisk 

Frukost 59775 38572 

Lunch och middag 125 550 .. 127769 

Total LD 185325· 166 341 

Mora Kommun 2014 

Måltids typ Garanterad* Faktisk 

Frukost 59495 58630 

Lunch och middag 154030 201798 

Matlådor 21000 16059 

Tota/MK 234525 276487 

*Avser de garantivolymer som definieras i 
Samverkans avtalet från 2009 

Avvikelse Avv.(%) 

-21 203 -35% 

2219 +2% 

-18 984 -10% 

Avvikelse Avv.(%) 

-865 -1% 

47768 +31% 

-4 941 -24% 

41962 +18% 

Den totala avvikelsen mellan faktisk och garanterad volym 
för Landstinget Dalarna uppgår till -10% under 2014. 
Produktionen har ökat genom att stora portionsvolymer 



tillförts genom kostförsörjningen av lunch/middag på 
Ludvika lasarett fr.o.m. 2013. 

Mora kommuns faktiska volymer överstiger de garanterade 
volymerna med totalt + 18% under 2014. Differensen ligger i 
det närmaste på samma nivåer som tidigare år. Det nya 
tilläggsavtalet medför att mellanmål och kväll smål inte 
beräknas utifrån måltidsvolymer utan debiteras efter faktiskt 
förbrukning av kolon ialvaror/råvaror. Det är värt att notera 
att Aromköket under 2014 producerat ca 50 000 fler lunch
och middags-portioner än vad köket ursprungligen var 
beräknat att göra. 

2014 års måltidspriser för lunch eller middag uppgår till 
73,65 kr till boende inom Mora Kommun och 87,85 kr ti ll 
patient inom Landstinget Dalarna. 

Ulf Cristoffersson 

Förvaltningschef 

Landstingsservice 



I~ Landstinget 
- DALARNA 

Landstingsservice 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 

Datum 2015-02-12 Sida 1 (1) 
LsD Kostsamverkan Mora Dnr LD15/00416 

Uppdnr 999 

Postadress 
791 82 Falun 

Avrapportering lnternkontrollplan 2014 

Ordförandens förslag 
1. Att godkänna avrapporteringen av internkontrollen för 2014 

Sammanfattning 
Avrapportering av internkontrollens kontrollpunkter som genomfördes under 
2014. Resultatet av kontrollen för de tre olika kontrollpunkterna visar att två 
kontroller genomförts utan anmärkning, och att en av kontrollpunkterna 
genomförts med anmärkning 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) lnternkontrollplan 2014 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
lnternkontrollplanen beslutades av Landstingsstyrelsen 2014-04-07. 
Kontrollpunkterna är fastställda centralt inom Landstinget Dalarna och gäller 
för samtliga förvaltningar. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Avrapportering av internkontrollen görs på Central samverkan 2015-02-11. 

Uppföljning 
Anmärkningen som konstaterades under kontrollen är återrapporterad till 
Landstinget Dalarnas internkontrollgrupp. 

\ 
Besöksadress 
Nissers väg 6 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Personal.LsD@ltdalarna.se 
Org.nr: 232100-0180 

I 
Handläggare 
Niklasson Johanna 023-490910 
Tf ekonomichef 

joh'"oa.o;kl"""®lld• l• m•.,e , # 



1a~et 
Intern kontrollplan 2014 
Gemensamt internkontrollområde 2014 för alla nämnder och förvaltningar inom landstinget 

Servicenämnden FV82 och Nämnden för Kostsamverkan FV84 

Pos Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapporteras Rapportering till 
'rutinlsvsteml senast 

1G Systematiskt Kontrollera att Instruktioner Personalchefer Stickprov 2014-11·29 Personaldlrektör 
arbetsmiljOa!bete for SAM fOljS i praktiken. 
(SAM) 

2G Velkställighetsbeslut Konlrollera att Personalehefer Stickprov Enkät. kontroll 2014-11·29 Personaldirektor 
inom personalområdet ve!kställlghetst>&luten ar 

kända I verksamhetan och 
altde följs 

3G Upphandling och avtal Mateha leverantötsfakturor Ekonomichefer S~ckprov 2014-11-29 Ekonomidirekl<lr 
med de avtal som 
upphandlats I konkurrans(se 
avtalSkatalog). Vid 
avvikelse sf«I kontrolleras 
om upphandling skett I 
konku1TE1ns på annat satt, 
utan medverl<an från 
upphandlingsenhaten. 
Avvlkelser därefter 
rapporteras. Urval; produkt· 
och/eller 
tjäns1ekOpsområden som ar 
av väsentlig betydelse fOr 
förvaltningen. 
I de fall kontrollerna Inte kan 
ske via BILD rapporter. får 
analys genomföras på annat 
satt. 

1 (1) 

•MA =med anma!l<ning 
•uA = utan anmärkning 

Kontroll ut!Ord I Resultat• Anmärkning 
Ja NeJ UA MA. 
JA UA • 

-
JA ! ! ! MA L012/ll3231 

Undantag finns !Or kostpersonal vill<el bOr 
stå med I veJ'kstallighetsbeslutat 

L013/03172 
Hur ska vi tolka "sehematekniska Skäl"? Så 
som detta stycke I vetkstallighetsbeslutet är 
skrivet nu så tamnas uuymme !Or 

i 
toll<nlngs!Oreträde. . LO 14/02961 
Mlssvisande att härwisnlngen till 
skattelagsliftningen endast avser Julgåva. 

