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1. Sammanfattning 

EY har genomfört en granskning på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Älmhults kommun. Granskningen har syftat till att bedöma om tekniska nämnden 
säkerställer en tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten. 

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet, omfattande såväl 
personal som lokaler. Måltidsavdelningen har en budget på ca 40 miljoner årligen.  

Vår sammanfattande bedömning är att tekniska nämnden inte säkerställer en 
tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten. Granskningen visar att policy och 
handlingsplaner är utdaterade samt att de inte används av verksamheterna. Vi 
noterar att detta också identifierats av verksamheterna och att revideringar pågår, 
vilket är positivt.  

Nämnden har inte tillsett att det finns tillräckliga strukturer för att följa upp 
omsorgstagarnas och elevernas måltidsupplevelse. Det sker möten mellan 
måltidsavdelningen och representanter från skolan och äldreomsorgen men vi 
bedömer att det saknas tydliga strukturer för hur samverkan ska ske och vilka frågor 
som ska behandlas.  

Nämnden har fastställt en målsättning om måltidsupplevelsen, samtidigt visar 
granskningen att det inte genomförs någon mätning av elevernas och 
omsorgstagarnas upplevelse av måltiderna. Vi bedömer därmed att det finns 
begränsade förutsättningar att kunna följa upp målet.  

Vi ser positivt på att det har påbörjats ett utvecklingsarbete av förvaltningen i form 
av Framtidens måltider. Vidare bedömer vi att det bedrivs ett systematiskt arbete 
utifrån Livsmedelsverkets råd om näringsriktiga måltider. 

Sammantaget bedömer vi att nämnden behöver upprätta en tydligare struktur för 
hur kvaliteten ska följas upp och hur de iakttagelser som framkommer ska blir en del 
av det löpande arbetet med att utveckla måltidernas kvalitet. 

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen rekommenderas att:  

 Säkerställa att relevanta styrdokument revideras och fastställs  

 

Tekniska nämnden rekommenderas att: 

 Genomföra mätningar av måltidupplevelsen inom de mottagande 
verksamheterna (förskolor, skolor och äldreomsorgen)  

 Tydliggöra hur iakttagelser från måltidsavdelningen och de mottagande 
verksamheterna ska resultera i förbättrande åtgärder 

 Tydliggöra strukturerna och målsättningarna för samverkan mellan 
måltidsavdelningen och de verksamheter som tar emot måltider  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet, omfattande såväl 
personal som lokaler. Måltidsavdelningen har en budget på ca 40 miljoner årligen.  

Tekniska förvaltningen har inlett ett utvecklingsarbete under 2021 med 
projektnamnet Framtidens måltider. Projektet ska bland annat syfta till att uppnå 
ökad kundnöjdhet och god kostekonomi. Det finns nationella riktlinjer för måltider 
inom förskola, skola och äldreomsorg (Livsmedelsverket). Enligt skollagen ska 
skolmåltiderna vara näringsriktiga.  

Det har kommit till revisorernas kännedom att tekniska nämndens måltidsservice 
anses hålla låg kvalitet. Flera omsorgstagare inom äldrevården uppges införskaffa 
sina måltider från andra håll. 

Med anledning av ovanstående har vill revisorerna granska hur tekniska nämnden 
arbetar med kundnöjdhet och kvalitet.   

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om tekniska nämnden säkerställer en tillräcklig 
kvalitet inom måltidsverksamheten.  

I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:   

 Finns det fastställda målsättningar för måltidsverksamheten?   

 Bedrivs ett systematiskt arbete utifrån livsmedelsverkets vägledningar om 
näringsriktiga måltider för äldre samt barn och ungdomar?  

 Finns det ändamålsenliga samverkansformer med beställare?  

 Genomförs undersökningar av omsorgstagarnas/elevernas upplevelse av 
kvaliteten? 

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer med tjänstepersoner inom 
tekniska förvaltningen. Därutöver har det genomförts intervjuer med 
representanter från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i 
egenskap av beställare. Se källförteckning för mer ingående beskrivning.  

2.4. Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier.  

