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Anmälan om delegationsbeslut            augusti 

 

Måltidsservice 

Vikariat kock Bredaryds skola 17/8-31/1 100 % 

Vikariat kock på FIGY 17/8-31/12 100 % 

Vikariat kock Bors skola 19/8-28/2 77,5 % 

Vikariat måltidsbiträde på EXPO 28/7-10/1 100 % 

Vikariat förste kock Apladalsskolan 17/8-31/12 100 % 

Kock på EXPO 100 % from 11/6 

Vikariat kock Bredaryds skola 1/7-31/1 100 % 

Vikariat måltidsbiträde Renfanans förskola 60 % 6/7-31/12 

 

Avslut: 

Måltidsbiträde Gläntans förskola 62,5 % avslut 29/7 

Kock Lindgårdens kök 86,66 % avslut 14/8 

Kock Trälleborgsskolan 100 % avslut 14/8 

 

Bemanningsenheten 

Avslut: 

Undersköterska resursenheten 100 % from 2020-08-16 

Undersköterska resursenheten 100 % from 2020-08-20 
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Motion- Inför schemalagd skollunch i låg och 
mellanstadiet i kommunen. 
 

Ärendebeskrivning 

Miljöpartiet de gröna inkom till kommunfullmäktige den 19 
februari 2020 med en motion samt ett yrkande om att 
fullmäktige ger barn och utbildningsnämnden i uppdrag att 
genomföra ett pilotprojekt att schemalägga skollunchen och 
redovisa utfallet. 

Kommunstyrelsen remitterade 17 mars 2020 ärendet vidare till 
barn och utbildningsnämnden att besvara motionen i samråd 
med servicenämnden senast 25 maj 2020.  

Måltidsverksamheten har i många år förespråkat att schemalagd 
måltid införs i kommunens skolor. Schemalagd måltid innebär 
att lunchen förläggs på planerad lektionstid. Lektionen kan börja 
med lunch eller så tar man lunchen mitt i lektionen. Efter 
avslutad lunch fortsätter lektionen. Eleven går tillsamman med 
klassen och lärare och blandas inte ihop med rast. 

Det finns många fina exempel på hur schemalagda luncher 
fungerar i praktiken och vilka positiva effekter det får på både 
måltidsmiljö, elevens psykosociala arbetsmiljö samt lärande. 
Det finns också positiva effekter för elevens möjlighet att äta 
hälsosamt och få en positiv relation till mat och måltider. 

Att införa schemalagda måltider kräver ett gott samarbete 
mellan skola och måltidsverksamhet och det kräver förändrade 
arbetssätt och nya rutiner. Men de positiva effekterna av att 
schemalägga måltiden tror måltidsverksamheten överväger 
svårigheterna att få till schemalagda måltider, 

Måltidsverksamheten är därför positiva till att tillsammans med 
barn och utbildningsförvaltningen, genomföra ett pilotprojekt. 
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Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

Byt ut denna text mot din/dina att-satser.  

Ange tydligt när beslutet ska vara genomfört, vem som ska 
genomföra och med vilka resurser.  

Tänk på att fetmarkera ”att”. Gör ny rad efter varje att-sats. 

 

Charlotta Nielsen Nylander Annelie Andersson 
Måltidschef Förvaltningschef 
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Utredning 

  

Skolmåltiden är en del av utbildningen i skolan och detta står 
angivet i förarbetet till den nya skollagen. (Prop.2009/10:165, sid 
872). 

Skolmåltider har funnits i Sverige i mer än 100 år. Syftet är att 
ge alla barn, oavsett socialekonomisk bakgrund, förutsättningar 
att gå i skolan och lära. Skolmåltiden är därmed än idag ett 
viktigt verktyg för att främja hälsa och utjämna 
socialekonomiska skillnader. Detta är i allra högsta grad aktuellt 
idag också utifrån Agenda 2030. 

Skolmåltiden kan även användas i skolans undervisning. 
Måltiden är en arena där många av skolans ämnen samspelar i 
praktiken, vilket kan bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt. 
Måltiden kan vara ett läromedel som doftar, smakar och berör. 
Frågor som hållbarhet, miljö och klimat är ämnen som också 
kan kopplas till skolmåltiden.  

Med hjälp av skolmåltiderna kan skolan på ett positivt och 
naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos 
elever i alla åldrar. 

Att investera i bra måltider i skolan är att investera i hela 
verksamheten. Måltiderna har betydelse för elevernas hälsa, 
trivsel och förutsättningar för att orka lära, faktorer som i 
slutändan påverkar skolresultaten. Skolmåltiderna är därför en 
viktig del av en bra skola och en värdefull resurs att ta vara på. 

En del i detta arbete är att jobba med schemalagda måltider. 

Måltidsverksamheten har i många år förespråkat att schemalagd 
måltid införs i kommunens skolor. Schemalagd måltid innebär 
att lunchen förläggs på planerad lektionstid. Lektionen kan börja 
med lunch eller så tar man lunchen mitt i lektionen. Efter 
avslutad lunch fortsätter lektionen. Eleven går tillsamman med 
klassen och lärare och blandas inte ihop med rast. 

Enligt skollagen är skollunchen en del av utbildningen och därav 
har flera kommuner också hänvisat till just detta då man kan 
kräva av eleven att vara närvarande under skollunchen. Däremot 
kan man inte tvinga barnet att äta. 
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För att minska stress och risken att elever äter för lite har vissa 
skolor i Sverige gått över till schemalagda måltider. Se ett par 
exempel i bilaga 1. Det finns fler positiva effekter med 
schemalagda måltider så som: 

 Minskat matsvinn 
 Lugnare miljö i matsalen 
 Mätta elever ger lugnare lektioner 
 Bättre studieresultat då eleven får i sig tillräcklig 

näring  
 Relationsbyggande 
 Bättre hälsa när eleverna äter sin skollunch 
 Maten blir ett samtalsämne som också skapar 

nyfikenhet och medvetenhet 

 

Måltidsverksamheten tror att arbetet med schemalagda måltider 
kan ge ringar på vattnet och öka samarbetet och dialogen mellan 
elever, pedagoger och måltidspersonal. 

Att det kräver en annan sorts planering och att det innebär 
förändringar är måltidsverksamheten medveten om då frågan har 
lyfts i tidigare diskussioner med barn och 
utbildningsförvaltningen. 

Att göra studiebesök hos kommuner där det har fungerat väl är 
också något som kan öka kunskapen och få råd om hur arbetet 
med ett pilotprojekt i Värnamo kommun skulle kunna formas. 
Arbetet kräver dock en vilja från berörda förvaltningar att 
gemensamt arbeta med frågan och måltidsverksamheten ställer 
sig positiv till ett pilotprojekt tillsammans med barn och 
utbildningsförvaltningen.  
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Bilaga 1, Exempel från skolor som har infört schemalagda måltider. 

 

Ann-Christin Pinola, skolledare på Gustav Adolfsskolan, åk 6–9 i Alingsås: 
”Skolmåltiden är vårt guldägg!” 

