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Inledning och protokollsjustering 

1 Justering av närvarolistan 
 

Ordförandens förslag 
1. Närvarolistan fastställs. 

2 Godkännande av dagordning 
 

Ordförandens förslag 
1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar. 

3 Protokollsjustering 
 

Ordförandens förslag 
1. Björn Hammarskjöld 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 
 

Ordförandens förslag 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A) Verksamhet (Inger Gyllner)  Bilaga 4 a 

B) Personal (Alexander Klein Storm)  Bilaga 4 b 

5 Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Ordförandens förslag. 
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 
 

Ordförandens förslag. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

Anmäles följande: 

Dnr LD14/00481 

A) Skrivelse från Mora Orsa Miljökontor 

Redogörelse Aromköket 2014-09-29 

Kontrollrapport Saxnäsköket 2014-10-30 

Kontrollrapport Aromköket 2014-11-04 

Kontrollrapport Noretgården 2014-11-11 
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B) Beslut från Miljönämnden 

Föreläggande att inkomma med handlingar för  
Aromköket 2014-10-28    Bilaga punkt 6 b 

 

C) Nämndreglemente fastställt av fullmäktige § 105/14. 

Gäller fr o m 2014-10-20           Bilaga punkt 6 c 

 

D) Utredningsuppdrag/slutrapport om kostförsörjning i Mora 

Dnr LD14/01620 

Preliminär slutrapport  Bilaga punkt 6 d 
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Beslutsärenden 

7 Periodrapport FV 84 per oktober 2014 
Diarienummer LD14/01353 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna redovisad periodrapport FV84 per oktober 2014.  

Sammanfattning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet uppgår till +0,5 Mkr efter oktober månad för 
Nämnden för kostsamverkan. Resultatet efter årets tio första månader  
tyder på att det balanserade resultatet i årsbudgeten kommer att uppnås. 
 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Periodrapport FV84 per oktober 2014 
 

8 Budget 2015 Nämnden för kostsamverkan 
Diarienummer LD14/03562 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa budgeten för 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till budget för 2015 redovisas. 
 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Budget 2014 Nämnden för kostsamverkan 

  



Landstinget Dalarna 
DAGORDNING 
Nämnden för Kostsamverkan 

 

Landstingsservice 2014-12-11  Sida 6 (6) 
 

 

 
 

9 Verksamhetsplan 2015 Nämnden för kostsamverkan 
Diarienummer LD14/03563 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa föreslagen verksamhetsplan för 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplanen för Nämnden för kostsamverkan i Mora har valt att följa 
delar av Landstingsservice verksamhetsplan för år 2015. 
 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 
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Budget 2015 Nämnden för kostsamverkan 

Ordförandens förslag
1. Fastställa budgeten för 2015. 
 

Sammanfattning 
Förslag till budget för 2015 redovisas. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Budget 2014 Nämnden för kostsamverkan 

 
 
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Budgeten för år 2015 har framtagits i stor delaktighet och engagemang i 
förvaltningen. Budgetförutsättningarna presenteras i Landstinget Dalarnas 
finansplan för 2015. Uppräkning har skett med 2,45% för landstingsinterna 
intäkter, 2,8% för lönekostnader och arbetsgivaravgifterna är oförändrade 
på 43,63%, allt enligt centrala direktiv. Lunchpriset i personalrestaurangen 
La Rätt på lasarettsområdet höjs med 2 kronor med hänvisning till den 
allmänna kostnadsutvecklingen.   

Föreslagen budget för 2015 är framarbetad efter rådande prissättnings-  
och kostnadsfördelningsmodellen i enlighet med samverkansavtalets 
tilläggsavtal. Budgeten tar sin utgångspunkt i parternas beräknade 
portionsvolymer för 2015. Sedan 2013 ansvarar Nämnden för 
Kostsamverkan för kostförsörjningen på Ludvika lasarett, detta är en 
betydande volym men en temporär lösning i väntan på ett 
kostnadseffektivare alternativ.   

Patientperspektiv 

Budgeten är beräknad så att samma servicenivå kan bibehållas mot våra 
kunder. 
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Den nya prissättnings- och kostnadsfördelningsmodellen fr.o.m. 2014 gör 
att parterna, Landstingstinget Dalarna och Mora kommun har en annan 
kostnadsfördelning än tidigare (se processbeskrivning nedan). 

Folkhälsa 

God kosthållning, ökade ekologiska livsmedel skall bidra till detta.  

Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete 

Regelbundet i centrala samverkan. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Förhandlat i den centrala samverkan 2014-12-08. 

Uppföljning 

Ekonomisk uppföljning sker månatligen inom Nämnden för kostsamverka 
och avrapporteras i Landstingsservice ledningsgrupp. Period- och 
delårsrapporter avlämnas centralt inom Landstinget enligt direktiv och 
redovisas vid varje nämndsmöte.  

Miljö, Likabehandling, Barnkonsekvens, Juridik,  

Inte relevant. 
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                                   Bilaga punkt 4 a
  

 
Verksamhet 
 
 
Medarbetarna vid Aromköket har genomgått en ca 8 timmar lång utbildning 
i livsmedelshygien, s k Hygienkörkort. Utbildningen genomförs vid dator och 
avslutas med ett test. Följande delar ingår: mikrobiologi, matförgiftningar, 
personlig hygien, renhållning, egenkontroll och lagar. 
 
En mätning av tillagningssvinn har genomförts under 7 veckor i Aromköket. 
Mätningen gäller de rätter som tillagas i köket, t ex grytor, gratänger, såser 
mm, och visar hur stor andel av den tillagade maten som inte har serverats. 
Mätningen visar att svinnet uppgår till 9 % och består till största delen av 
såser som inte kan sparas. Efter en analys av orsaken till övertillagningen 
har recepten justerats. 
 
Nuvarande avtal med Samhall gällande leverans av matlådor från 
Aromköket till pensionärer i hemmet gäller tom 31 maj 2015.  
För nästa avtalsperiod kommer Mora kommuns upphandlingsavdelning att 
upphandla tjänsten som omfattar hantering av beställningar samt leverans 
av matlådor.  
 