 Kommunallagen 
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 Kommunala policys, reglementen m.m. och fullmäktigebeslut genom t.ex. 
budget 

 Nationella riktlinjer för måltider i förskolan (Livsmedelsverket 2016)   

 Nationella riktlinjer för måltider i skolan (Livsmedelsverket 2018)    

 Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen (Livsmedelsverket 2019)  

 Skollagen 9 kap 8 § 

Revisionskriterierna beskrivs mer ingående i avsnitt 3.1. 

 

 



 

 

 

5 

 

3. Granskningsresultat  

3.1. Revisionskriterium 

Skollagen  

Elever i grundskolan ska erbjudas näringsriktiga och kostnadsfria skolmåltider. 

Socialtjänstlagen 

Vården och omsorgen av äldre, och därmed även måltiderna, regleras av 
Socialtjänstlagen. Enligt Socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av 
god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras.  

Kommunallagen 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 

Reglemente, tekniska nämnden  

Nämnden ansvarar för måltidsverksamhet inom kommunens förskolor, skolor och 
inom äldreomsorgen.  

Nationella riktlinjer för måltider inom äldreomsorgen  

Måltidernas utformning är ett resultat av samverkan mellan många olika 
yrkesgrupper. Det behövs detaljerade rutiner för vem som gör vad, och hur 
information ska överföras mellan berörda enheter och yrkesgrupper. 

Nationella riktlinjer för måltider inom skolan 

Menyplaneringen bör ske i nära samverkan med den personal som arbetar närmast 
matgästerna varje dag1. Samverkan ökar förutsättningarna för att kunna erbjuda 
både goda och näringsriktiga måltider som eleverna tycker om.  

För kök som har näringsberäknade matsedlar är det viktigt att de beräknade 
recepten också följs. Det är viktigt att stämma av ändringar och tillägg med den som 
gjort beräkningen. Det är även viktigt med en bra dialog och samverkan mellan de 
som menyplanerar och de som lagar maten.  

Det är viktigt att det finns en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan skolan och 
den som ansvarar för mat och måltider i skolan.  

Nationella riktlinjer för måltider inom förskolan  

Riktlinjen utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell. För att helheten i måltiden 

ska bli bra är det en fördel om styrande dokument omfattar en beskrivning av mål, 

 

1 Här avses kockar och måltidsbiträden.  
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rutiner och ansvarsfördelning inom varje del av måltidsmodellen. Måltidsmodellen 

beskrivs mer ingående i avsnitt 3.2.3. 

3.2. Iakttagelser  

3.2.1. Organisation  

I tekniska nämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för kommunens 
måltidsverksamhet. Måltidsavdelningen är organiserad i tre verksamhetsområden.  

 

 

Måltidschefen har verksamhetsansvar och kostekonomen utgör chefsstöd och 
projektstöd till enhetschefer och måltidschefen. Enhetschefer inom 
måltidsavdelningen har chefsansvar inom sina respektive enhetsområden. 

Det varierar om köken tillagar kompletta måltider eller om de mottar serveringsklara 
måltider. På samtliga kök arbetar kockar och måltidsbiträden. Vid de större köken 
finns förstekockar som ansvarar för daglig drift och leverans i köken. 
Uppdragsbeskrivningar är dokumenterade för samtliga roller inom 
måltidsavdelningen. Däri framgår vilka arbetsuppgifter som ingår i yrkesrollen samt 
vilka utvecklingsområden som ska prioriteras.  

 

 

 

 

Måltidschef

Enhetschef område 1

Gymnasium och 
äldreomsorg

Enehtschef område 2

Förskola och grundskola

Enhetschef område 3 
(vakant)

Förskola och grundskola

Kostekonom
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3.2.2. Målsättningar 

Tekniska nämndens verksamhetsplan för 2022 innehåller en aktivitet som omfattar 
måltidsavdelningens verksamhet.  

Resultatmål Aktivitet 

I Älmhults kommun arbetar vi 
hälsofrämjande och förebyggande 
vilket innebär ett minskat stödbehov. 

Erbjuda en positiv måltidsupplevelse 
med näringsrika måltider för alla 
målgrupper samt att bidra till goda 
matvanor. 