HÄR PÅ GUSTAV ADOLFSSKOLAN har skolmåltiden blivit ett riktigt guldägg. Vi har upptäckt att det 
inte finns något bättre sätt att bygga relationer än just under en måltid. Det händer något när man 
sitter och äter tillsammans – något som aldrig skulle hända i ett klassrum, där både elever och lärare 
har sina roller. Och som definitivt inte händer om de vuxna går runt och agerar vakter i stället för att 
äta tillsammans med eleverna. Vi har sedan flera år tillbaka valt att schemalägga skolmåltiden.  

Det innebär att varje klass går till skolrestaurangen tillsammans med sin lärare och äter på 
lektionstid. En lektion kan antingen börja med lunch eller sluta med lunch. Vid längre lektionspass 
kan vi lägga lunchen mitt i lektionen i stället. Då äger lunchen rum under schemalagd tid och blandas 
inte ihop med rast. Det gör att alla elever alltid äter! Alla äter kanske inte alltid så mycket, men 
eftersom de ändå sitter i skolrestaurangen i en halvtimme så kan de ju lika gärna äta något. Tidigare 
var det många som inte ens såg efter vad som serverades, utan gick direkt ut på stan i stället. När 
elever hoppar över lunchen eller ersätter den med godis, så märks det direkt i klassrummen. Ju mer 
blodsockret åker upp och ned, desto fler konflikter blir det. Nu har vi i stället fått lugn och ro i både 
klassrum, skolrestaurang och korridorer. Eleverna orkar med skolarbetet på ett annat sätt och 
presterar betydligt bättre. När vi lägger schemat i augusti utgår vi alltid från lunchen.  

Varje lärare har två schemalagda lunchpass i veckan, då de äter tillsammans med den klass som de 
just då undervisar. Deras uppgift är att under skolmåltiden samtala och bygga relationer med 
eleverna. Det ingår på så vis i ett av skolans viktigaste uppdrag: att lära ut ett humanistiskt och 
demokratiskt förhållningssätt och göra det genom praktisk handling varje dag. Att de flesta 
pedagoger väljer att äta i skolrestaurangen även när de inte har lunchen schemalagd tror jag beror 
på det goda sociala klimatet på skolan. Vi har en helhetssyn på verksamheten, där bemötandet är 
oerhört viktigt. För mig är det viktigt att som skolledare finnas tillgänglig för eleverna, och vid 
lunchtiden är det lättast att hitta mig och prata med mig. Just lunchen ser jag som det bästa möjliga 
tillfället att komma nära och verkligen tala med eleverna. Många klagar på skolmaten, även föräldrar 
kan ifrågasätta kvaliteten, men så är det inte hos oss längre. Vi bjuder alltid in den nya årskursens 
föräldrar till ett möte då vi bjuder på skollunch på kvällen. Efter det vet de hur bra maten faktiskt är. 
På vår skola levereras maten av en entreprenör. Det är klart att jag hade föredragit ett eget 
tillagningskök, inte minst för att få alla de där härliga matdofterna.  

Samtidigt visar detta att man inte måste ha ett eget kök för att integrera skolmåltiderna i 
verksamheten. Att utnyttja skollunchen, så som vi gör, innebär varken mera jobb eller ökade 
kostnader – tvärtom. Skolmåltiderna kostar mer per elev än alla andra läromedel i skolan. Då är det 
slöseri att inte använda dem som en pedagogisk resurs.” 

 

Detta är skolledare Ann-Christin Pinolas erfarenhet av de största vinsterna med att satsa på 
schemalagda skolmåltider:  

 Alla elever äter lunch i skolan.  
 Mer lugn och ro i klassrummen, vilket ger ökad koncentration.  
 Eleverna presterar bättre, vilket märks på skolresultaten.  
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 Färre konflikter – både i klassrum, korridorer och skolrestaurang. 
 Bygger bättre och tryggare relationer, vilket ger trevligare klimat.  
 Mindre stress under måltiden när lunch inte är lika med rast. 
 Minskad skadegörelse, både i och utanför skolan.  
 Väldigt litet tallriksvinn. 
 Skolans rykte är gott, personalomsättningen låg och kölistan lång. 

 Schemalagda luncher minskar matsvinnet Schemalagda luncher minskar matsvinnet 
Kostchef Jeanette Hademalm Ber, Strandskolan i Överkalix kommun; 
Schemalagda luncher minskar matsvinnet 

Strandskolan i Överkalix kommun har infört skollunch som ett ämne på schemat. Resultatet är 
minskat matsvinn, bättre matro och på sikt kanske även bättre studieresultat. Nu inspireras fler 
kommuner i Norrbotten att följa Överkalix exempel. Möt kostchef Jeanette Hademalm Berg. 

”Vi startade med schemalagd lunch höstterminen 2017. Vi hade jobbat med att minska svinnet redan 
innan men utan några rejäla resultat, idag kan vi se att matsvinnet minskat med hela 70 procent på 
mindre än tre år”, säger Jeanette Hademalm Berg, kostchef i Överkalix kommun.  

Kommunen började med en tidsstudie för att se hur länge eleverna åt skollunch. Resultatet visade att 
de yngsta satt 30–40 minuter, medan de äldre högstadieeleverna satt endast 12 minuter. ”Idag är 
den schemalagda skolmåltiden 20 minuter för de äldre och 30 minuter för de yngre”, säger Jeanette. 

Lunchen en pedagogisk resurs 

Jeanette menar att skolmåltiden är en pedagogisk resurs som det är viktigt att utnyttja.  

”Det sitter alltid en pedagog med vid bordet, uppgiften är att vara en god ambassadör för maten, 
berätta om råvarorna, äta enligt tallriksmodellen och se till att eleverna äter”, säger Jeanette.  

Matsvinnets minskning beror till stor del på att barnen värdesätter maten högre, men också på att 
kökspersonalen har mer tid att planera måltiderna och vet när eleverna kommer. Förut kunde de 
droppa in lite hur som helst under lunchen. Det blir också en lugnare matstund när eleverna inte 
rusar iväg för att få så lång lunchrast som möjligt.  

”Vi har istället en lång rast lite senare. Det gör att eleverna kan slappna av och inte ha så bråttom, de 
behöver inte kasta i sig maten. På en mätt mage sitter ett glatt ansikte och förhoppningsvis ger 
förändringen också bättre studieresultat”, säger Jeanette.  

Idag finns det ingen kö av hungriga högstadieelever vid korvkiosken på torget, vilket kunde vara fallet 
för några år sedan.  

”Det är också lugnare i klassrummen. Vi har helt enkelt mindre konflikter”, säger Jeanette. 

Teamwork för förändring 

Jeanette betonar att hela förändringen bygger på ett teamwork. Rektorerna ansvarar för 
schemaläggningen. I köket jobbar fem utbildade kockar. Pedagogernas uppgift är tydlig. Och eleverna 
har förstått och gillar upplägget. 

”Skola och kostverksamhet har ett gemensamt syfte, mätta barn är en grundförutsättning för att det 
ska fungera bra på alla övriga lektioner”, säger Jeanette.  
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Kommunerna Haparanda, Luleå och Kalix har visat intresse för de goda resultaten som schemalagd 
lunch har inneburit för Överkalix.  