Presentation av Ann Norin som började sin tjänst som driftchef för 
Aromköket den 8 december. 
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791 82 Falun Nissers väg 6 023-49 09 02 Alexander Klein Storm  
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   alexander.storm@ltdalarna.se 
   

 

 
 
 
 
                                                                                                               Bilaga punkt 4 b

 

Personal 
 

Bemanning 
 
Beslut har tagits att återkalla organisationsförändringen där kostchefen 
skulle vara direkt underställd förvaltningschefen ifrån årsskiftet. Kostchefen 
kommer därmed, som i nuläget, vara underställd områdeschefen för Norra 
Området. Bakgrunden till återkallandet av beslutet är bemanningsmässiga 
faktorer. Dock kvarstår att kostchefen kommer svara för verksamheten och 
vara föredragande i nämnden för Kostsamverkan. 

Bemanningsmässigt ser Kostservice ut som följer, för perioden januari – 
oktober har verksamheten 31,43 faktiska årsarbetare. Motsvarande siffra  
för samma period 2013 var 30,74 faktiska årsarbetare. 

Den ovanstående utökningen beror dels på en permanent ersättning för  
ett långtgående rehabiliteringsärende som tidigare ersatts med vikarie. 
Samt att ytterligare en deltidsanställd medarbetare har ersatts med en 
heltidsanställda medarbetare.  

Sjukfrånvaro 
 
I kostsamverkan Mora är korttidsfrånvaro 2,9 % och den totala 
sjukfrånvaron är 10,0 %. För samma period 2013, var siffrorna 2,7 % 
respektive 7,3 %. Den totala sjukfrånvaron beror, som tidigare nämnts,  
till stor del på faktorer som inte härrör sig till arbetsplatsen, men 
rehabiliteringsplanering är genomförd och åtgärder pågår för att få tillbaka 
dessa medarbetare i arbete. 

Den sjukfrånvaro som råder och de medarbetare som arbetar deltid ger 
svårigheter för verksamheten rent bemanningsmässigt och en stor andel 
vikarier behöver tas in för att lösa bemanningen. 
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UTREDNING GÄLLANDE LANDSTINGET DALARNAS OCH MORA 
KOMMUNS GEMENSAMMA KOSTPRODUKTION, INKL. SÄRKOSTNADEN 
VID MORA LASARETT 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRELIMINÄR HANDLING  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 2014-11-07 
 
 
 
 
 
Antal sidor: 12 st 
 
 
 
 
 
Upprättad av: Peggie Ulle och Johan Öberg Larsson 
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

Uppdrag 
Storköksbyrån har fått i uppdrag att analysera sam- och särkostnader för respektive part i den gemensamma 
kostproduktionen för Landstinget Dalarna och Mora kommun. I analysen ingår följande 6 köksenheter; 

• 4 st äldreboenden:  Saxnäs, Spanskgården, Hanslinden och Noretgården (mottagningskök / 
  Landstinget) 

• 1 st centralkök: Aromköket (produktionskök / Landstinget) 

• 1 st skolkök: Norets skolkök (tillagningskök / Mora kommun). 
 
Sam- och särkostnader 

Samkostnaden för en snittportion är    35,29 kr. 
 

Särkostnaden per snittportion till mottagningsköken är  26,20 kr 

Särkostnaden per snittportion till Larätt är   47,74 kr 

Särkostnaden per snittportion till brickdukning är   31,20 kr 
 

Totalkostnaden per snittportion till mottagningsköken är  61,49 kr 

Totalkostnaden per snittportion till Larätt är   83,03 kr 

Totalkostnaden per snittportion till brickdukning är   66,49 kr 
 
Analys 

• Måltidspriserna ska kunna minskas genom minskad bemanning i alla led. Samverkan mellan de 
olika arbetsområdena måste öka.  

• Livsmedelskostnaderna och andelen råvaror bör öka med fler och bättre råvaror i förhållande till 
totalkostnaden. 

• Minskade kostnader kan fås genom mindre procent specialkost. 

• Det relativt höga priset för en personallunch är anmärkningsvärt. Måltiden har klart högst kvalitet, 
men ett alltför lågt utpris mot kund i förhållande till kostnaden för produktionen.  

 
Noretskolan 
Uppdrag 
Storköksbyrån har fått i uppdrag att bedöma den ekonomiska effekten av att flytta produktionen av 
huvudkomponent till Arom köket.  
 
Kostnadsjämförelse 
Kommunens skollunch kostar idag 21,63 kr per portion för hel måltid dock exklusive lokaler. Vid en 
jämförelse där vi utgår från att personalen minskar med 50 % (mottagningskökets personal) och att räknar 
med 20 % resterande livsmedelskostnader (tillbehör, bikomponenter) blir den totala måltidskostnaden 24,10 
kr om tillagningen av huvudkomponent sker i Aromköket. 
 
Analys 
Eftersom den totala kostnaden ökar och lokalerna ändå behöver byggas om ser vi ingen vinst för kommunen 
att flytta kostproduktionen.  
 
Ökningen blir enligt våra beräkningar totalt cirka 400 000 kr per år för kommunen. 
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INLEDNING 

Landstinget Dalarna och Mora kommun bildade 2009-06-01 en gemensam nämnd för gemensam 
kostproduktion. Utifrån ett samverkansavtal regleras samverkansformerna, där den gemensamma nämnden 
ingår i Landstingets organisation. Syftet med den gemensamma nämnden var bland annat att hitta 
stordriftsfördelar, att minska sårbarheten och att på sikt sänka investeringskostnaderna.  
  
I processen beslöts att byggda ett nytt produktionskök, Aromköket som idag är i drift och årligen producerar 
runt 250 000 måltider.  
 
Förutom produktion av mat till Mora Lasarett, distribueras också mat till fyra äldreenheter inom Mora 
kommun samt till Ludvika lasarett (inkl. café).  
 
För att beskriva nuläget och analysera kostnaderna utifrån en bedömning av sam- och särkostnader för 
respektive part, har Storköksbyrån i Stockholm AB anlitats. Uppdragets omfattning och inriktning redovisas 
utförligare nedan.  
 
 

UPPDRAG 

Uppdragets omfattning 

A) Nulägesbeskrivning gällande sam- och särkostnader. 

B) Kvalitativt utvärdera nuvarande produktionsapparat och kostnadsnivåer för parternas samkostnader, och 
specifikt för respektive parts särkostnader. 

C) Bedömning av sam- och särkostnader för att flytta produktionen till Aromköket från Norets skolkök.  
 

Ingående köksverksamheter 

• 4 st äldreboenden:  Saxnäs, Spanskgården, Hanslinden och Noretgården (mottagningskök / 
  Landstinget) 

• 1 st centralkök: Aromköket (produktionskök / Landstinget) 

• 1 st skolkök: Norets skolkök (tillagningskök / Mora kommun) 
 
 

ERHÅLLNA UNDERLAG 

• Samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora avseende gemensam kosthantering med 
anledning av inrättandet av gemensam nämnd för ändamålet. 2009-06-26. Dnr L007/02787. 