I verksamhetsplanen framgår vidare att resultatet av aktiviteten ska följas upp 
genom interna måltidsenkäter och uppföljning via måltidsråd. Se avsnitt 3.2.4 för 
mer beskrivning av uppföljning av eleverna/omsorgstagarnas upplevelse av 
kvaliteten.   

Kommunens kostpolicy beskriver kvalitetskrav samt vad som krävs för att uppnå 
kraven. Policyn är fastställd 2013 och har inte reviderats sedan dess. Policyn 
innehåller exempelvis målsättningar om andel ekologiska och närproducerade 
livsmedel. Målsättningen om 50 procent ekologiska livsmedel återfinns även i 
kommunens miljöplan2. Vid intervju framförs att kostpolicyn inte är styrande för hur 
måltidsverksamheten bedrivs. 

I kostpolicyn framgår att det ska finnas handlingsplaner för särskilt boende, ordinärt 
boende och skola/förskola. Handlingsplanerna ska följas upp genom 
kvalitetsmätningar. Det finns en handlingsplan för skola/förskola och en för 
äldreomsorg. Handlingsplanerna är upprättade 2013 och har inte reviderats sedan 
2014. Intervjuade uppger att handlingsplanerna inte används på grund av att de är 
daterade och i flera avseenden inaktuella.   

I november 2021 föreslog nämnden att fullmäktige ska anta en reviderad 
måltidspolicy (tidigare kostpolicy). Ärendet har inte behandlats av kommunstyrelsen 
vid tidpunkt för granskningen3. Förslaget har varit ute på remiss i beställande 
nämnder. Nämnderna har återkopplat synpunkter. Synpunkterna omfattade 
exempelvis att de beställande verksamheterna upplevde att de ska få ansvar för 
områden som de inte har kompetens eller mandat till att påverka. Granskarna har 
tagit del av tekniska nämndens återkoppling till nämnderna. De intervjuade kände 
inte till att tekniska nämnden hade återkopplat på det utbildningsnämndens och 
socialnämndens remissvar.  Vid intervju framförs att revideringen syftar till att 
skapa en gemensam syn på måltider och tydliggöra ansvarsfördelningen.  

Måltidavdelningen har påbörjat ett arbete med att ta fram rutiner utifrån förslaget 
om reviderad måltidspolicy. Avdelningen inväntar fullmäktiges beslut om revidering 

 

2 Miljöplan 2030 för Älmhults kommun, antagen av fullmäktige 2018-02-23 och reviderad 
2020-06-22. Kostpolicy avtagen av fullmäktige 2013-09-30 

3 Granskningen har genomförts under perioden januari – maj 2022. 
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innan rutinerna fastställs. Vid intervju framförs att avdelningen upplever att det 
finns ett stort behov av att förnya styrdokument.  

3.2.3. Vägledningar om näringsriktiga måltider 

Måltidsavdelningen planerar måltiderna utifrån en matsedel som sträcker sig över 
åtta veckor. Måltidsavdelningen använder ett kostdatasystem för att beräkna 
måltidspriser och näringsinformation. Beräkningarna utgår från Livsmedelsverkets 
referensvärden för energi- och näringsinnehåll. Kostekonomen registrerar samtliga 
måltider i systemet. Systemet signalerar om måltiderna har lägre näringsinnehåll än 
referensvärdet. Både kostpolicyn från 2013 samt förslaget på reviderad policy 
innehåller hänvisningar till Livsmedelsverkets råd för bra måltider. I kostpolicyn 
framgår det att råden ska följas. Det finns ingen mer ingående beskrivning över hur 
det ska säkerställas att råden följs. I förslaget på reviderad måltidspolicy framgår 
det att måltiderna ska kvalitetssäkras genom Livsmedelsverkets måltidsmodell.  
Modellen består av sex delar för att uppnå en helhet kring måltiderna: 

 

Förslaget på revidering beskriver hur kommunen ska arbeta inom respektive del.  

Vid intervju framförs att det har identifierats ett utvecklingsbehov i arbetet med att 
säkerställa likvärdig kvalitet på måltidernas innehåll utifrån en helhetssyn. I mitten 
av 2021 inledde därför måltidschefen ett utvecklingsarbete med projektnamnet 
Framtidens måltider. Projektet syftar till:  

 

”Högre uppfyllnadsgrad av gällande riktlinjer för bra måltider, ökad 
kundnöjdhet, att uppnå god kostekonomi, att utifrån ett nationellt 
perspektiv skapa förutsättningar att i framtiden ligga i framkant i 
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det offentliga måltidsarbetet samt även stärka konkurrenskraften 
som arbetsgivare4.” 