”Det tar tid, alla måste med på resan. Involvera pedagogerna och eleverna tidigt så att de förstår 
vikten av att äta tillsammans”, säger Jeanette. 

Favoritlunch skapade svinn 

Men, visst kan det fortfarande finnas tillfällen där det uppstår extra svinn. Tacolunchen på 
Strandskolan var en sådan. Skolans elevgrupp fick i uppdrag att undersöka varför komposttunnan var 
sprickfärdig med matrester efter tacolunchen. De rapporterade att det helt enkelt var så att tacos är 
så gott att eleverna tog för mycket och inte orkade äta upp, så det slängdes extra mycket vid dessa 
luncher. Elevgruppen fick då i uppdrag att berätta för sina kompisar att om det fortfarande slängdes 
så mycket vid tacoluncherna så skulle skolan inte kunna servera tacos längre.  

”Resultatet blev att svinnet efter lunchen minskade drastiskt och tacolunchen finns kvar. Eleverna 
förstod problematiken”, säger Jeanette. 

Investerat i skolrestaurangen 

Skolrestaurangen serverar två rätter dagligen, varav en är vegetarisk. Det mesta tillagas i 
skolrestaurangen och nästan 80 procent av livsmedlen är svenska.  

”Vi har också, i samråd med eleverna, satsat på fina fotomotiv på väggarna och investerat i en 
utflyttad serveringslinje för att det ska bli enklare att ta av maten”, säger Jeanette.  

På Strandskolan firade man också skolstarten lite extra genom att bjuda på grillbuffé nere vid Kalix 
älv.  

”Varför bara fira skolavslutningen och inte skolstarten? Både elever och personal 
tyckte att det kändes kul och välkomnande”, säger Jeanette. 
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Motion till kommunfullmäktige i Värnamo Kommun 

 

Införa schemalagd skollunch i låg och mellanstadiet i kommunen. 

 

Livsmedelsverkets råd Bra måltider i skolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att 

skapa matglädje och främja hållbara matvanor i skolmiljö. Ett område som verkar väldigt 

intressant ur ett hållbarhetsperspektiv är schemalagd lunch vilket skulle ge en god 

ingångspunkt för en bra måltidprocess i skolan. Skolmåltiden har en väldigt viktig funktion 

för hälsa, prestationsförmåga, kunskap och gemenskap  

Miljöpartiet vill inför schemalagd lunch som pilotprojekt i låg och mellanstadieskolor i 

kommun. Klassen går tillsammans med läraren till skolrestaurangen och äter på lektionstid. 

En lektion kan antingen börja med eller sluta med lunch. Vid lite längre lektionspass kan 

lunchen läggas mitt i lektionen. När klassen ätit färdigt går den tillbaka till klassrummet och 

fortsätter lektionen. På så sätt äger lunchen rum under schemalagd tid och blandas inte 

ihop med rast. Rast för lekar och utevistelse läggs vid en annan tidpunkt på dagen. Att 

eleverna äter utan stress under en schemalagd lunch kan även bidra till att matsvinnet 

minskar ur ett resurs och klimatperspektiv. 

Mål med pilotprojektet är att skapa en trygg psykosocial miljö där det sociala och 

pedagogiska momentet under måltiden skapar matro, gemenskap är hälsofrämjande och 

deltagande och mindre matsvinn.  

 

 

 

Miljöpartiet yrkar med anledning av ovanstående 

 

- Att fullmäktige ger i uppdrag till barn och utbildningsnämd att genomföra ett 

pilotprojekt att schemalägga skollunch och redovisa utfallet. 

 

 

 

 

 

Värnamo 19/2 -2020  

 Miljöpartiet de Gröna  

 Jörgen Skärin 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-03-17 1

Protokollsutdrag:
Barn- och 
utbildningsnämnden
Servicenämnden
Medborgarnämnden
Omsorgsnämnden

Ks § 

Motioner, godkännande av kansliremisser

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att  remittera motionerna enligt nedan att besvaras senast den 25 maj 2020.

1. Motion – Inför schemalagd skollunch i låg- och mellanstadiet i 
kommunen; remiss barn- och utbildningsnämnden i samråd med 
servicenämnden. Dnr 2020.119.

2. Motion – Hemlösas situation; remiss medborgarnämnden i samråd med 
omsorgsnämnden. Dnr 2020.121.
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Skjut svinen, uppdrag från Kristdemokraterna 
angående vildsvinskött 
 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna inkom med ett uppdrag till servicenämnden 
19 februari 2020 där man ger serviceförvaltningen uppdraget, att 
inkludera vildsvinskött på menyn inom hela eller delar av 
måltidsverksamheten på ett sådant sätt att underlaget och 
möjligheterna för lokal vildsvinsjakt ökar utan att skapa 
negativa effekter för andra lokala köttproducenter. Samtidigt 
önskar Kristdemokraterna att inköp i första hand ska göras så att 
det främjar en ökad vildsvinsjakt i Värnamo kommun. 

Enligt nationella viltolycksrådet har vildsvinsolyckorna 
tredubblats sedan 2010 och i Jönköpings län är det nu, mer 
vanligt att kollidera med ett vildsvin än med en älg. Att hålla 
nere stammen av vildsvin skulle på så sätt också kunna bidra till 
att minska antalet vildsvinsolyckor. 

Att inkludera vildsvin på menyn är givetvis något som är fullt 
möjligt. Det är något som historiskt sett inte har serverats och 
bör därför testas för att se hur väl det tas emot av 
måltidsverksamhetens kunder. 

Det kräver också att det finns en lokal producent och leverantör 
för att möta upp motionens intention att det är en lokal 
producent som får leverera för att få de positiva effekterna som 
efterfrågas lokalt. 

Att det inte ska påverka andra lokala leverantörer till kommunen 
kräver dock att de befintliga leverantörerna också kan leverera 
vildsvinskött. 

 

 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 
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att     låta måltidsverksamheten utreda frågan om vilka lokala 
leverantörer som finns i närområdet och säkerställa att köttet de 
levererar kommer från länet samt att köttet kommer från det vilda 
beståndet 

 

 

Charlotta Nielsen Nylander Annelie Andersson 
Måltidschef Förvaltningschef 
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Utredning 

Kristdemokraterna inkom med ett uppdrag till servicenämnden 
19 februari 2020 där man ger serviceförvaltningen uppdraget att 
inkludera vildsvinskött på menyn inom hela eller delar av 
måltidsverksamheten på ett sådant sätt att underlaget och 
möjligheterna för lokal vildsvinsjakt ökar utan att skapa 
negativa effekter för andra lokala köttproducenter. Samtidigt 
önskar Kristdemokraterna att inköp i första hand ska göras så att 
det främjar en ökad vildsvinsjakt i Värnamo kommun. 

Enligt nationella viltolycksrådet har vildsvinsolyckorna 
tredubblats sedan 2010 och i Jönköpings län är det nu mer 
vanligt att kollidera med ett vildsvin än med en älg. Att hålla 
nere stammen av vildsvin skulle på så sätt också kunna bidra till 
att minska antalet vildsvinsolyckor. 