• Processbeskrivning – Nämnden för kostverksamheten (daterad 2012-12-21) / Nämnden för 
kostsamverkans styrning, drift och administration (daterad 2013-01-04).  

• Utvärdering av samverkansavtalets tillämpning, dateras 2013-02-05, upprättad av 
Landstingsservice. 

• Tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget dalarna och Mora kommun, gällande gemensam 
kosthantering, under ledning av Nämnden för kostsamverkan. 2014-01-10. Dnr L011103450. 

• Kostsamverkan Mora – Prislista, 2014, Exklusive moms. 

• Utredningsrapport utökad produktion vid Aromköket, daterad 2014-05-12, upprättad av 
Landstingsservice. 

• Prisindikation för lunchmåltider till Noretskolan, Mora, daterad 2014-10-07, upprättad av 
Landstingsservice. 
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UTFÖRANDE 

Inventering av respektive köksverksamhet 
Inventeringarna genomfördes 2014-10-01 samt 2014-10-02. Vid inventeringarna besöktes och bedömdes 
köks- och ekonomilokaler med tillhörande inredning och utrustning mot uppdraget. Vid inventeringarna i 
köken har närvarande personal kort intervjuats angående uppgifter kring verksamhetens omfattning och 
inriktning. 
 
Möten 
Möte 2014-10-02 tillsammans med representanter från Landstinget och kommunen. Närvarande vid mötet 
var; Lars Johansson, Inger Gyllner och Lisa Eriksson från Landstinget Dalarna samt Pia Carlberg och Anna 
Jansson från Mora kommun. 
 
Dokumentation och analys 
Samtliga inventeringar, intervjuer och möten är dokumenterade med hjälp av anteckningar och fotografier.  
Erhållet material samt dokumentationen är sammanställd och analyserat utifrån utredningens uppdrag.  
 
 

AROMKÖKET – NULÄGE 

Dagens produktionsvolym ligger runt 50 000 portioner/år över de cirka 450 000 portioner/år som köket 
ursprungligen dimensionerades för. 
 
Funktionerna inom kökslokalerna fungerar dock som planerat förutom i varm- och kallkök. Samtliga ytskikt är 
bra byggda och lokalerna verkar inte var feldimensionerade i förhållande till dagens verksamhet och 
omfattning.  
 
Vad gäller köksutrustningen har vissa problem förekommit, bl.a. kokgrytornas nedkylningssystem, golven i 
snabbnedkylningsskåpen, temperaturövervakningssystem, rördragning för livsmedelsgas och 
skotvättsfunktion.  
 
Verksamheten har kraftigt snedfördelats på så sätt att ingen hantering av kött, fisk och fågel sker i varmköket 
som planerat. Istället används idag recepturen, med effekt att det utrymmet blir för trångt och litet för den 
tillkommande hanteringen och med risk för kontaminering till kalla råvaror.  
 
Beställningssystemet med receptur, beställningar och märkning samt etiketter upplevs som tidskrävande. 
Ytterligare bänkytor har tagits i anspråk för denna hantering vilket medfört vissa förändringar i struktur i 
framförallt varmköket.  
 
Liten del matlagning från råa färska råvaror och ekologiska produkter. Till stor del används hel- och 
halvfabrikat, vilket startade med problem med snabbnedkylningen (se ovan). 
Maten ska enligt avtal tillagas från minst 50 % råvaror och råvaruinköpen ska till minst 10 % bestå av 
ekologiska varor. Andelen ekologiska varor ska stadigt öka. År 2013 var andelen ekologiska varor 9 %. 
 
Leveranser av mat till Ludvika Lasarett inklusive caféverksamhet har tillkommit, vilket har medfört att 
packningen och vagnshanteringen i kyld vagnhall för leverans upplevs som begränsande volymmässigt samt 
att nuvarande transportfordon inte rymmer vagnarna i en transport. För att kompensera detta har 
transportfrekvensen till mottagningsköken (äldreomsorgen) utökats från tidigare avtalat 3 gånger/vecka till 
idag 5 gånger/vecka. 
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MOTTAGNINGSKÖK – NULÄGE OCH STATUS 

Mottagningsköken får kall mat i främst kantin, men även i portion via Aromköket. Leverans sker 5 ggr / 
vecka. Aromköket distribuerar efter beställning butikssortiment för frukost, mellanmål och kvällsmål, ca 1-3 
ggr / vecka.  
Mottagningsköken bemannas av Landstingets personal, som har roterande schema mellan Aromköket och 
mottagningsköken. 
 
Mottagningsköken har kvar sina relativt stora ytor från det att de nyttjades som tillagningskök. Vissa 
anpassningar och kompletteringar har skett i mottagningsköken så att mottagning och lastning genom 
kylrum (för mottagning av vagnar), uppvärmning av kall mat i kombiugn samt uppställning av vagnar för retur 
kan fungera. Spanskgården helt ombyggd pga. en vattenskada. 
 
Köken tar emot kyld i förväg tillagad huvudkomponent och vissa såser från Aromköket för egen 
uppvärmning, främst i kombiugn. Tillbehör som potatis, ris och pasta kokas på plats i köken, dessutom 
bereds soppor, enklare såser, råkost/sallader, enklare efterrätter och i 2 st av köken tillagas varm frukost 
(gröt och välling).  
Distributionssystemet medför ompackning i flera steg av kantiner, något olika beroende på de olika köken 
och var och hur maten ska serveras.   
 
Intern distribution inom äldreboendet ingår ej i Landstingets åtagande. Restaurangernas servering i de tre 
kök som har matsal sköts och bemannas av Landstinget.  
 
Idag diskas samtliga kantiner i mottagningsköket och Aromköket, dvs. 2 gånger.  
 
Status mottagningskök 
Efter analys av resultatet från besöken på plats, redovisar statusen för respektive mottagningskök 

1  är god status  = innebär behov av åtgärder inom 10 till 15 år. 

2  är medelstatus  = innebär behov av åtgärder inom 5 till 10 år. 

3  är låg status  = 3 poäng per kontrollpunkt inom 0 till 5 år. 
 

  Status lokal Status utrustning Yta Kommentar 

Saxnäs 2 2 260 Stora överytor. 

Spanskgården 1 1 175 Stora överytor. Nybyggt. 

