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Dnr GM 2021-000001 041

Årsrapport 2020
Gemensam måltidnämnds beslut
1. Godkänna gemensam måltidnämnds årsrapport 2020, vilken även utgör
nämndens verksamhetsberättelse

Sammanfattning
Respektive förvaltningschef/VD ansvarar för en årsrapport till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter leverera en aggregerad
årsredovisning till kommunfullmäktige. Utöver förvaltningschefernas/VD:s
rapport till kommunstyrelsen, ansvarar varje nämnd för rapportering av en
verksamhetsberättelse direkt till kommunfullmäktige. Gemensam
måltidsnämnd rapporterar vidare årsrapport och äskande om
resultatöverföring till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
I årsredovisningen görs även en särskild uppföljning av kommunens
jämställdhetsarbete och gemensam måltidsnämnd beskriver hur man arbetat
med frågan under 2020.
Utfall 2020
Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse inom alla
perspektiv.
Nämndens driftutfall mot budget år 2020 är totalt 4,3 mnkr, inklusive den
politiska verksamheten.
Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2021.
Nämnden har inte gjort några investeringar under 2020.

Beslutsunderlag
Gemensam måltidnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-25
Årsrapport 2020 Gemensam måltidsnämnd

Beslutet sänds till:
Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Regionstyrelsen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr GM 2021-000002 040

Redovisning av internkontroll 2020
Gemensam måltidnämnds beslut
Godkänna redovisning av uppföljning av internkontrollplan 2020

Sammanfattning
En internkontrollplan för 2020 fastställdes av Gemensam måltidsnämnd
2019-12-09. Intern kontroll är ett brett område som handlar om att ha grepp
över både verksamhet och ekonomi, att styra mot effektivitet, att ha ordning
och reda samt att skapa trygghet. Med en väl fungerande intern kontroll
skyddas såväl tjänstemän som förtroendevalda mot oberättigade misstankar.
Samtliga kontrollaktiviteter har utförts och dokumenterats i enlighet med
fastställd plan. Resultatet av kontrollerna har graderats enligt följande: grön –
inga brister, gul – vissa brister och röd – allvarliga brister.
Den samlade bedömningen av årets internkontroll är att den varit tillräcklig och
fungerat på ett tillfredställande sätt. Kontrollresultaten visar samtidigt att
verksamheten drivits i enlighet med fastställda mål, lagar och regelverk.

Beslutsunderlag
Gemensam måltidnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-25
Uppföljning av internkontroll 2020

Beslutet sänds till:
Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§3

PROTOKOLL
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Dnr GM 2021-000010 041

Budget och plan 2022–2026
Gemensam måltidnämnds beslut
1. Ordförande kommer kalla till ett extra nämndsammanträde för att behandla
ärendet Budget och plan 2022–2026 under april månad.
2. Ordföranden återkommer med datum och tid för eventuellt extra
nämndsammanträde.

Sammanfattning
Skellefteå kommun har bestämt att planeringsförutsättningarna inför Budget
och plan 2022–2026 kommer att beslutas av kommunfullmäktige under mars
2021 och innan dess finns ingen information att tillgå för att kunna presentera
ärendet. Eftersom Gemensam måltidsnämnd har fyra sammanträden per år
och ärendet inte hinner tas upp i nämndsammanträdet i februari kommer
ordförande att kalla till ett extra nämndsammanträde där ärendet kommer
behandlas.

Beslutsunderlag
Gemensam måltidnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-25

Beslutet sänds till:
Gemensam måltidsnämnd/förvaltningschef

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§4
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Dnr GM 2021-000004 009

Skrivelse om vikten av att bli involverad i viktiga
beslut
Gemensam måltidnämnds beslut
1. Gemensam måltidsnämnd föreslås godkänna tjänsteskrivelsen som svar på
skrivelsen.
2. Verksamheten får i uppdrag att bjuda in representanter från rådet för
förebyggande av funktionshinder (RÅFF) till gemensam måltidsnämnd för en
dialog under 2021.

