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Kostenhetens uppdrag är att bedriva en kostnadseffektiv måltidsverksamhet och 
bibehålla en hög kvalitet. 

Idag finns ett sparkrav som är ca 1,6 miljoner kr per år, tre år framöver. 

För att kunna ha en möjlighet att fullfölja detta krav krävs en omorganisation av 
kostverksamheten. 
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Den nya verksamheten fokuserar på hela måltidsprocessen inom de tre områdena 
förskola, skola och äldreomsorg. Den innebär högre krav på utbildning och 
erfarenhet. I och med den nya organisationen påverkas även bemanningen i en del 
av köken och restaurangerna inom kostenheten. 

Kraven på kompetens ökar i takt med att kök byggs om som innefattar ny modern 
utrustning. 

Ledningen består av en måitidschef, två biträdande måltidschefer, sju köksmästare. 

Enheten delas upp i tre "avdelningar"j"områden" som delas mellan måltidschef och 
biträdande måltidschefer. 

Varje restaurang där tre eller fler medarbetare arbetar har en köksmästare som 
samordnar driften i restaurangerna. Undantaget nya vårdboendet som även de 
kommer att ha en tjänst som köksmästare. 

Totalt sänks antalet årsarbetare med 5,5 st. 

Då den omorganiserade enheten ska fokusera på måltidsprocesserna bör den byta 
n~mn till måltidsenheten alternativt enheten för måltidsservire. 

Fullständig presentation av organisation, bemanning och typ av befattningar finns 
presenterat i bilagan "Från kostenhet till måltidsenhet" 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar 

att antaga föreslagen organisation samt befattningar och bemanning enligt bilaga att 
gälla från och med 2014-07-01. 

TEKNlSKA KONTORET 

Christine jirving 
kostchef 
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HISTORIA OCH NULÄGE 
Kostenheten bildades 2010. Då byggdes en organisation som grundades på ett nära 
ledarskap. Sex restaurangföreståndare och sex geografiska områden skapades. Syf
tet med organisationen var att skapa en enhetskänsla, bygga broar och öka samar
betet mellan stora och små kök och restauranger. Kostchef ansvarar för de strate
giska frågorna samt personaldimension. Kostekonom j stf kostchef företräder kost
chefen vid dess frånvaro och ansvarar för menyplanering i kostdatasystem och upp
handlingssystem. Kostekonomen ansvarar även för att aktuella prislistor finns i sy
stemen och för uppföljning av livsmedelsan budet. 

Kostenheten har hela tiden haft en vilja att effektivisera och minska personalstyr
kan, allt för att få en god ekonomi. Minskning av personalstyrkan har skett vid na
turliga avgångar, så som övergång till annan tjänst och pensioneringar. 

I och med att minskning skett i personalst-yrkan har också en möjlighet getts att öka 
sysselsättningsgraderna för befintlig personal. Målet är att så många som möjligt ska 
ha ökad sysselsättningsgrad samt att uppehållstjänsterna minskar. På så sätt mins
kar sårbarheten och möjlighet ges till mer förberedelse genom längre arbetsdagar. 
Genom alt uppehållstjänsterna rninskar, minskar sårbarheten, då fler medarbetare 
kan täcka upp och "vikariera" för varandra i semestertider och vid annan frånvaro. 
Trots att vi antagit dessa möjligheter, har antalet årsarbetare minskat. 

2011 minskades restaurangföreståndarstyrkan från sex till fem restaurangförestån
dare, genom naturlig avgång då en av de sex sökte och beviljades tjänstledighet. Be
slutet togs att inte återbesätta tjänsten eftersom kostenhetens totala personalstyrka 
minskats och behovet inte längre fanns av så många restaurangföreståndare som i 
uppstartsskedet av enheten. 