Hanslinden 3 3 60 Litet kök 

Noretgården 2 3 160 
Gammal sliten utrustning. 
Stora överytor. 
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Mottagningskökets verksamhet 

ENHETER 
ANTAL 
BOENDE 

PORTIONER/DAG PERSONAL HANTERING UTSKICK INTERNT DISKNING 

Saxnäs 

160 st  160 lunch + 160 
middag samt varm 
frukost (gröt välling). 
Strömsgården 
(extern) serverar inte 
frukost. 

2 heltid. Verksamhet 7 
dagar per vecka. 1 st 
06.30 - 15.30 och 1 st 
07.30 - 16.30. 
Heltiderna fylls genom 
att gå runt mellan 
Arom- och 
mottagningsköken. 

Värmer 
huvudkomponent (kött, 
grytor, såser, mm.) från 
Aromköket. Kokar 
tillbehör, potatis ris, 
pasta och gör råkost på 
plats. Stor andel hel- 
halvfabrikat. Alla 
kantiner töms med rester 
på avdelningarna 
kvällstid. Övrig tid 
kommer resterna tillbaka 
till diskrummet. 

3 st transporter per 
dag. Kolonialvaror 
packas och skickas 3 
ggr/vecka. Allting 
levereras i kantiner. 
Engångsportioner med 
specialkost packas i 
Aromköket. 
Strömsgården 2 
leveranser. 3 olika 
vagnstyper för varm 
mat. 3 ompackningar 
för varje leverans. 

Diskar kantiner i 
mottagningsköket. 
Findisk diskas på 
avdelningarna. 

Spanskgården 

68 st 68 lunch + 68 middag 
samt varm frukost 
(gröt välling). Externa 
och interna gäster 
äter i matsalen (ca 25 
st).  

2 heltid (+ resurs i 
disk). Verksamhet 7 
dagar per vecka. 1 st 
06.30 - 15.00 och 1 st 
09.30 - 18.00. 
Heltiderna fylls genom 
att gå runt mellan 
Arom- och 
mottagningsköken. 

Värmer 
huvudkomponent (kött, 
grytor, såser, mm.) från 
Aromköket. Kokar 
tillbehör, potatis ris, 
pasta och gör råkost på 
plats. Stor andel hel- 
halvfabrikat. Alla 
kantiner töms med rester 
på avdelningarna 
kvällstid. Övrig tid 
kommer resterna tillbaka 
till diskrummet. Kalla 
desserter görs på plats, 
pulverbaserade.  

3 st transporter per 
dag. Kolonialvaror 
packas och skickas 3 
ggr/vecka. Allting 
levereras i kantiner. 
Engångsportioner med 
specialkost packas i 
Aromköket. 2 olika 
vagnstyper för varm 
mat. 3 ompackningar 
för varje leverans. 

Diskar kantiner i 
mottagningsköket. 
Findisk diskas på 
avdelningarna. 
Findisk från 
matsal diskas i 
diskrummet.  

Hanslinden 

23 st 23 lunch + 23 middag. 
Ingen varm frukost, 
den görs ute i 
boendena. Servering i 
matsalen. De allra 
flesta äter i matsalen, 
3 st äter för tillfället i 
boendet 

1 heltid (7,5 h). Rullar 
på 3 personer. 
Verksamhet 7 dagar 
per vecka. Heltiderna 
fylls genom att gå runt 
mellan Arom- och 
mottagningsköken. 

Värmer 
huvudkomponent (kött, 
grytor, såser, mm.) från 
Aromköket. Kokar 
tillbehör, potatis ris, 
pasta och gör råkost på 
plats. Stor andel hel- 
halvfabrikat. Alla 
kantiner serveras i 
matsal, inga utskick. 
Kalla desserter görs på 
plats, pulverbaserade. 
Kallmatsleverans 
kommer varje dag samt 
för helgen för fredag.  

Kolonialvaror går 
direkt till boenden. 
Engångsportioner med 
specialkost packas i 
Aromköket. 4 st 
special. 

Diskar kantiner i 
mottagningsköket. 
Findisk från 
matsal diskas i 
diskrummet.  

Noretgården 

35 st 50 lunch + 35 middag. 
Ingen varm frukost 
(gröt välling). De allra 
flesta äter i matsalen.  
Ett fåtal äter för 
tillfället hemma. 

1 heltid + 0,75. 
Verksamhet 7 dagar 
per vecka. Kolla upp 
bemanning. 1 st 09.30 
- 18.00 och 1 st 09.30 
- 16.00. Heltiderna 
fylls genom att gå runt 
mellan Arom- och 
mottagningsköken. 

Värmer 
huvudkomponent (kött, 
grytor, såser, mm.) från 
Aromköket. Kokar 
tillbehör, potatis ris, 
pasta och gör råkost på 
plats. Stor andel hel- 
halvfabrikat. Alla 
kantiner serveras i 
matsal, inga utskick. 
Kalla desserter görs på 
plats, pulverbaserade. 
Kallmatsleverans 
kommer varje dag samt 
för helgen för fredag.  

Kolonialvaror går 
direkt till boenden. 
Engångsportioner med 
specialkost packas i 
Aromköket. Några 
special, värms i 
mikrovågsugn. 

Diskar kantiner i 
mottagningsköket. 
Findisk från 
matsal diskas i 
diskrummet.  

Sammanställning mottagningskök  
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NORETSKOLAN – NULÄGE OCH STATUS 
Noretskolan bedrivs idag som ett tillagningskök med tillagning och servering av runt 600 portioner/dag. 
Köket är relativt trångt med äldre utrustning. Planeringen är ineffektiv och tungarbetad för personalen. 
Största problemet är att matsalarna är uppdelade och placerade på 3 olika ställen inom skolan.  
 
Var och en med egen servering och diskuppsamlingsvagnar för transport tillbaka till diskrummet som ligger i 
anslutning till tillagningsköket. Avstånden är långa och sker i allmänna utrymmen. Verksamheten är svår att 
överblicka/kontrollera. Direktsortering av disk saknas. Hanteringen sker manuellt med lyft till och från 
diskuppsamlingsvagnarna.  
 
Total köksyta är runt 170 kvm. 
 
Matsalarna har totalt 164 sittplatser, fördelade enligt följande.  

• Matsal 1 - 102 platser. 

• Matsal 2 - 110 platser. 

• Matsal 3 - 52 platser. 

Oavsett val av framtida system och drift är köket med tillhörande matsal i behov av upprustning och 
omplanering. Investeringar är nödvändiga och investeringsnivån är relativt lika oavsett val av inriktning för 
det framtida köket då ett helhetsgrepp måste tas för att åtgärda problemen. 
 