Att inkludera vildsvin på menyn är givetvis något som är fullt 
möjligt. Det är något som historiskt sett inte har serverats i 
Värnamo kommuns restauranger och skolmatsalar och det är 
också något som måste testas för att se hur väl det tas emot av 
måltidsverksamhetens kunder. Det kan för många vara ett kött 
som är helt okänt och med anledning av det kan det vara aktuellt 
med en informationskampanj för att göra verksamhetens kunder 
uppmärksammade på vad det är som kommer att serveras i 
framtiden. I andra kommuner i länet ser det lite olika ut men det 
finns några kommuner som då och då serverar vildsvin men 
ingen har det som ett återkommande planerat inslag på menyn. 
Att tillaga vildsvinskött kräver också kunskap och det finns 
olika produkter att tillgå på den generella marknaden. Allt från 
styckdetaljer till processade produkter som korv och skinka. 

Utifrån dagens rekommendationer gällande servering av rött kött 
måste servering av vildsvinskött göras på sådant sätt att den 
totala mängden rött kött som serveras inte ökar. Detta innebär i 
praktiken att annat kött få stå tillbaka för att servering av 
vildsvinsköttet ska vara möjligt. Servering av vildsvinskött 
skulle i så fall kunna göras när tillfälle ges. 

Mängden vildsvinskött på menyn kommer således inte att vara 
så stor och frågan är om det kommer att påverka 
vildsvinsstammen i kommunen, baserat enbart på Värnamo 
kommuns inköp. Här tror måltidsverksamheten att den privata 
marknaden skulle kunna påverka detta i större omfattning.  
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I dagsläget kan måltidsverksamheten inte se att det finns några 
lokala leverantörer av vildsvinskött, som härstammar från länet. 
Det finns ett fåtal leverantörer som utgår från Skåne och 
Älmhult men de levererar vildsvinskött från egen uppfödning 
och då faller ambitionen från motionären. Att hitta en lokal 
leverantör med kött från lokal jägare behöver utredas vidare 
alternativt behöver en upphandling genomföras för att se om det 
finns leverantörer som kan tänkas leverera till kommunen. 

Kommunen köper idag kött från en lokal producent som också 
säljer vildsvinskött men vart det köttet har sitt ursprung behöver 
utredas vidare, d.v.s. är det vildsvin från produktion eller som 
skjutits av jägare i naturen. 

Måltidsverksamheten ser inga hinder i att utifrån ovanstående 
utredning, servera vildsvin på menyn och att det i samband med 
detta också görs en utvärdering för att se om detta är något som 
ska vara återkommande inslag på menyn framledes. 
Måltidsverksamheten ser dock gärna att intentionerna i 
motionen kan tillmötesgås för att det ska vara aktuellt att servera 
vildsvin. Då ska följande intentioner uppnås: 

 

- Köttet ska komma från vilda djur, skjutna i länet eller i angränsande 
län. Djuret ska med andra ord inte komma från uppfödning eller från 
andra delar av Sverige alternativt utlandet. Här är det viktigt att det är 
lokalt kött för att skapa det motionen efterfrågar 

- Måltidsverksamheten serverar på prov, vildsvin i verksamheterna under 
hösten för att också utvärdera hur detta tas emot av gästerna. 

- Att måltidsverksamheten tillsammans med upphandlingsavdelningen 
ser över konsekvenserna för andra lokala producenter så att de påverkas 
så lite som möjligt av att vildsvin serveras. 
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Förändring av köksstruktur, serveringskök i 
förskola 

 

Ärendebeskrivning 

Den centraliserade måltidsverksamheten, måltidsservice 
skapades 2015. Detta efter den samverkansutredning som var 
klar 29 september 2014. 
En del i utredningen som lämnades till kommunstyrelsen var ett 
förslag till strategi för framtida lokalisering och etablering av 
olika typer av kök. Vid uppstarten av den nya 
måltidsverksamheten, gav kommunfullmäktige också 
servicenämnden i uppdrag att utveckla måltidsverksamheten. 

Under de fem år som måltidsservice funnits har flera 
organisationsförändringar gjorts för att anpassas utifrån 
förutsättningar som getts. Exempelvis finns idag färre chefer i 
verksamheten, istället har stödfunktioner inrättats. Antal kök och 
antal beställande kunder har varierat över tid och är ständigt 
föränderligt. Att anpassa verksamheten till dessa förändringar 
med bibehållen kvalitet och god arbetsmiljö har varit väldigt 
viktigt.  

Utifrån den erfarenhet som nu finns inom måltidsservice, ses ett 
behov av att förändra strukturen ytterligare. Detta för att klara 
ökade krav på livsmedelsproduktionen, möjligheter att 
kompetensförsörja, möta krav från kunder, kunna vidareutveckla 
och kvalitetssäkra verksamheten samt skapa bättre arbetsmiljö 
för både chefer och medarbetare.  
Att fokusera på kärnuppdraget, laga näringsriktiga, säkra och 
goda måltider innebär att måltidsservice behöver lägga fokus på 
det som är mest resurseffektivt men också hållbart utifrån ovan 
givna delar. Idag föreligger stora svårigheter med de resurser 
som står till buds, att kvalitetssäkra och styra verksamheten i 
den omfattning som krävs. 

Den struktur- och organisationsförändring som måltidsservice 
ser skulle kunna vara ett sätt att effektivisera och klara ställda 
krav är att överföra ansvaret för förskolornas serveringskök till 
barn och utbildningsförvaltningen med följande argument som 
grund: 
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- det behöver skapas en likvärdighet i uppdraget kopplat till 
måltidsservice kunder 

- utvecklingsbehovet i serveringsköken är betydligt mindre än 
behovet i tillagningsköken/produktionskedjan 

- rektorn på förskolan ges större möjlighet till att använda 
måltidsbiträdet i köket i övriga delar av förskolans 
verksamhet 

- rektorn på förskola kan utifrån behov på förskolan besluta 
vad som ska ingå i måltidsbiträdets arbetsuppgifter 

- måltidsbiträdets arbetsmiljö förbättras med bättre tillhörighet 
och delaktighet på arbetsplatsen 

- chefer i måltidsservice ges bättre förutsättningar att fokusera 
på verksamhetens grunduppdrag 

- chefer i måltidsservice ges bättre förutsättningar att utveckla 
grunduppdraget - att producera näringsriktiga, säkra och 
goda måltider  

- chefer i måltidsservice ges bättre förutsättningar för att 
kvalitetssäkra samtliga processer t ex egenkontrollen i 
produktionskedjan 

- måltidsservice ges bättre förutsättningar att utveckla målen 
gällande klimatsmarta lösningar  

- måltidsservice ges bättre förutsättningar att arbeta med 
hållbarhet i såväl upphandlingar, köksbyggnationer som i 
måltidsplanering 
 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att i dialog med 
förvaltningschef på barn och utbildningsförvaltningen, se över 
hur struktur och organisation för serveringsköken inom förskola 
ska se ut, utifrån det som angetts i ärendebeskrivning, utredning 
och riskanalys 

att återkomma till servicenämnden med förslag på ny 
organisationsstruktur  

 

Charlotta Nielsen Nylander Annelie Andersson 
Måltidschef Förvaltningschef 
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Utredning 

Den centraliserade måltidsverksamheten, måltidsservice 
skapades 2015. Detta efter den samverkansutredning som var 
klar 29 september 2014. 