Sammanfattning
Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) har inkommit med en
skrivelse till alla nämnder, där man önskar få en bättre kommunikation mellan
RÅFF och alla nämnder. De vill bli involverade i viktiga beslut, för att kunna ha
möjlighet att påverka.
Reglementet för Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) säger bland
annat att:
- Kommunens nämnder ska utveckla samverkansformer med rådet när det
gäller frågor av betydelse för personer med funktionsnedsättning; informera
om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och
organisation, informera om nya serviceåtgärder mm. Detta ska göras i så god
tid både till Rådet för förebyggande av funktionshinder och till dess
referensgrupp, att synpunkter kan inhämtas.
- Rådet är ett opinionsbildande organ och ett forum för informationsutbyte och
för tidig överläggning i frågor av principiell eller övergripande betydelse för
personer med funktionsnedsättning. Rådet för förebyggande av
funktionshinder är ett rådgivande forum. Rådet behandlar inte enskilda
ärenden.
Den gemensamma måltidsnämndens ansvarsområde är måltidsproduktion vid
Skellefteå lasarett. Syftet är att åstadkomma kostnadseffektiv
måltidsverksamhet med hög kvalitet till kommunens och regionens kunder.
Parterna har för avsikt att ständigt utveckla och undersöka möjligheter att
utvidga samverkan mellan kommun och region inom såväl måltidsområdet
som andra områden.
För att förbättra kommunikationen med RÅFF och diskutera samverkansformer
föreslås att representanter bjuds in till gemensam måltidsnämnd för en dialog
under 2021.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Gemensam måltidsnämnd tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-25
Skrivelse från RÅFF

Beslutet sänds till:
Delaktighetssamordnare för vb till RÅFF

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-02-15

Dnr GM 2021-000011 009

Utvärdering av samarbete på Arom
Gemensam måltidnämnds beslut
Godkänna utvärdering av samarbetet

Sammanfattning
I avtal om samverkan för gemensam måltidsnämnd specificeras att parterna
har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens
verksamhet samt att det ska genomföras en utvärdering av samarbetet på det
gemensamma köket Arom.
Samarbetet mellan kommun och region har varit mycket bra både ur kund och
ekonomiskt perspektiv. Vid dialog med kommunens och regionens matgäster
får verksamhetens mat bra betyg. Eget bageri, satsningar på svenska och
närproducerade livsmedel och engagerade kockar bidrar till nöjda matgäster.
Ekonomiskt går verksamheten fantastiskt bra. Verksamheten har löneökningar,
ökade livsmedelspriser, höjd hyra och ökande kostnader för engångsmaterial
på ca 850 000 kronor under 2020. Trots detta visar driftresultatet ett positivt
resultat på 1 100 000 kronor för 2020. Detta gör att verksamheten kan sänka
priserna till kommun och region med 1 krona/dygn/portion för år 2021.

Nämndens utvärdering av samarbetet mellan kommun och
region.

Bra samsyn mellan parterna i nämnden, fokus ligger på att se helheten och
jobba tillsammans. Bra ledning och styrning av verksamheten Arom.
Båda parter har möjligheter till utveckling av sina viktiga frågor. Nämnden har
en god dialog på det politiska planet.

Beslutsunderlag
Gemensam måltidnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-25

Beslutet sänds till:
Regionstyrelsen
Kommunstyrelsen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§6

PROTOKOLL
2021-02-15

Dnr GM 2021-000005 002

Anmälan delegationer
Sammanfattning
På nämndsammanträdet 2019-05-13 beslutades att anmälan av delegationer
ska vara en stående punkt på dagordningen.
Det finns ingen delegation att anmäla till dagens sammanträde.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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§7

PROTOKOLL
2021-02-15

Dnr GM 2021-000006 009

Reflektioner över dagens ärenden ur
jämställdhetssynpunkt
Sammanfattning
Nämnden har en stående punkt där den reflekterar över dagens ärenden ur
jämställdhetssynpunkt.
Nämnden reflekterar över att alla kallas kock på Aromköket.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-02-15

Dnr GM 2021-000007 009

Delgivningar
Gemensam måltidnämnds beslut
1. Delgivningarna läggs till handlingarna

Sammanfattning
Följande delges:
Kommunfullmäktige 2020-11-17 § 272
Målbild för organisationskulturen i Skellefteå kommun
Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 310
Skellefteå kommuns budget och plan 2021–2025
Skellefteå kommun, Kommunrevisionen, 2020-11-17
Granskning av kommunens expansion

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr GM 2021-000008 009

Informationer
Sammanfattning
Enhetschef Andreas Ålund informerar nämnden om de förändringar
restaurang Arom arbetar med i den nya matsedeln som har namnet ”matsedel
3.0”. Det handlar om att ge kunderna mer valfrihet och även förbättra
måltidsupplevelsen. Menyn på barnavdelningen har utökats så gästerna kan
välja mellan 10 rätter istället för 3 rätter som det varit tidigare. Arom arbetar
kontinuerligt med att anpassa portionsstorlekarna att alla matgäster ska bli
nöjda.
Andreas Ålund berättar om hur de snabbt fick ställa om sitt arbete när den
stora snöstormen kom. Hur alla hjälpas åt för att kunna leverera maten som
planerat trots att de lastbilar som skulle köra ut maten från Arom kört fast
redan under morgonen.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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