Skillnaden i yta och utrustningsnivå mellan ett mottagningskök där kall huvudkomponent värms upp (och 
övriga måltidskomponenter tillagas/iordningställs) och ett tillagningskök där alla komponenter tillagas på 
plats, är förhållandevis liten i jämförelse med vad köket omfattar idag. De stora investeringarna ligger i att 
anpassa och förbättra diskning, servering och matsal. 
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SAM- OCH SÄRKOSTNADER 

Enligt Landstingets redovisning för faktiska kostnader gällande måltiderna är den totala kostnaden för 
perioden 2014-01-01 tom 2014-06-30 16 825 196 kr. Kostnaden avser totalen för de fyra kostnadsställena 
Produktionskök Arom, Mottagningsköken, Restaurang Larätt och Brickdukning. 
 
Fördelas kostnaden på Landstingets huvudnoter i den ekonomiska redovisningen är fördelningen enligt 
följande: 

4 Personalkostnader 7 725 101 kr 45,9 % av totalkostnaden 

5 Tjänster, material och varor (livsmedel) 4 370 878 kr 26,0 % av totalkostnaden 

6 Övriga verksamhetskostnader (lokal) 3 287 541 kr 19,5 % av totalkostnaden 

7 Övriga verksamhetskostnader (OH) 1 390 575 kr 8,3 % av totalkostnaden 

8 Interna kostnader (utanför verksamhet)  51 101 kr 0,3 % av totalkostnaden 
 
 
Fördelas kostnaden på de fyra kostnadsställena i den ekonomiska redovisningen är fördelningen enligt 
följande: 

Produktionskök Arom 9 079 137 kr 54,0 % av totalkostnaden 

Mottagningsköken 3 648 391 kr 21,7 % av totalkostnaden 

Restaurang Larätt  1 385 041 kr 8,2 % av totalkostnaden 

Brickdukning 2 712 627 kr 16,1 % av totalkostnaden 
 

A. Nulägesbeskrivning gällande sam- och särkostnader 

För att tydliggöra avtalat gränssnitt för kostnaderna redovisas nedan avtalad definition för sam- och 
särkostnader. Utsnittet kommer från ”Tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget dalarna och Mora 
kommun, gällande gemensam kosthantering, under ledning av Nämnden för kostsamverkan”: 
 
Vad är samkostnad 
”Samkostnaderna för produktionen av lunch och middag utgår från den totala volym portioner som 
respektive part inrapporterat till kostnämnden inför kommande verksamhetsår. Samkostnaden innefattar 
personalkostnaden, råvarukostnaden, hyra, transporter samt övriga verksamhetskostnader för att producera 
önskad måltidsvolym. Samkostnaden är en del av portionspriset och faktureras till respektive part utifrån 
faktisk levererad volym”. 
 
Samkostnaden är: 

1. Produktion av måltid fram till kyld kantin  

2. Diskhantering central  
 
Utifrån erhållna kalkyluppgifter (se ovan) är kostnaden för samkostnaden per snittportion är: 

- Samkostnaden per snittportion är  35,29 kr. 
 
 
 
  



LANDSTINGET DALARNA / MORA KOMMUN    10 
UTREDNING KOST 
 
 

 
2014-11-07 

 
Vad är särkostnad 
”Särkostnaden är den andra delen av portionspriset och faktureras respektive part utifrån levererad volym 
och efterhanteringskostnad. Särkostnaden avser den budgeterade kostnaden som uppstår för respektive 
part för efterhantering och färdigställande av måltiden (avser kostnaden efter det att portionen/måltiden 
lämnat produktionsköket…)”. 
 
Enligt fakturaunderlag betalar kommunen 65,70 kr per snittportion. Enligt bokförda kostnader (se ovan) är 
kostnaden per snittportion 61,49 kr fördelade enligt följande: 

4 Personalkostnader 27,72 kr 

5 Tjänster, material och varor (livsmedel) 16,38 kr 

6 Övriga verksamhetskostnader (lokal) 12,81 kr 

7 Övriga verksamhetskostnader (OH)  4,55 kr 

8 Interna kostnader (utanför verksamhet) 0,04 kr 
 
Skillnaden är cirka 4 kr per portion, vilket torde vara investeringen för Aromköket utöver de avtalade 27 milj. 
kr. 
 
 
Särkostnaden är:  

1. Packning till respektive enhet 

2. Brickdukning 

3. Transporter 

4. Interna transporter  

5. Drift av mottagningskök 

6. Servering restauranger/matsalar 

7. Hantering på sjukhusets avdelningar 

8. Diskhantering lokalt  
 
Utifrån erhållna kalkyluppgifter (se ovan) är kostnaden för särkostnaden per snittportion är: 

- Särkostnaden per snittportion till mottagningsköken är  26,20 kr 

- Särkostnaden per snittportion till Larätt är   47,74 kr 

- Särkostnaden per snittportion till brickdukning är   31,20 kr 
 
 
Utifrån erhållna kalkyluppgifter (se ovan) är totalkostnaden för en sjukhusportion snittportion är: 
 

- Totalkostnaden per snittportion till mottagningsköken är  61,49 kr 

- Totalkostnaden per snittportion till Larätt är   83,03 kr 

- Totalkostnaden per snittportion till brickdukning är  66,49 kr 
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B. Kvalitativt utvärdera nuvarande produktionsapparat och kostnadsnivåer för parternas 
samkostnader, och specifikt för respektive parts särkostnader 

Om brickdukning sker på Mora sjukhus avdelningar beräknar vi att runt 20 årsarbetskrafter krävs för driften. 
Detta innebär att varje patient får max 30 minuters arbete per dag för måltidshantering med frukost, lunch 
och middag. 
 
Jämför man detta med en centralt dukad bricka, beräknar vi att runt 7 årsarbetskrafter normalt krävs för 
motsvarande arbete. 
 
 
Utifrån erhållna underlag kan vi konstatera att: 
 
Samkostnader 

• Personalkostnaden för produktionen är hög i förhållande till det totala portionspriset 

• Livsmedelskostnaden är låg i förhållande till det totala portionspriset. Andelen specialkost är ovanligt 
hög. Driver säkerligen personalbehovet och delar av den bedömt höga kostnaden. 

• Investeringen är normal jämfört med andra projekt och det totala portionspriset 

 
Särkostnader 

• Personalkostnaden för brickdukning är hög i förhållande till det totala portionspriset. 

• Personalkostnaden för Larätt och Ludvika är hög i förhållande till det totala portionspriset. 