2012 tillsattes en tjänst som vikariesam ordnare. Den rekryterades internt i kosten
beten. Detta gjorde att personalplaneringen blev effektiv och sårbarheten liten. Tirn
vikarier kan underhållas med arbete och vi får en bra kompetens i vår framtida ar
betskraft. När en timvikarie rekryteras görs det med tanke på framtiden. Eftersom 
vi har ett stort behov av kockar prioriterar vi personer med denna kompetens. På så 
sätt säkrar vi kunskapen i framtidens kostenhet 

UTMANING 
Under kostenhetens snart fYraåriga historia har fem tillagningskök renoverats och 
byggts. Dessutom har flera kök konverterats till tillagningskök, allt för att gästen ska 
få så närlagade måltider som möjligt. Detta kräver en annanjutökad kompetens än 
den som kostenheten startade med. Ökat antal tillagningskök och minskat antal per
sonal kräver att fler har kockkompetens och kunskap om att laga goda måltider som 
tilltalar både öga och smaklökar samt har en vilja att leverera god service till våra 
gäster. 

2 (12) 
2013-11-04 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

NY A KOSTENHETEN- MÅL TIDSENAETEN 
Nu går kostenheten in i ett nytt skede som ska gestaltas av skapande av goda relat
ioner till kunder och gäster, projektarbeten för minskat svinn, genomförande av 
ökat antallunchalternativ inom äldreomsorgen, kvalitetssäkring av näringsriktiga 
måltider, ökad andel ekologiska livsmedeL Allt för att få så klimatsmarta, hållbara, 
konkurrenskraftiga och goda måltider som möjligt 

Samtidigt som detta sker ska besparingskrav genomföras. Under tre år, med början i 
år, 2013, ska kostenheten gå med ca 1,6 miljoner kronor i överskott per år. För att 
klara dessa utmaningar krävs en omorganisation av enheten där vi matchar kompe
tenskrav med utmaningar och driver och leder projekt. Allt för att genomföra stän
diga förbättringar i verksamheten och skapa ett fokus på måltiderna. Detta medför 
också att vi kan utföra vårt uppdrag att vara en effektiv kostenhet som ska stå sig väl 
i konkurrens med andra måltidsverksamhete r. 
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ORGANISATION FRÅN OCH MED 1 JULI 2014 
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BEFATTNINGAR 

Måltidsch e f: 
En person 

Sysselsättningsgrad 100 o/o 

Utbildning: Lägst högskolenivå, kostekonomprogrammet eller annan liknande ut
bildning alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig_ 

Erfarenhet: Flera års dokumenterad erfarenhet av ledarskap i storkök eller restau
rangverksamhet 

Ägare av strategiska frågor, organisation, kommunikation. 

Ekonomiskt övergripande ansvar för måltidsenheten. 

Leder och ansvarar för verksamheten utifrån ett affärsmässigt förhållningssätt. 

Ett gott värdskap, kund, gäster och kvalitet ska vara i fokus. 

Verksamhetskompetens i kostfrågor 

Processansvarig för vård och omsorgs verksamheter alt. skolans måltidsprocess alt. 
förskolans måltidsprocess. 

Ytterst personalansvarig för medarbetare i måltidsenheten. 

Samlat ansvar för hur verksamheten planeras, genomförs, utvecklas och följs upp i 
nära samverkan med biträdande måltidschef och medarbetare. 

Systemansvarig för kostdataprogram och uppföljnings - och upphandlingsprogram. 

Ansvarar för tilläggsupphandling till och uppföljning av livsmedelsanbudet Kan 
delegeras till biträdande måltidschef. 

Ansöker om mjölkstöd två gånger per år. Kan delegeras till biträdande måltidschef 

Ansvarar för utformning och anordnande av utbildningar inom egenkontrollen av 
livsmedelslagen. Kan delegeras till biträdande måltidschef. 

Biträdande måltidschef: 
Två personer som är ansvariga för att driva var sin process: Förskolans måltidspro
cess alt. skolans/gymnasiets måltidsprocess, alt. vård och omsorgs måltidsprocess. 

Sysselsättningsgrad 100 o/o 

Utbildning: Lägst högskolenivå, kostekonomprogrammet eller annan liknande ut
bildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. 