En del i utredningen som lämnades till kommunstyrelsen var ett 
förslag till strategi för framtida lokalisering och etablering av 
olika typer av kök. 

Måltidsservice har nu funnits i fem år. I enlighet med 
utredningen har många av de delar som strategin förespråkat 
också genomförts.  

- Nya kök har byggts och befintliga kök har renoverats och 
anpassats utifrån den inriktning som tagits fram gällande 
olika typer av kök. Grundinriktningen är att tillagningskök 
ska finnas där det produceras 80–100 portioner. 

- Köksstrukturen har förändrats genom att större 
tillagningskök byggts och mindre tillagningskök omvandlats 
till serveringskök. 

- Mat & Måltidspolicyn för Värnamo kommun ska följas samt 
kvalitén på maten bibehållas. 

Kommunfullmäktige gav även servicenämnden uppdraget 
utifrån utredningen, vidareutveckla måltidsverksamheten. 

I kostutredningen sägs det: 

”Kring utredningen uttalar kommunledningen dessutom en 
tydlig ambition av effektivisering. Med detta menas att optimera 
användningen av budgeterade medel så att resurserna läggs 
inom de områden som bäst befrämjar god mat- och 
måltidskvalitet för verksamhetens gäster och kunder. För att 
skapa dessa förutsättningar måste kostverksamheten revidera 
nuvarande köksstruktur.” 

Flera organisationsförändringar har gjorts under åren för att 
anpassa verksamheten utifrån förutsättningar som getts. Det 
finns idag färre chefer i verksamheten än initialt och istället har 
stödfunktioner inrättats. Antal kök och antal beställande kunder 
har varierat över tid och är ständigt föränderligt. Kravet att 
anpassa måltidsverksamheten utifrån behov och med bibehållen 
kvalitet och god arbetsmiljö är ett ständigt prioriterat uppdrag. 
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Den mest aktuella förändring som krävt en ny 
organisationsöversyn av måltidsservice var policyn ”Heltid som 
norm” antagen av kommunfullmäktige 2017-03-30. Ett uppdrag 
som medfört en stor utmaning för måltidsservice men som 
verksamheten ändå klarat av på ett mycket bra sätt. 

Med dessa förändringar som grund och med den erfarenhet som 
byggts upp under åren gör nu att måltidsservice ser ett behov av 
att förändra strukturen ytterligare. Behovet av att fokusera på 
kärnuppdraget, att laga näringsriktiga, säkra och goda måltider 
innebär att måltidsservice behöver se över sin verksamhet. 
Fokus måste läggas på det som är mest resurseffektivt men 
också hållbart utifrån ovan givna delar. Idag klarar inte 
måltidsservice med rådande resurser, att kvalitetssäkra och styra 
verksamheten i den omfattning som krävs. 

Att skapa en god arbetsmiljö för de som arbetar i måltidsservice 
ligger också till grund för den här förändringen. 

Att arbeta som chef i måltidsverksamheten innebär att ansvara 
för mellan 23 och 25 medarbetare. Utöver detta ska chefen 
också ansvara för lokaler på mellan nio och fjorton enheter, 
fördelade över hela kommunen. Att ansvara för lokaler innebär 
att genomföra underhållsbesiktningar, skyddsronder och 
brandtillsyn enligt SBA. Vidare ingår intern revision av 
egenkontrollprogram, APT möten samt andra förekommande 
verksamhetsbesök. 

Att ha 25 medarbetare är inte ett problem för cheferna men att 
ha många av dessa medarbetare spridda på väldigt många 
enheter är svårt och i stort sett omöjligt att hantera utan att det 
påverkar andra arbetsuppgifter såsom utveckling av 
arbetsplatserna och kvalitetsarbetet. I nuvarande organisation 
krävs mycket tid av måltidsservice chefer för alla möten med 
sina medarbetare på de olika serveringsköken. 

Om ansvaret för personalen i köket gick över till rektorn på 
förskolan skulle cheferna inom måltidsservice kunna fokusera 
på tillagningsköken där grunduppdraget utförs.  

Måltidsservice har 20 förskolor där personal arbetar ensamma. 
Dessa kök är så kallade serveringskök. Uppdraget som 
måltidsbiträde innebär disk, städ och att vara behjälplig med 
bland annat förberedelse av mellanmål och frukost. Att arbeta 
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som måltidsbiträde kräver ingen köksutbildning utan dessa 
arbetsuppgifter skulle kunna utföras av någon annan. En lättare 
hygienutbildning är det som krävs för att klara av hanteringen av 
den färdiglagade mat som man förväntas hantera. Rektorn på 
förskolan behöver också ansvara för egenkontrollen på 
förskolan. Detta gör rektorer på vissa förskolor redan idag. 

Att hantera alla dessa ensamkök tar mycket tid av 
verksamhetscheferna i måltidsservice. Om rektorn för förskolan 
ansvarade för måltidsbiträdet skulle måltidsbiträdets arbetstid 
kunna nyttjas på ett mer effektivt sätt i förskoleverksamheten. 
Det skulle också ge cheferna i måltidsservice förutsättningar att 
klara övriga delar i uppdraget på ett bättre sätt samt hantera de 
områden som man idag inte hinner med. 

Rektorn på förskolan har ansvar för förskolan i sin helhet. Om 
en förändring genomförs där personalen i köket övergår till 
rektorns ansvar, skulle det inte innebära fler verksamheter för 
rektorn då köket redan finns i befintlig verksamhet. Skillnaden 
skulle bli att rektorn har personalansvaret för medarbetaren i 
köket. På så sätt skulle också rektorn kunna påverka vem som 
ska arbeta i köket och vilka arbetsuppgifter medarbetaren ska 
ha. Det skulle bli enklare för rektorn att använda medarbetaren 
där den bäst behövs. Rektorn går sina skyddsronder och 
brandskyddsronder oavsett och enligt måltidsservice förslag 
innebär det i praktiken att rektorn också ser över lokalerna som 
innefattar köket.  

Vi tror också att det skulle gynna arbetsmiljön för medarbetaren 
som får en mer naturlig tillhörighet i förskolan och att 
medarbetaren kan medverka i förskolans APT möten och 
planeringar. Idag har chefen i måltidsservice ingen möjlighet att 
påverka medarbetarens arbetsmiljö och det är svårt att ha bra 
APT möten med personalen i förskoleköken då chefen i 
måltidsservice inte ansvarar för övriga delar på förskolan. 

Måltidsservice menar att uppdraget måste se likvärdigt ut mellan 
måltidsservice och dess kunder. Idag finns det stora skillnader i 
vilka åtaganden som kunden har i förhållande till den service 
måltidsverksamheten kan ge.  

Måltidsservice producerar beställda portioner och levererar 
beställda livsmedel till kunden. I samarbetet med omsorgen 
skickar måltidsservice mat till avdelningarna på kommunens 
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särskilda boenden och maten tas emot, serveras och hanteras av 
undersköterskor och vårdbiträden. För att säkerställa ett gott 
samarbeta och för att vara behjälpliga med kunskap inom 
området träffas kök och avdelning på så kallade 
kostombudsträffar.  