• Personalkostnaden för mottagningsköken är normal i förhållande till det totala portionspriset och de 
relativt små enheterna. 
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C. Bedömning av sam- och särkostnader för att flytta produktionen till Aromköket från Norets 
skolkök 

Mora kommun önskade enbart offert på varmmatsdistribution. Det förslaget ser vi som orealistiskt av i 
huvudsak fem skäl; 

1. Aromköket är utformat för kallmatsproduktion. 

2. Lunchmåltiden är så pass lång att det krävs flera leveranser (om varm mat) under samma lunch 
vilket ökar priset för mycket (personal och transport). 

3. Svårigheter att uppfylla krav på näring, hygien och flexibilitet pga. temperaturer och risk för långa 
varmhållningstider.   

4. Svårare att hålla jämn nivå för alla skolor. Risk att nivån och kvalitén kan skilja sig mellan olika 
enheter vid olika driftsansvar (delvis avtalsstyrt). Svårare att förändra. 

5. Svårt att bygga bort nuvarande problem (flera matsalar/disk) inom skolan oavsett produktionsmodell.  
 
Prisindikation för en landstingstillverkad skollunchmåltid 
Landstingsservice har tagit fram en prisindikation för framställandet av en kall lunchmåltid till Noretskolan. 
Kostnaden är 15,92 kr och avser endast huvudkomponent.  
 
Priset omfattar; 

Livsmedel (huvudkomponent) 7,02 kr 

Personal för tillagning  3,75 kr 

Personal för diskning 0,94 kr 

Del av lokalhyra 1,40 kr 

Transport 0,94 kr 

Kapitalkostnader (Aromköket) 0,47 kr 

OH/administration  0,47 kr 

Övrigt (driftkostnader). 0,94 kr 

Summa 15,92 kr 
 
Följande är inte offererat och tillkommer vid en helhetsanalys; 

• Specialkost 

• Bilkomponenter  

• Mellanmålskomponenter  

• Investeringskostnad för mottagningskök (500 000 kr) 

• Driften av mottagningsköket  

• Del av lokalhyran 
 
Kostnadsjämförelse 
Kommunens skollunch kostar idag 21,63 kr per portion, hel måltid exkl. lokaler. Vid en jämförelse att vi 
minskar personalen med 50 % (mottagningskökets personal) och endast räknar utifrån 20 % 
livsmedelskostnader (tillbehör, bikomponenter) blir totala måltidspriset med maten kall från aromköket 24,10 
kr. Efter som den totala kostnaden ökar och lokalerna ändå behöver byggas om ser vi ingen vinst för 
kommunen att flytta kostproduktion.  
 
Ökningen blir enligt våra beräkningar totalt cirka 400 000 kr per år för kommunen. 
 



 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 

 

Landstingsservice Datum 2014-12-11 Sida 1 (2) 
LsD Kostsamverkan Mora   Dnr LD14/01353
    Uppdnr 943 

 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  
791 82  Falun Söderbaumsväg 5 023-490000 Ekberg Martin 023-49 09 03 
 Falun Personal.LsD@ltdalarna.se Ekonomichef 070-2701253 
  Org.nr: 232100-0180 martin.ekberg@ltdalarna.se 
   

 
 

 
 
 
 
 

Periodrapport FV 84 per oktober 2014 

Ordförandens förslag
1. Godkänna redovisad periodrapport FV84 per oktober 2014.  
 

Sammanfattning 
Det ekonomiska resultatet uppgår till +0,5 Mkr efter oktober månad för 
Nämnden för kostsamverkan. Resultatet efter årets tio första månader  
tyder på att det balanserade resultatet i årsbudgeten kommer att uppnås. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Periodrapport FV84 per oktober 2014 

 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Samverkansavtalet mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun har 
sedan årsskiftet kompletterats med ett tilläggsavtal där en ny prissättnings-
och kostnadsfördelningsmodell har implementerats. 
 
En av de största förändringarna i tilläggsavtalet är att sam- och 
särkostnader införts. Samkostnaderna utgör de gemensamma kostnaderna 
för produktionsköket och särkostnaderna utgör respektive parts 
efterbehandlingskostnad. 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. 
  



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 

 

Landstingsservice Datum Dnr Sida 

2 (2) 2014-12-11 LD14/01353 
 

 

 

 

 
 
 
Efter årets första tio månader kan det konstateras att den ekonomiska plan 
som lades inför verksamhetsåret 2014 i stora delar följs som det var tänkt. 
Eftersom personalen roterar mellan produktionsköket och 
mottagningsköken finns det en fördelningsproblematik när det gäller 
personalkostnaden mellan de olika områdena. En översyn pågår för att nå 
en så rättvis kostnadsfördelning som möjligt. 
Tabellen nedan visar det ackumulerade resultatet till och med period 10. 
Vid årlig slutavräkning skall Nämndens resultat balansera. Över- eller 
underskott fördelas mellan parterna i förhållande till levererat antal måltider 
under året. I enlighet med samverkansavtalet skall enbart Landstinget 
Dalarna stå för eventuellt underskott av Restaurang LaRätt, för närvarande  
-459 tkr.  
 
Kostnadsställe  Verksamhet  Ack. Utfall (kr) 

60001  Nämnden för kostverksamhet  ‐25 688 

60002  Produktionskök   370 012 

60003  Mottagningskök  840 397 

60004  Restaurang LaRätt  ‐459 120 

60005  Brickdukning  ‐224 549 

Resultat     501 052 

 
Se periodrapporten i sin helhet i bifogat dokument.  
 

Samverkan med fackliga organisationer 

Periodrapporten redovisas i central samverkan 2014-11-20. 

Uppföljning 

Sker enligt Landstingsservice uppföljningsprocess. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

 

 



Nämnden för kostsamverkan Mora  

Kostsamverkan Mora 

Verksamhet 
Landstinget Dalarna och Mora kommun har bildat en 

gemensam nämnd med ansvar för att producera mat till 

patienterna vid Mora lasarett samt till vårdtagare och boende 

inom kommunens äldreomsorg.  

Maten produceras i Aromköket, Mora lasarett och levereras 

till äldreboenden och lasarettets avdelningar. Samverkan 

startades fullt ut när samtliga mottagningskök blev 

färdigställda i slutet av 2011. 

Kommunens produktionskök inom äldreomsorgen har byggts 

om till mottagningskök. Följande äldreboende är berörda; 

Saxnäs, Spanskgården, Noretgården och Hanslinden. 