 

Som en del i projektet har det införts ett tvårätterssystem. Sedan november 2021 
kan eleverna välja mellan två alternativ, varav ett är vegetariskt.  Äldreomsorgens 
omsorgstagare har kunnat välja mellan två maträttsalternativ sedan tidigare. Det 
har införts fler klimatsmarta vegetariska rätter att välja på inom äldreomsorgen. 
Kommunen utgår från en kommungemensam matsedel för respektive målgrupp. 

Upphandling av viltkött, införande av digitalt system för att mäta matsvinn samt ett 
kunskapsforum för medarbetare i kostverksamheten är tre exempel på aktiviteter 
som har genomförts inom projektet Framtidens måltider.  

Det framgår av intervjuer och tjänsteskrivelser att prisökningar på livsmedel är en 
utmaning för att säkerställa måltider av god kvalitet. I fullmäktiges budget för 2022 
fick tekniska nämnden 1,2 mnkr som kompensation för succesivt ökade 
livsmedelspriser under 2018–2021.  

3.2.4. Undersökning av omsorgstagarnas och elevernas upplevelse av 
kvaliteteten  

I kostpolicyn från 2013 framgår att det ska göras kvalitetsmätningar i enlighet med 
vad som framgår av handlingsplanerna. Som ovan nämnts används inte 
handlingsplanerna. Policyn innehåller ingen ytterligare beskrivning över hur 
kvaliteten och elevernas/omsorgstagarnas nöjdhet ska följas upp.  

I förslaget på reviderad policy framgår att denna ska följas upp vid behov samt i 
samband med ny mandatperiod.  

Det genomförs inga systematiska mätningar av kundnöjdheten (elever och 
omsorgstagarnas upplevelse av måltiderna). Måltidsavdelningens senaste 
enkätundersökning genomfördes 2017.  Enligt uppgift har det förekommit att 
enskilda skolor har genomfört enkätundersökningar som bland annat innehållit 
frågor om måltidsupplevelsen. Det uttrycks finnas ett behov av att genomföra mer 
frekventa mätningar för att få nyckeltal att kunna jämföra verksamheten mot. Enligt 
uppgift ska det genomföras mätningar inom utbildningsförvaltningen under 
höstterminen 2022.  

Kostekonomen har möten med förstekockarna för att utvärdera nya recept och 
behov av eventuella förändringar.  

 

4 Tjänsteskrivelse om framtidens måltider, 2021-08-06 
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Mätning av svinn  

Samtliga kök registrerar svinn i ett digitalt system5. Matsvinnsarbetet omfattar 
kökens förmåga att tillvarata eventuell överbliven mat från servering och få maten 
att komma till användning. Vid intervju framförs att mätning av svinn inte kan 
användas som ett mått på kundnöjdhet eller om måltiden smakade gott.  
Redovisningen utgår från svinn i samband med att maten tillagas, serveras och vad 
eleverna/omsorgstagarna slänger. Systemet kan exempelvis visa vilka dagar som 
det har varit mest svinn samt jämförelser mellan enheter.  

Samverkansforum 

Det finns ingen dokumenterad beskrivning över hur samverkan ska bedrivas mellan 
måltidsavdelningen och representanter från äldreomsorgen och skolan.  

Måltidsavdelningens enhetschefer har som ambition att genomföra tre möten per 
termin med kostombud inom hemtjänsten och särskilda boenden. Kostombuden 
utgörs av personal på den aktuella enheten. Vid intervju framförs att 
mötesfrekvensen varierar mellan enheterna inom äldreomsorgen. Måltidsmötena 
ska fungera som ett forum för att kunna diskutera aktuella frågor. Det finns ingen 
fast dagordning för mötena. Det framförs av representanter från såväl 
måltidsavdelningen som de beställande verksamheterna att det ofta blir 
diskussioner om detaljfrågor och att det finns ett behov av att lyfta diskussionerna 
till att bli mer framåtsyftande. Representanterna från de beställande 
verksamheterna får inga minnesanteckningar från mötena.   