Erfarenhet: Lägst någrajett par års dokumenterad erfarenhet från ledande arbete i 
storkök eller restaurangverksamhet Minst två av kriterierna verksamhetsansvar, 
personalansvar och ekonomiansvar bör vara uppfyllda i den dokumenterade erfa
renheten. 
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Egenskaper: Innehavaren av tjänsten har ett tydligt gäst- och kundfokus och är villig 
till ständig förbättring och utveckling av verksamheten. God samarbetsförmåga, 
lyhördhet och flexibilitet, samtidigt som att vara tydlig och bestämd är positiva 
egenskaper. 

Samverkar med måltidschefen i strategiska frågor, organisation och kommunikat
ion. 

Leder och ansvarar för verksamheten utifrån ett affärsmässigt förhållningssätt. 

Leder och samverkar med medarbetare genom tydlig kommunikation och tydliga 
ekonomiska mål. 

Ett gott värdskap ska vara en självklarhet och en ledstjärna i det dagliga arbetet. 

Verksamhetskompetens i kost och måltidsfrågor. 

Ansvar för hur verksamheten planeras, genomförs, utvecklas och följs upp i nära 
samverkan med måltidschef och medarbetare. 

Utförandeansvarig för kostdataprogram och uppföljnings- och upp handlingspro
gram. 

Ansvarig för drift i kök och restauranger, att budget följs och att resultat uppnås 
inom sitt område inom måltidsenhete n. 

Ansvarar för implementering och användning av kostdataprogram samt upphand
lings/uppföljningsprogram i sina respektive verksamheter. 

Vikariesamordnare: 
Sysselsättningsgrad: 81,25% 

Utbildning: Gymnasiets hotell och restaurangprogram eller motsvarande så som till 
exempel utbildningar via Lernia och Komvux. Dokument ska finnas som stödjer ut
bildningen. (betyg alt. utbildningsbevis J 
Erfarenhet: Dokumenterad erfarenhet av tjänst som vikariesamordnare. Flerårig 
erfarenhet från arbete inom storkök ochfeller restaurang. Personlig lämplighet en
ligt arbetsgivarens bedömningar värderas högt. 

Egenskaper: Innehavaren av tjänsten har ett tydligt gäst- och kundfokus och är villig 
till förbättring och utveckling av verksamheten. God samarbetsförmåga, lyhördhet 
och flexibilitet, samtidigt som att vara tydlig och bestämd är positiva egenskaper. 

VikarieSamordnaren ska verka som en av måltidsenhetens inspiratörer och team
byggare. 

Ansvarar för att bemanningsplanering: att dela ut och förlägga vikarier under se
mester, sjukdom och tjänstledighet. 

Nedan finns exempel på en arbetsdag: 

Kl. 07:00-09:00 Planerar och fördelar timvikarier utefter beställningar. 
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Kl. 9:00- 13:00 Vikarierar som timvikarie. 

Kl. 13:00-14:00 Planerar och fördelar timvikarier. 

Köksmästare 
Sysselsättningsgrad 100 o/o 

Utbildning: Lägst gymnasiets hotell och restaurangprogram eller motsvarande så 
som till exempel utbildningar via Lernia och Komvux. Andra exempel på möjliga 
utbildningar är kostekonomprogrammet och YH/KY -utbildning som arbetsledare i 
storkök Dokument ska finnas som stödjer utbildningen. (betyg alt. utbildningsbevis) 

Erfarenhet: Några års dokumenterad erfarenhet av arbetsledande befattning inom 
måltidsverksamhet. Kan också ha annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer 
likvärdig. 

Egenskaper: Köksmästaren har ett tydligt gäst- och kundfokus och är villig till för
bättring och utveckling av verksamheten. God kommunikativ förmåga, samarbets
förmåga, lyhördhet och flexibilitet, samtidigt som att vara tydlig och bestämd är po
sitiva egenskaper. 

Köksmästaren ska verka som en av måltidsenhetens inspiratörer och teambyggare. 

Leder och fördelar arbetet effektivt i de kök som överstiger två medarbetare enligt 
kostenhetens värderingar och överenskomna behov. 

Ansvarar för tillagning och servering av måltider som tilltalar öga och smaklökar. 
Den mat som serveras gästerna ska vara vällagad och god. Gästernas förväntningar 
ska gärna överträffas. 