De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten under 

årets tio första månader anges nedan i punktform: 

 Redan under det första verksamhetsåret 2011 konstaterades 

att det fanns praktiska svårigheter i tillämpningen av 

samverkansavtalet mellan Landstinget Dalarna och Mora 

Kommun. Landstingsservice tjänstemän fick under 2012 i 

uppdrag av nämnden att göra en översyn och utvärdering 

av samverkansavtalet. Landstingsservice presenterade i 

början av 2013 en rapport ”Utvärdering av samverkans-

avtalets tillämpning” där svårigheter i och omkring 

samverkansavtalet beskrevs. I rapporten gavs förslag på en 

ny prissättnings- och kostnadsfördelningsmodell. Detta 

mynnade ut i ett tilläggsavtal som ska komplettera 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. Konsulten Storköksbyrån 

genomför under hösten en genomlysning av Kostnämndens 

verksamhet. Rapporten presenteras på nämndsmötet under 

december månad. 

 En arbetsmiljöutredning genomfördes under 2013 till följd 

av bl.a. hög sjukfrånvaro och att många förändringar har 

skett i verksamheten. De huvudsakliga slutsatserna var bl.a. 

att personalen ansåg att rotationen och schemat behövde 

ses över, köket uppfattades som trångt och svårjobbat, samt 

att personalen efterfrågade mer arbetsledning i köket. 

Åtgärder och aktiviteter har vidtagits och genomförts till 

följd av den feedback som kom ifrån utredningen.  

 Produktionsköket Arom har rekryterat Ann Norin som ny 

kostchef efter Emelie Eriksson. Den nya kostchefen 

tillträder sin tjänst under december månad. 

Uppföljning besparingsåtgärder 
Det har tidigare konstaterats att de garanterade volymerna är 

för optimistiska för Landstinget Dalarna när Samverkans-

avtalet skrevs 2009. Mora Kommuns faktiska volym 

överstiger de avtalade garantivolymerna. Under 2013 

tillfördes stora portionsvolymer genom kostförsörjningen av 

lunch/middag på Ludvika lasarett. Enligt upprättat 

tilläggsavtal skall en genomlysning av kostverksamheten/ 

produktionen genomföras under 2014. Syftet med 

genomlysningen är att söka effektiviseringsåtgärder som kan 

sänka parternas kostnader för tillhandahållna tjänster.  
 

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.  

 

Ekonomi 

Resultat-
räkning 

2014 2013 

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 28,2 33,7 33,7 30,5 

Kostnader -27,7 -33,7 -33,7 -30,5 

varav personal-

kostnader 
-12,6 -15,6 -15,5 -13,7 

Verksamhetens 

resultat 
0,5 0,0 0,0 0,0 

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

Över/ 

Underskott 
0,5 0,0 0,0 0,0 

Investeringar -0,1 -0,3 -0,3 -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 

fastställer Kostnämnden ett portionspris för lunch och 

middag för respektive part med utgångspunkt från planerad 

volym.  

 

Personal 
Definitioner 

Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning. 

Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens 
sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön. 

Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. 

Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar. 

 

 

 

 

 



Antal anställda 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 31,43 30,74 26,71 

Antal anställda 37 35 30 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

 

Arbetad tid Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Arbetad tid timmar, 

anställda 
44 743 41 941 39 163 

- varav timanställda* 5 692 5 838 4 627 

- varav mertid/övertid 

samtlig personal* 
341 469 494 

* Preliminära värden för innevarande år. 

Personalstyrkan är utökad med ca två tjänster ifrån 

sommaren 2013 p.g.a. uppdraget att duka frukostbrickor till 

Mora Lasarett. Utökning av en kocktjänst p.g.a. ett utökat 

uppdrag för en medarbetare som samordnare samt 

rekrytering av en kostekonom under hösten. 

Brickdukning förutsätter en bestämd bemanningsnivå varje 

dag, detta medför att produktionen måste ersätta eventuell 

frånvaro för att säkra den dagliga driften. Motsvarande gäller 

för bemanning av mottagningsköken där frånvaro måste 

ersättas för att klara den dagliga driften. 

Valda personal- 
kostnader 2014 2013 

(mkr) Budget Prognos Resultat 

Löner exklusive sociala 

avgifter 
-10,7 -10,6 -9,8 

 

Verksamhetsstatistik (jan-okt) 

Landstinget Dalarna 2014  

Måltidstyp Garanterad Faktisk Avvikelse Avv. (%) 

Frukost 49 813 32 762 -17 051 -34% 

Lunch och middag 104 628 107 308 2 683 +3% 

Total LD 154 438 140 070 -14 368 -9% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Mora Kommun 2014 

Måltidstyp Garanterad Faktisk Avvikelse Avv. (%) 

Frukost 49 579 49 224 -355 -1% 

Lunch och middag 128 358 170 178 41 820 +33% 

Matlådor 17 500 13 584 -3 916 -22% 

Total MK 195 438 232 986 37 549 +19% 

 

Den totala avvikelsen mellan faktisk och garanterad volym 

för Landstinget Dalarna uppgår till -9% efter årets första tio 

månader. Orsaken till att volymen ökat i jämförelse med 

tidigare år är att stora portionsvolymer tillförts genom 

kostförsörjningen av lunch/middag på Ludvika lasarett. 

Mora kommuns faktiska volymer överstiger de garanterade 

volymerna med totalt 19% efter årets tio första månader. 

Differensen ligger i det närmaste på samma nivåer som 

tidigare. Det nya tilläggsavtalet medför att mellanmål och 

kvällsmål inte beräknas utifrån måltidsvolymer utan 

debiteras efter faktiskt förbrukning av kolonialvaror/råvaror.    

 

 

Martin Ekberg 

Bitr. Förvaltningschef 

Landstingsservice 
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Verksamhetsplan 2015 Nämnden för kostsamverkan 

Ordförandens förslag
1. Fastställa föreslagen verksamhetsplan för 2015. 
 

Sammanfattning 
 Verksamhetsplanen för Nämnden för kostsamverkan i Mora har valt att 

följa delar av Landstingsservice verksamhetsplan för år 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
 

Verksamhetsplanen för år 2015 innehåller fem perspektiv 

 Personal Mål 
Nöjdmedarbetarindex (NMI) 75% 
Antal deltagande i medarbetarenkät 80% 
Total sjukfrånvaro max 5% varav korttidssjukfrånvaro 3%. 