Måltidsavdelningen har som målsättning att genomföra ett möte per termin med 
rektorer och måltidsråd inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det varierar 
mellan skolorna i vilken utsträckning som mötena genomförs. Exempelvis finns det 
skolor där rektorn inte deltagit i något möte. Vid intervju uttrycker rektorerna en 
önskan om att skolorna ska få vara mer delaktiga i att planera matsedlarnas innehåll. 
Det uppges finnas ett behov av att anpassa maten för att den ska bli mer omtyckt av 
eleverna. Intervjuade rektorer beskriver att flexibiliteten i köken skiljer sig åt mellan 
skolorna. Som exempel ges att vissa kök gör lokala anpassningar av måltiderna för 
att måltiderna ska bli mer omtyckta av eleverna och barnen.  Rektorerna upplever 
att det kan finnas motsättningar mellan de önskemål som framförs av skolorna och 
förskolorna samt måltidsavdelningens planering för måltidsverksamheten.  

Under våren 2022 har det startats ett samarbete mellan måltidsavdelningen, 
grundskolechefen och ett urval av rektorer. Samarbetet avser matsalsmiljö och 
måltidsplanering.  Samtliga rektorer har informerats om samarbetet. 
Samverkansgruppen har möten vart sjätte vecka. 

Det varierar mellan skolorna om det genomförs matråd. Intervjuade uppger att det 
inte är tydligt vem som ska kalla till matråden. Det uppges även finnas ett behov av 

 

5 Svinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hanterats på annat sätt. 
Exempelvis mat som blivit för gammal eller mat som blir över efter servering.   
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att ha en gemensam agenda som omfattar både matens kvalitet men hur eleverna 
upplever aspekter som måltidsmiljö och trivsel. 

Intervjuade representanter från äldreomsorgen och skolan uppger att dialogen i 
regel fungerar väl med köken. Vid intervjuer med måltidsavdelningen och 
verksamheterna framförs att det önskas en mer systematiserad och kontinuerlig 
dialog. 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontroller av måltidsavdelningens 
verksamhet. Nämndens protokoll från 2022 innehåller en informationspunkt 
avseende måltidsverksamheten. Informationen avser införandet av digital mätning 
av svinn.  
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4. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning är att tekniska nämnden inte säkerställer en 
tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten.  

Granskningen visar att policy och handlingsplaner är utdaterade samt att de inte 
används av verksamheterna. Vi noterar att detta också identifierats av 
verksamheterna och att revideringar pågår, vilket är positivt. Uppdaterade 
styrdokument är en central del i en effektiv styrning. Det är därför av vikt att 
kommunen fullföljer arbetet för med att revidera styrdokumenten. 

Nämnden har inte tillsett att det finns tillräckliga strukturer för att följa upp 
omsorgstagarnas och elevernas måltidsupplevelse. Det sker möten mellan 
måltidsavdelningen och representanter från skolan och äldreomsorgen men vi 
bedömer att det saknas tydliga strukturer för hur samverkan ska ske och vilka frågor 
som ska behandlas. Livsmedelsverkets påtalar i riktlinjer för måltider att det behöver 
finnas detaljerade rutiner för vem som gör vad och hur information ska överföras 
mellan berörda enheter och yrkesgrupper.  

Det är en brist att det inte sker några heltäckande eller systematiska mätningar av 
eleverna och omsorgstagarnas upplevelse av kvaliteten på de måltider som 
serveras. Uppföljning av eleverna och omsorgstagarnas upplevelse är en 
grundläggande del i att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. 

Nämnden har fastställt en målsättning om måltidsupplevelsen, samtidigt visar 
granskningen att det inte genomförs någon mätning av elevernas och 
omsorgstagarnas upplevelse av måltiderna. Vi bedömer därmed att det finns 
begränsade förutsättningar att kunna följa upp målet. I kommunallagen framgår att 
nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt. Enligt vår bedömning har nämnden inte en tillräcklig 
uppföljning av måltidsverksamheten för att säkerställa att kostpolicyn och 
målsättningar följs. Vi noterar att måltidsavdelningen har identifierat uppföljning 
som ett utvecklingsområde. Det är därför viktigt att det vidtas åtgärder för att stärka 
arbetet.  