Ansvarar för att hushålla med restaurangens/kökets resurser utifrån ett ekonomiskt 
och affärsmässigt synsätt. 

Ansvarar för att följa och hålla budget. 

Ansvarar för översikt, behov och beställning av vikarier. 

Ett gott värdskap, kund, gäster och kvalitet ska vara i fokus. 

Deltar i menyplanering och utformande av måltiderna. 

Ansvarar för att medarbetare på plats tillagar och serverar måltider som tiiitaiar öga 
och smaklökar. 

Ansvarar för att följa upp och sträva efter att minska matsvinnet. 

Kock 
Olika sysselsättningsgrader 

Utbildning: Lägst gymnasiets hotell och restaurangprogram eller motsvarande så 
som till exempel utbildningar via Lernia och Komvux. Dokument ska finnas som 
stödjer utbildningen. (betyg alt. utbildningsbevis) 
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Erfarenhet: Några års dokumenterad erfarenhet som kock inom måltidsverksamhet 
Kan också ha annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet 
från både offentlig och privat måltidsverksamhet är meriterande. 

Egenskaper: En vilja att arbeta för ständiga förbättringar, god samarbetsförmåga, 
lyhördhet och flexibilitet är positiva egenskaper. 

En kock inom måltidsenheten ska verka som inspiratör och teambyggare 

Kund, gäster, service och kvalitet är i fokus. 

Deltar i menyplanering och utformande av måltiderna 

Ansvarar för att hushålla med restaurangens/kökets resurser utifrån ett ekonomiskt 
synsätt. 

Ansvarar för tillagning och servering av måltider som tilltalar öga och smaklökar. 
Den mat som serveras gästerna ska vara vällagad och god. Gästernas förväntningar 
ska gärna överträffas. 

Måltiderna ska serveras i en för gästen tilltalande miijö med ett gott bemötande och 
gott värdskap. 

Inköp av varor enligt planerade menyer. 

Ansvarar för att följa upp och sträva efter att minska matsvinnet 

Självklar teamdeltagare genom öppen och rak kommunikation med sina arbctskam~ 
rater. 

Restam·angbiträde 
Utbildning: Minst en termins utbildning inom storhushåll eller motsvarande utbild
ning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Dokument ska finnas som stödjer ut
bildningen. (betyg alt. utbildningsbevis) 

Erfarenhet: Några års doktunenterad erfarenhet av arbete inom måltidsverksan1het. 
Kan också ha annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet 
från både offentlig och privat måltidsverksamhet är meriterande. 

Egenskaper: God kommunikativ förmåga, en vilja att arbeta för ständiga förbättring
ar, god samarbetsförmåga, lyhördhet och flexibilitet är positiva egenskaper. 

Ett restaurangbiträde inom måltidsenheten ska verka som inspiratör och team byg
gare. 

Kund, gäster, service och kvalitet ska vara i fokus. 

Ansvarar för att hushålla med restaurangens/kökets resurser utifrån ett ekonomiskt 
synsätt. 

Ansvarar för att servera måltider i en för gästen tilltalande miljö med ett tilltalande 
bemötande. 

Ansvarar för att följa upp och sträva efter att minska matsvinnet 
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Självklar teamdeltagare genom öppen och rak kommunikation med sina arbetskam
rater. Deltar i tillagning och servering av måltider som tilltalar öga och smaklökar. 

NYA MÅL TIDSENHETEN I SIFFROR 
För närvarande ser nya måltidsenhetens bemanningsbehov ut på följande sätt. Sker 
förändringar i verksamheten (så som portionsökningjminskning, nedlägg
ning/utvidgning av verksamheter), sker också förändringar i nya måltidsenheten. 