 

 Ekonomi Mål 
Resultatindex RI (Kostnämnden) 1,00 
Budgetföljsamhet intäkter/kostnader 98% 
Prognosföljsamhet 99% 
 

 Kund Mål 
Nöjd kundindex (NKI) (patient och brukare) 80% 
Kunduppföljning minst 1ggr/år 
 

 Produktion Mål 
Produktionskök, livsmedelskostnad per portion, 14,50 kronor 
Totalkostnad per portion, 43,90 kronor 
Andel miljömärkta livsmedel (i kronor) 25%  
Tillagningssvinn 6% 
 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 

 

Landstingsservice Datum Dnr Sida 

2 (2) 2014-12-11 LD14/03563 
 

 

 

 

 Utveckling Lärande Mål 
Säkerställa rätt innehållsdeklaration på matlådor. 
Utveckla och förbättra menyer för Energi- och proteinrik kost. 
 

Patientperspektiv 

Hög servicegrad och näringsriktig kost till våra kunder. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Genom nytt tilläggsavtal ska balans kunna uppnås. 

Miljö 

Följer nationella riktlinjerna avseende ekologiska livsmedel. 

Likabehandling 

Följs upp genom medarbetarsamtal och mätning av NMI. 

Barnkonsekvens 

Inte relevant. 

Juridik 

Inte relevant. 

Folkhälsa 

God kosthållning, ökade ekologiska livsmedel skall bidra till detta. 

Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete 

Regelbundet i lokal och central samverkan. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Förhandlat i lokal samverkansgrupp 2014-12-04 och slutgiltigt förhandlat  
i centrala samverkan 2014-12-08. 

Uppföljning 

Varje månad i lokal och central ledningsgrupp. 
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Verksamhet Nämndverksamhet Produktionskök Mottagningskök Restaurang LaRätt Brickdukning Total

Kostnadsställe 60001 60002 60003 60004 60005 Summa

Intäkter (Tkr)

Patientmåltider kommunen 9 942 6 610 16 552

Patientmåltider landstinget 5 769 4 755 10 524

Restaurangförsäljning 1 860 1 860

Landstingsbidrag 854 500 1 354

Övriga intäkter 34 2 875 745 745 4 399

Summa Intäkter 34 18 586 7 355 3 459 5 255 34 689

Kostnader (Tkr)

Lön arbetad tid -20 -3 053 -2 662 -889 -1 845 -8 469

Övriga ersättning (Övertid, OB, semester) -3 -885 -748 -185 -616 -2 437

Personalomkostnader -7 -1 628 -1 295 -474 -938 -4 342

Livsmedel 0 -8 028 -320 -957 -281 -9 586

Lokalhyra 0 -2 719 -1 006 -387 -302 -4 414

Transport 0 -120 -634 -10 -542 -1 306

OH 0 -605 -321 -136 -237 -1 299

Kapitalkostnad 0 -43 -97 -105 -419 -664

Övriga verksamhetskostnader -4 -1 505 -272 -316 -76 -2 173

Summa kostnader -34 -18 586 -7 355 -3 459 -5 255 -34 689

Volymer 2015

Måltidstyp Mora Kommun Total

Mottagningskök Mora lasarett Ludvika lasarett

Lunch och middag 170 440                     83 475                       28 450                       282 365                     

Specialkost 33 890                       13 400                       1 330                         48 620                       

Matlådor 16 619                       558                            2 375                         19 552                       

Summa 220 949                     97 433                       32 155                       350 537                     

Måltidspriser 2015

Måltidstyp Mora Kommun

Mottagningskök Mora lasarett Ludvika lasarett

Lunch och middag 72,10 kr                     76,80 kr                     43,90 kr                     

Specialkost 82,20 kr                     86,80 kr                     48,90 kr                     

Matlådor 48,90 kr                     48,90 kr                     48,90 kr                     

Landstinget Dalarna

NÄMNDEN FÖR KOSTSAMVERKAN - BUDGET 2015

Landstinget Dalarna



LANDSTINGSSERVICE

M.Ekberg

2014-11-21

Mora Kommun

Måltidstyp Mottagningskök Mora lasarett Ludvika lasarett Summa

Lunch/middag 170 440 83 475 28 450 282 365

Specialkost 33 890 13 400 1 330 48 620

Matlådor 16 619 558 2 375 19 552

Summa exkl. frukost 220 949 97 433 32 155 350 537

Produktionsköket Brickdukning Mottagningskök Summa

Kostnader före avräkning 18 586 000 kr             5 255 000 kr               7 355 000 kr               31 196 000 kr            

Avräkning övriga intäkter

Externa intäkter Fazer 116 000 kr                  

Restaurang La Rätt 652 000 kr                  

Café Hörnan 307 000 kr                  

Livsmedel 1 761 000 kr               

Motorvärmare 9 000 kr                      

Catering 30 000 kr                    

Frukostbrickor 1 498 500 kr               

Hyra (LD finansiering) 500 000 kr                  

Frukost 928 200 kr                  

Samhall 266 000 kr                  

Lönebidrag 239 000 kr                  

Kostnader efter avräkning 15 711 000 kr             3 256 500 kr               5 921 800 kr               24 889 300 kr            

Lunch och middag 43,90 kr                      32,90 kr                      28,20 kr                      

Specialkost 48,90 kr                      37,90 kr                      33,30 kr                      

Matlådor 48,90 kr                      

Mora Kommun Mora Lasarett Ludvika Lasarett

Lunch och Middag 72,10 kr                      76,80 kr                      43,90 kr                      

Specialkost 82,20 kr                      86,80 kr                      48,90 kr                      

Matlådor 48,90 kr                      48,90 kr                      48,90 kr                      

Mora Kommun Mora Lasarett Ludvika Lasarett Summa

Lunch och Middag 12 288 724 kr             6 410 880 kr               1 248 955 kr               19 948 559 kr             

Specialkost 2 785 758 kr               1 163 120 kr               65 037 kr                    4 013 915 kr               

Matlådor 812 669 kr                  27 286 kr                    116 138 kr                  956 093 kr                  

15 887 151 kr             7 601 286 kr               1 430 130 kr               24 918 567 kr            

Särkostnadspris 

Mottagningskök

PORTIONSPRISER 2015

BUDGETERADE INTÄKTER FÖR MÅLTIDSPORTIONER 2015

VOLYMER

KOSTNADER

SAM- OCH SÄRKOSTNADSPRISER 2015

NÄMNDEN FÖR KOSTSAMVERKAN - BUDGETUNDERLAG 2015

Landstinget Dalarna

Samkostnadspris 

Produktionskök

Särkostnadspris 

Brickdukning
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