Vi ser positivt på att det har påbörjats ett utvecklingsarbete av förvaltningen i form 
av Framtidens måltider. Vidare bedömer vi att det bedrivs ett systematiskt arbete 
utifrån Livsmedelsverkets råd om näringsriktiga måltider. Bedömningen görs mot 
bakgrund av de näringsberäkningar och kontroller som görs genom 
kostdatasystemet. Vidare bedömer vi att kostekonomens möten med 
förstekockarna för att utvärdera nya recept och behov av eventuella förändringar 
ligger i linjer med Livsmedelsverkets riktlinjer där det framgår att menyplaneringen 
bör ske i nära samverkan med personal som arbetar närmast matgästerna.  

Sammantaget bedömer vi att nämnden behöver upprätta en tydligare struktur för 
hur kvaliteten ska följas upp och hur de iakttagelser som framkommer ska blir en del 
av det löpande arbetet med att utveckla måltidernas kvalitet.  
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Revisionsfråga Svar 

 Finns det fastställda 
målsättningar för 
måltidsverksamheten?   

Delvis. 

Det finns en fastställd kostpolicy. 
Samtidigt visar granskningen att 
policyn inte har reviderats på nio år 
och att den inte är styrande för 
verksamheten. Vi ser positivt på att 
det pågår revidering av policyn.  

 Bedrivs ett systematiskt 
arbete utifrån 
livsmedelsverkets 
vägledningar om näringsriktiga 
måltider för äldre samt barn 
och ungdomar?  

Ja. Måltidernas näringsinnehåll 
kontrolleras genom ett kostdatasystem 
som signalerar om matsedeln 
innehåller måltider som inte uppfyller 
Livsmedelsverkets referensvärden.  

 Finns det ändamålsenliga 
samverkansformer med 
beställare?  

Delvis.  

Det finns former för samverkan men 
samverkan behöver systematiseras 
vad gäller frekvens, innehåll och 
dokumentation.  

 Genomförs undersökningar av 
omsorgstagarnas/elevernas 
upplevelse av kvaliteten 

Nej.  

Det sker inga heltäckande eller 
systematiska undersökningar av 
måltidsupplevelsen. Utan dessa kan 
inte nämnden mäta sina resultatmål. 

 

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen rekommenderas att:  

 Säkerställa att relevanta styrdokument revideras och fastställs  

 

Tekniska nämnden rekommenderas att: 

 Genomföra mätningar av måltidupplevelsen inom de mottagande 
verksamheterna (förskolor, skolor och äldreomsorgen)  

 Tydliggöra hur iakttagelser från måltidsavdelningen och de mottagande 
verksamheterna ska resultera i förbättrande åtgärder 

 Tydliggöra strukturerna och målsättningarna för samverkan mellan 
måltidsavdelningen och de verksamheter som tar emot måltider  

 

Carl-Henrik Sölvinger   Anna Färdig    

EY    EY   
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5. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Måltidschef 

 Kostekonom 

 Två enhetschefer måltidsavdelningen  

 Verksamhetschef förskola, barn- och utbildningsförvaltningen 

 Verksamhetschef grundskola, utbildningsförvaltningen 

 Fyra rektorer 

 Tre enhetschefer inom särskilt boende och ordinärt boende, 
socialförvaltningen  

 

Analyserade dokument 

 Förslag på reviderad måltidspolicy  

 Handlingsplan förskola och skola 

 Handlingsplan äldreomsorg  

 Intern kontrollplan tekniska nämnden 2022 

 Kostpolicy för Älmhults kommun 2013 

 Miljöplan 2030 för Älmhults kommun  

 Tjänsteskrivelse om framtidens måltider, tekniska förvaltningen 2021-08-06 

 Uppdragsbeskrivning för måltidsbiträde, kock, förste kock, kostekonom, 
enhetschef och kostchef  

 Utredning av kostverksamheten 2021 

 Verksamhetsplan 2022 tekniska nämnden 

 Årsanalys för tekniska nämnden 2021 

 

 

 