En liknande hantering skulle kunna var aktuell även för 
förskolorna. Att förskolans personal (måltidsbiträdet eller 
annan) tar emot, serverar och hanterar det de beställt på samma 
sätt som personalen gör i omsorgen.  

Måltidsservice bedömer att ett skifte skulle få mindre 
konsekvenser för rektorn på förskolan än de konsekvenser som 
måltidsservice upplever sig fortsättningsvis ha, om samma 
hantering kvarstår. Cheferna i måltidsservice har svårt att 
säkerställa personalens kompetens, arbetsmiljö, efterlevnad av 
egenkontrollsystem och deras delaktighet i 
verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring på ett 
tillfredsställande sätt. Brister som över tid kan få stora 
konsekvenser för både kund och medarbetare i måltidsservice.  

Resurserna behövs i tillagningsköken, inte i serveringsköken. 
Arbetet i serveringsköken är av mer av oföränderlig karaktär 
som ska förvaltas och där utveckling inte är det som är 
huvudfokus. 

För den enskilde medarbetaren i serveringsköket skulle det 
innebära bättre arbetsmiljö, både fysiskt men även psykosocialt. 
Att känna en tillhörighet i det dagliga arbetet är en förutsättning 
för att må bra på jobbet. Om förskoleköken ska finnas kvar i 
måltidsservice regi finns ett behov av att ytterligare chefer 
anställs för att klara av att åtgärda de brister som idag finns 
kring uppföljning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i 
verksamhetens övriga kök men också för att i framtiden klara av 
dessa uppgifter. 

Om ett skifte görs av ansvaret för serveringsköken inom 
förskolorna, kommer måltidsservice även fortsättningsvis ha ett 
stort ansvar att bistå barn och utbildningsförvaltningen med stöd 
och hjälp i det fortsatta arbetet kring måltiderna och vill på alla 
sätt vara med och bidra till att barnen i förskolan får de bästa 
förutsättningarna för goda måltider av hög kvalitet. 
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Riskbedömning   

Att ändra strukturen och att flytta tillbaka verksamheter till barn 
och utbildningsförvaltningen görs enbart för att bättre klara av 
huvuduppdraget utan att tillföra mer resurser som bidrar till 
ökade kostnader för måltiderna. Vad är det måltidsverksamheten 
grundar förslaget på och vilka konsekvenser får det för de båda 
förvaltningarna.  

- Det behöver skapas en likvärdighet i uppdraget kopplat till 
måltidsverksamhetens kunder. Det skulle göra uppdraget 
mer tydligt för både kunder och måltidsverksamhet. 

- Utvecklingsbehovet i serveringsköken är betydligt mer 
begränsat än behovet i tillagningsköken/ produktionskedjan. 
Innebär att rektorn inte har ansvar för själva måltiden, det 
ansvarar måltidsverksservice för.  

- Större möjlighet för rektorn att använda personalen i köket i 
övriga delar av förskolans verksamhet. Detta skulle 
innebära större utrymme för rektorn att påverka arbetet på 
förskolan i sin helhet. 

- Lättare för rektorn att avgöra vad som ska ingå i uppdraget 
som måltidsbiträde i förskolan. Rektorn kan själv leda och 
fördela arbetet på hela förskolan. 

- Chefer i måltidsservice kan fokusera på det som är 
verksamhetens grunduppdrag. Är nödvändigt för att klara 
kraven som ställs på livsmedelsproduktionen. 

- Chefer i måltidsservice får möjlighet att utveckla 
grunduppdraget, att producera näringsriktiga, säkra och goda 
måltider till verksamhetens kunder. Förutsättning för 
bibehållen kvalitet. 

- Chefer i måltidsservice får rätt förutsättningar för att 
kvalitetssäkra samtliga processer och områden som idag inte 
får det fokus som krävs, ex egenkontroll i 
produktionskedjan. Förutsättning för att bibehålla en säker 
produktion. 

- Utveckla målen gällande klimatsmarta lösningar och arbetet 
med hållbarhet i såväl upphandlingar, köksbyggnationer som 
måltidsplanering. Förutsättning för att klara målen och för en 
god resursanvändning. 
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Uppföljning internkontroll 2020, Kvartal 2 

 

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern 
kontroll enligt kommunfullmäktiges reglemente. Som grund för 
planen ska riskanalyser genomföras. Av planen ska sedan 
framgå vad som ska granskas under året, vem som är ansvarig 
för granskningen och när granskningen ska rapporteras till 
nämnden. Uppföljningen av internkontrollen ska redovisas till 
berörd nämnd utifrån beslutad tidsplan. 

Servicenämnden har beslutat om internkontroll för 2020, kvartal 
2 enligt följande. 

 Granska att kostnader för investeringsprojekt förs på 
rätt investeringskonto 

 Granska att rutin kring direktupphandling följs 
 Kontrollera kostnader på verksamhetsfordonen 
 Kontrollera att det ej finns fordon som logistikenheten 

ansvarar för som är obesiktigade. 
 Kontroll av aktiva användarkonton i Active Directory 
 Hantering av personuppgifter i Artvise 
 Arbetsskador och Tillbud enligt SAM (systematiskt 

arbetsmiljöarbete) 
 Dokumenthanteringsplan 
 Företrädesrätt enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) 

Beslutsförslag 

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta 

att godkänna samtliga av servicenämnden beslutade 
internkontrollpunkter för kvartal 2 2020 

 

Anneli Andersson Aamer Kwifatia 
Förvaltningschef Controller 
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Utredning 

 

Granska att kostnader för investeringsprojekt förs på rätt 
investeringskonto  

Kostnader som avser investeringsprojekten i 
serviceförvaltningens verksamheter är rätt bokförda.  

Granska att rutin kring direktupphandling följs 

Upphandlingsrutinen följs av samtliga verksamheter inom 
serviceförvaltningen. Vid genomgång i samband med 
internkontrollen har det dock uppmärksammats kostnader från ej 
upphandlade leverantörer. Kostnaderna avser vissa akuta 
lösningar och tjänster. Kostnaderna är under gränsbeloppet på 25 
000 kronor per faktura men det totalt debiterade beloppet från en 
ej upphandlad leverantör överstiger 25 000 kronor under första 
och andra kvartalet 2020. IT och logistikenheten har förmedlat till 
upphandlingsenheten utifrån behov, en lista på leverantörer där en 
upphandling bör genomföras. Vissa av dessa leverantörer är ännu 
ej färdigupphandlade.  
I samband med internkontrollen har det också uppmärksammats 
kostnader som överstiger 100 000 kronor per faktura, kostnader 
som avser IT licenser och tjänster från ej upphandlade 
leverantörer.  

Följande tjänster och varor som ej är upphandlade är:  

Karl-Ivar Johansson Aktiebolag: Biltvätt, tjänsten har funnits 
sedan logistikenheten startades och upphandlingsavdelning är 
medveten om att denna tjänst ej är upphandlad. Uppdrag att 
upphandla denna tjänst är lämnad till logistikenheten för vidare 
diskussion med upphandlingsenheten. 