Idag flnns verl<ställlghets-baslulen på Navet 
under ledning/ tjanstemannalednlngt 
vSikStaD!ghetsbastut vilket anses vara en 
"krånglig" vag . . . 

JA UA 

. 

FOteslagna/vh:ltagna 
åtgärder 

Ar detta något vi ska ta fram själva Inom 
Landstingssel'lice? 

Fortydllgande från HR. 

Förtydligande av verk$tälllghets- beslut. 

Velkstalllghelsbeslulen fOreslås läggas 
under "styrokumenr på Navel 

M.Ekbcrg 
Ekonomfd'lef 

LandstinQSHrViC'il' 

Bilaga 

JA 

JA 

JA 

2014-11-26: 10;49 
Gemensaml lntemkOnlrollområde KP 2014 



I• Landstinget 
• DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 

Landstingsservice Datum 2015-02-12 Sida 1 (3) 
LsD Kostsamverkan Mora Dnr LD15/00417 

Uppdnr 1000 

I 
Postadress 
791 82 Falun 

Avrapportering Verksamhetsplan 2014 för nämnden för 
kostsamverkan 

Ordförandens förslag 
1. Att godkänna redovisade avrapportering av Verksamhetsplan 2014. 

Sammanfattning 
Redovisning av uppföljning av mål i verksamhetsplanen för 2014 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Kundenkät 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Uppföljning av mål Verksamhetsplan 2014 

Personal mål 

Mål Utfall/ Mål-
kommentar uppfyllelse 

Nöjdmedat~etarindex 75% -* • Antal deltagande i - • medarbetarenkät 80% 
Total sjukfrånvaro 5% 

. ..... i ~9,,~% ' . . . • varav korttidssjukfrånvaro 3% 2,7% • Arbetsskador/tillbud· ; ;86% ... • Räb11orterade i SwermJ 00% ·(6~av7) 

*Landstinget har inte gjort någon medarbetarenkät under 2014 . 

\ ·- -· . ... r ... . ., .... llm-ll!B"···:.:.:~--1.'.-:"· ... :.·-.·'.:··: I 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Nissers väg 6 023-490000 Gyllner Inger 
Falun Personal.LsD@ltdalarna.se Områdeschef 070-2548963 

Org.nr. 232100-0180 inger.gyllner@lldalarna.se V ~ 



Landstinget Dalarna 

Landstingsservice 

Ekonomi mål 

Mål 

Resultatindex (RI) 1,00 

Budgetföljsamhet 98 % 

Prognosföljsamhet 99 % 

intäkt/antal faktisk 
årsarbetare 
Kostnad/antal faktisk 
årsarbetare 

Kund mål 

Må l 

Nöjd kundindex (NK.1) 
90 % 
Kunduppföljning minst 
I ggr/år 

Utfall/kommentar 

1,0 1 

99% 

99 % 

1.151 Tkr 

1. 135 Tkr 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 

Datum Dnr Sida 

2015-02-12 LD1 5/00417 2 (3) 

Mål-
uppfyllelse 

• • • 

Utfall/ kommentar Mål-
uppfy llelse 

80% 

Ja* • 
*Kundenkäter genomfördes under hösten 2014. Enkäter har skickats till 
äldreomsorgen i Mora kommun, till kunder inom kommunen som köper 
mat/ådor samt till patienter på Mora lasarett. 



Landstinget Dalarna 

Landstingsservice 

Produktion mål 

Mål 

Livsmedelskostnad/pol'.tion• 
14,00 kr 
Totalkostnad/portion 
(samkostnad produktion) 
Andel miljömärkta 
livsmedel 25 % 
Svinn i tnrhållande till 
ti11agad mängd 8 % 

Utfall/kommentar 

14,49kr 

44,30 

15% 

9%* 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 
Datum Dnr Sida 

2015-02-12 LD15/00417 3 (3) 

Mål-
uppfyllelse .. 
• 
A 

*Svinnet består huvudsak/igen av sås som inte kan tas tillvara för att 
serveras vid ett senare tillfälle. 

Utveckling Lärande mål 
• Förbättrad meny och produktionsplanering, säkerställa näringsinnehållet 

i menyerna 
Verksamhetens kostekonom har under året uppdaterat recept för att 
säkerställa näringsinnehållet i lunch och middagsmåltiderna. Påbörjat 
arbete med att uppdatera innehållsdeklaration på matlådor utifrån den så 
kallade informationsförordningen, (EU) nr 1169/2011, som gäller from 
141213. 



Kundenkät Kostsamverkan Mora 2014 

Hur nöjd är du med maten generellt? 

Äldreomsorgen 
svarsfrekvens 21 % (57 av 275) 

o Ingen åsikt o Missnöjd 
10% 16% 

o Neutral 
25% 

Matlådor Mora kommun 
svarsfrekvens 88% (22 av 25) 

o Ingen åsikt 
18% 

' D Neutral 
18% 

o Missnöjd 
0% 

•Nöjd 
64% 

DMissnöjd 

•Nöjd 

DNeutral 

o Ingen åsikt 

DMissnöjd 
•Nöjd 
o Neutral 
o Ingen åsikt 

Patientenkät Mora lasarett 
svarsfrekvens 59 % (83 av 140) 

o Neutral 
20% 

o Ingen åsikt 
5% o Missnöjd 

•Nöjd 
63% 

12% 
DMissnöjd 
•Nöjd 
DNeutral 
o Ingen åsikt 
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