Område l Åa Personer Köksmästare Kock Restaurangbiträde Chef 

Måltidschef l l l 

Nytt äldreboende 2 2 l l 

Ekebvgården 1,3 2 2 

Björkgården 2,5 3 l 2 

JBG 5 s 1 4 

11,8 13 3 7 2 1 

Område Z Åa Personer Köksmästare Kock Restaurangbiträde Chef 

Biträdande måltidschef l l l 

Restaurang !<".ristina 5,5 6 l 3 2 

Åkraskolan 3,25 4 l l 2 

Gärdesta fsk 1,5 2 l l 

Kila skolrestaurang l l l 

Turbo fsk 0,875 l 1 

Emmylund 1 1 l 

Varmsätra skolrestaurang 0,875 1 1 

Ransta skola och fsk 2 2 2 

Ekeby fsk 0,875 1 l 

Dalhems fsk 0,87S 1 l 

Ekorrens fsk 0,875 l l 

19,125 22 2 13 6 1 

Område3 Åa Personer Köksmästare Kock Restaurangbiträde Chef 

Biträdande måltidschef l 1 l 

KSG 4,5 s 1 3 l 

Ösby restaurang 3 3 l 2 

Åby skolrestaurang O,S 1 1 

Kilbo skolrestaurang l,S 2 2 

Klockarbo fsk 0,7S l 1 

Mö klinta kvrkskola 1 1 1 

Ängshagens skolrestaurang 1,76 2 2 
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Lärkbacksskolans restaurang 

Hedens skolrestaurang 

sätrabrunns fsk 

Salbo fsk 

. 
Vikariesamordnare 

1,25 

0,75 

0,75 

0,5 

17,76 

0,8125 

2 2 

l l 

l 1 

l 1 

21 2 13 s 

1 1 

Åa Personer Köksmästare Kock Restauram!biträde 

Totalsumma 49,498 57 7 35 

Ida•: SS,Q7 66 
.. 

Minskning 5,5725 9 

TIDPLAN FRAM TILL POLITISKT BESLUT: 
Formulera ett fullständigt organisationsförslag 

Ansvarig: Christine lirving 

Deltagare: Karin Danielsson, Göran Åkesson, Lars- Göran Carlsson 

Tid: Fram till 9 oktober 

Informera kommunchef 

Ansvarig: Christine jirving 

Deltagare: jenny Nolhage, Göran Åkesson 

Tid: 9 oktober 

Informera kommunalråd samt oppositionsråd 

Ansvarig: Christine )irving 

12 

1 

Chef 

3 

l 

Deltagare: Carola Gunnarsson, jenny Nolhage, Per-Olov Rapp, Göran Åkesson, Ulrika 
Spåreho 

Tid: 16 oktober 

Kort Information KontorSAM 

Föredragande: Göran Åkesson 

Tid:. 24 oktober 
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Information enlig MBL§ 19 

Ansvarig: Christine jirving 

Deltagare: Fackliga representanter från Kommunal, Vision, Lars-Göran Carlsson, 
Karin Danielsson, Christine )irving, Göran Åkesson 

Tid: 29 oktober kl.13:00 

Plats: Tekniska kontoret 

Information för Kostenheten 

Ansvarig: Christine lirving 

Deltagare: Restaurangföreståndare, stf kostchef, vikariesam ordnare, Göran Åkesson, 
Karin Danielsson. Alla tillsvidareanställda medarbetare vid kostenheten. 

Tid: 29 oktober, kl.14:30-kl.16:00 

Plats: jakobsbergsgården 

Information för skolförvaltningen 

Ansvarig: Christine )irving 

Tid: 30 oktober 

Information för vård och omsorgsförvaltningen 

Ansvarig: Christine )irving 

Tid: S november 

Riskbedömning och konsekvensanalys 

Ansvarig: Christine )irving. 

Deltagare: Arbetsplatsombud: Pia Karlsson, Siw Eriksson, Helena Andersson, Karin 
Danielsson 

Tid: 4 och Snovember kl. 09:30-12:00 

Plats: Tekniska kontoret, konferensrum, bottenvåningen. 
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Förhandling enligt MBL§ 11 

Tid: 7 november kl. 13:00-15:00 

Plats: Tekniska kontoret, konferensrum, bottenvåningen 

Beredning i Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Datum: 12 november 2013 

Beslut Kommunstyrelsen 

D'ltum: 2 december 2013 
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