OK Q8 AB: Inköp av drivmedel i Rydaholm görs hos den enda 
bensinstation som finns i Rydaholm. Upphandlingsavdelning är 
medveten om att denna tjänst ej är upphandlad. Uppdrag att 
upphandla denna tjänst är lämnad till logistikenheten för vidare 
diskussion med upphandlingsenheten. 

Clavister AB: De brandväggarna kommunen använder levereras av Clavister. 
Specifikationer tas fram i samråd med leverantören för att få rätt utrustning. 
Därefter kontaktas ATEA där avtal finns och affären går via upphandlad kanal. 
Under våren uppstod ett behov av ytterligare utrustning och förfarandet gjordes 
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med specifikation enligt vanlig rutin. 
Ett misstag gjordes då köpet gick direkt via leverantören vilket upptäcktes i 
samband med internkontrollen. Rutinen finns denna hantering och fokus 
kommer att vara på att följa upprättad rutin, just för att undvika att kommunen 
handlar för stora belopp av en leverantör där avtal saknas. 

Nilex i Helsingborg Aktiebolag: Nilex har direktupphandlats 
historiskt men då licenssumman nu ökat kommer den att hanteras 
under befintligt licenspartneravtal med ATEA. 

Kontrollera kostnader på verksamhetsfordonen 

Kontroll av de administrativa kostnaderna och avgifter gällande 
samtliga bilar som logistikenheten ansvarar för har genomförts. 
Avvikelse finns för kostnaderna kring elektroniska körjournaler 
vilket kommer att rättas vid delårsbokslutet. Avvikelsen beror på 
att logistikenheten har bytt till en ny leverantör och arbetet pågår 
nu att byta alla körjournaler i samtliga verksamhetsfordon.  
Övriga kostnader är rätt. Ny kontroll kommer att ske i slutet på 
september månad. 

Kontrollera att det ej finns obesiktigade fordon som 
logistikenheten ansvarar för  

Fordonsvårdaren vid logistikenheten stämmer av varje månad 
mot transportstyrelsen vilka bilar som ska besiktigas och att 
logistikenheten inte har något fordon som är obesiktigat. Samtliga 
fordon var vid granskningen besiktigade.  

Kontroll av aktiva användarkonton i Active Directory 

I internkontrollplanen för 2020 beslutades att fastställda rutiner 
för hantering av konton som ej är i bruk ska följas upp halvårsvis 
och återrapporteras till nämnden. Aktiva konton som ej varit 
använda (inloggade) under de senaste 6 månader kommer att 
inaktiveras. Konton som uppenbarligen inte skall finnas kvar 
städas bort. Inaktiva konton som fortfarande inte använts sedan 
förra revisionen tas bort. Vid halvårsrevisionen 2020 
inaktiverades 375 av 1291 konton, 4 städades bort och 54 som vid 
tidigare revision inaktiverats togs bort. 
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Hantering av personuppgifter i Artvise 

Kontaktcenter granskar genom stickprov (30 stycken) en gång i 
halvåret att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. 
Rapporten visar en avvikelse av beslutad rutin och återkoppling 
till kontaktcenterverksamheten är genomförd. 

Arbetsskador och tillbud enligt SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) 

På serviceförvaltningen har det under perioden 2020-01-01 till 
2020-06-30 rapporterats om 3 tillbud och 11 anmälningar om 
arbetsskada. Samtliga tillbud och arbetsskador har uppstått i 
måltidsservice och dessa rapporteras löpande vid verksamhetens 
lokala samverkansgrupp. För övriga verksamheter på 
serviceförvaltningen finns inga rapporterade tillbud eller 
arbetsskador. 

Dokumenthanteringsplan  

Internkontrollen visar att dokumenthanteringsplanen har under 
första halvåret följts.   

Företrädesrätt enligt LAS (Lagen om anställningsskydd)  

Bemanningsenheten följer rutinerna kring företrädesrätt enligt 
LAS. Istället för att ta fram rapporter var 6:e månad väljer 
bemanningsenheten att ta fram listor kontinuerligt varje månad. 
Bemanningsenheten är även behjälpliga med att ta fram 
företrädeslista när omsorgsförvaltningen ska rekrytera. Allt har 
följt uppgjorda rutiner. Det finns dock förbättringsområden i 
personalsystemet vad gäller listan kring konverteringstid, vilket 
har uppmärksammats till HR avdelningen. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-11  

Justerare 

§ 292 Dnr: KS.2020.386 
 
Revisionsrapport - Granskning av hantering och 
nyttjande av fordon 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   remittera revisionsrapporten till servicenämnden, tekniska 

utskottet och samhällsbyggnadsnämnden, samt 
att   återrapporteras till kommunstyrelsen senast 15 september 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har 17 juni 2020 överlämnat  
revisionsrapport ”Granskning av hantering och nyttjande av 
fordon” till kommunstyrelsen för yttrande senast den                 
25 september 2020. 
 
Kommunfullmäktige, servicenämnden, tekniska utskottet och 
samhällsbyggnadsnämnden har fått revisionsrapporten för 
kännedom. 
 
Kommunstyrelsen vill ha yttrande från servicenämnden, 
tekniska utskottet och samhällsbyggnadsnämnden innan ett svar 
lämnas till kommunens revisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Servicenämnden 
Tekniska utskottet 
Samhällsbyggnadsnämnden
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-06-16  

Justerare 

§ 266 Dnr: KS.2020.376 
 
Uppgradering av bild och ljud i kf-salen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   genomföra en upprustning av tekniken för bild och ljud i 

kf-salen i enlighet med redovisat förslag, samt 
att   finansiering sker genom i servicenämndens budget 2020 

avsatta medel för teknisk utrustning i 
sammanträdeslokalerna. 

    
Ärendebeskrivning 
Den tekniska utrustningen avseende bild och ljud i kf-salen i 
Stadshuset är i behov av utbyte och vissa funktioner behöver 
förbättras. 
Som exempel kan nämnas att några av mikrofonerna behöver 
bytas ut och komplettering behöver ske av ett par 
handmikrofoner. Styrutrustningen för ljud och bild behöver 
bytas, projektorerna i taket är i behov av utbyte, dataskärmarna i 
talarstolen behöver förbättras för att underlätta för de som håller 
presentationer och möjligheten att ha videomöte från salen 
behöver också tillskapas. 
 
Prisuppgifter, inklusive installation, har inhämtats och den totala 
kostnaden beräknas till mellan 210 000 och 225 000 kronor. 
 
Servicenämnden har ett årligt anslag för teknisk utrustning i 
sammanträdeslokalerna. Genom att flera av de åtgärder som 
behöver göras i övriga sammanträdeslokaler ingår i översynen 
av krisledningslokaler, där myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) finansierar en stor del, kan de avsatta medlen 
finansiera hela denna föreslagna uppgradering av kf-salen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 9 juni 2020 
kommunstyrelsen besluta 
att   genomföra en upprustning av tekniken för bild och ljud i kf-

salen i enlighet med redovisat förslag, samt 
att   finansiering sker genom i servicenämndens budget 2020 

avsatta medel för teknisk utrustning i 
sammanträdeslokalerna. 

 
 

 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Servicenämnden
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2020-06-17  

Justerare 

§ 102 Dnr: KS.2020.329 
 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, 
revidering 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att   anta förslag till förändring av §15 och §16 i 

arvodesbestämmelserna för förtroendevalda gällande 
reskostnadsersättning och restidsersättning. 

     
 

Ärendebeskrivning 
En riktlinje för tjänsteresor är framtagen och beslutad på 
delegation av kommundirektören.  
 
Riktlinjen gäller för alla resor som anställda gör i tjänsten.  
Resor till och från arbetet omfattas alltså inte. Riktlinjen stödjer 
Värnamo kommuns miljömål. Syftet är att alla resor som görs i 
tjänsten ska vara trafiksäkra, miljöanpassade och 
kostnadseffektiva och samtidigt uppfylla krav på god 
arbetsmiljö. Målet är att Värnamo kommun är både 
miljömedvetna och kostnadsmedvetna vid sina resor. 
 
I gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda finns 
reglerat reskostnadsersättning och restidsersättning till 
sammanträde inom kommunen. För resor till sammanträde 
utanför kommunen och för förrättningsresor både inom och 
utom kommunen föreslås att riktlinjen för tjänsteresor skall 
tillämpas.  
 
Förändring av §15 och §16 i arvodesbestämmelserna för 
förtroendevalda gällande reskostnadsersättning och 
restidsersättning föreslås i kommunledningsförvaltningens 
skrivelse 26 maj 2020 och kommunfullmäktige föreslås besluta 
att    anta förslag till förändring av §15 och §16 i 

arvodesbestämmelserna för förtroendevalda gällande 
reskostnadsersättning och restidsersättning. 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2 juni 2020, § 234. 

 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samtliga förvaltningar 
Tekniska utskottet
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2020-06-17, § 102
________________________________________________________________

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och
engagemang. Den som är tjänstledig från sitt arbete får ersättning för förlorad arbetsinkomst
och alla får ersättning för den tid som sätts av till sammanträde eller förrättning.
I detta dokument finns de regler som styr vem som får ersättning, vilken form av ersättning
som delas ut och ersättningens storlek.

En förtroendevald har flera roller. Hon/han ska kritiskt granska den kommunala 
verksamheten, verka för förbättringar i den, ha goda allmänkunskaper och vara en länk till 
allmänheten. Den senare uppgiften innebär dels att förmedla och samtala om innebörden i de 
beslut som fattas, dels att känna till värderingar och åsikter bland invånarna. 

Förtroendevaldas roll är också att vara sitt partis representanter i styrelser och nämnder. De 
förtroendevalda för sitt partis talan i styrelser och nämnder genom att söka nödvändig 
information och därigenom skapa underlag för att fatta beslut. 

Förtroendemannarollen är utformad så att ledamoten är och uppfattas vara en del av de 
styrande i Värnamo kommun med den gemensamma målsättningen att skapa lösningar för 
kommunens bästa. Förtroendemannarollen innebär ett engagemang som kan vara långt över 
vad erbjudet arvode motsvarar.

1 § Personkrets 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
(2017:725), d v s ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, revisorerna och 
deras ersättare samt för förtroendevalda som utses till ledamöter i de organ (beredningar, 
utskott eller bolag) som särskilt utses av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller 
nämnd.

2 § Sammanträden 

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ där protokoll-
föringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll förs i huvudsaklig 
överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser. När en nämnd har mer än ett 
sammanträde under en och samma dag skall sammanträdena i ersättningshänseende betraktas 
som ett sammanträde. 
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3 § Arvoden och ersättningar 

Ersättning till förtroendevald kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timarvode, 
förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, restids- och resekostnadsersättning 
och särskild ersättning. Dessa räknas årligen upp med den genomsnittliga löneökningen 
inklusive strukturmedel för kommunalt anställda i Värnamo kommun för året före det år 
arvodet skall gälla. 

4 § Årsarvoden 

Till samtliga ordförande inklusive KS presidie utgår endast årsarvode – se bilaga 1 – och 
resekostnadsersättning. Arvodet skall täcka alla med uppdraget förenade uppgifter. Utöver 
arvodet utgår ingen ersättning. Det är deras ansvar att disponera sin tid.

Förste vice ordförande skall vid behov ersätta ordföranden på sammanträden vid frånvaro. 
Vid frånvaro överstigande en månad i följd utgår ordförandearvode för den tid som 
överstiger en månad. Förste och andre vice ordförande skall vara tillgängliga för uppdrag 
inom nämndens verksamhetsområde i den omfattning nämnden beslutar. För särskilda 
uppdrag beslutar nämnden, liksom om ytterligare ersättning skall utgå. 

Avgår förtroendevald som har rätt till årsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas 
arvodet mellan denne och den som träder i stället i förhållande till den tid de innehaft 
uppdraget. Samma sak gäller om den förtroendevalda p g a sjukdom eller annars är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger en månad. 

En översyn av arvodesnivån sker efter varje ordinarie kommunfullmäktigeval. Översynen bör 
vara gjord före den 1 januari året efter valet.

5 § Grundarvode 

För övrig förtroendevald utgår grundarvode med ett engångsbelopp per dag 
för uppdrag/sammanträde med anknytning till förtroendeuppdraget. 
Grundarvode till vid nämndssammanträdet närvarande ej tjänstgörande ersättare utgår med 
hälften av grundarvodet ovan och för högst två gånger per kalenderår. 

För förrättning där förtroendevald deltar i utbildning, kurs eller konferens är denne berättigad 
till halvt grundarvode jämte ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller särskild ersättning. 

För flerdagarsförrättning/utbildning/konferens utgår endast ett grundarvode. 

6 § Särskild ersättning – timarvode 

För deltagande i sammanträde är förtroendevald berättigad till ersättning med visst belopp per 
timme, se bilaga 1. 

Särskild ersättning utgår endast för själva sammanträdestiden. För del av timme utgår 
ersättning för varje påbörjad halvtimme med hälften av timbeloppet. 

Särskild ersättning utgår endast för den tid ersättning för förlorad arbetsinkomst inte utbetalas. 
Yrkar förtroendeman inte att få ersättning för förlorad arbetsinkomst skall särskild ersättning 
betalas ut automatiskt, d v s något yrkande om särskild ersättning behöver ej göras. 
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Då nämnd eller någon av dess delegationer eller liknande håller sammanträden i en följd 
skall sammanträdena i ersättningshänseende betraktas som ett sammanträde. Samma sak 
gäller när nämnd avhåller mer än ett sammanträde under en och samma dag. 

Ersättning till vid sammanträdet närvarande ersättare, vilken ej tjänstgör i ledamots ställe, 
utgår med hela timbeloppet enligt bilaga 1. Ersättningen utgår endast två gånger per år. Rätt 
till ordinarie grundarvode och sammanträdesarvode för ersättaren föreligger ej vid 
tjänstgöring under enskilt ärende p g a tjänstgörande ledamots jäv. 

7 § Ersättning avseende kommunfullmäktiges sammanträden och 
gruppmöten 

För ledamot i kommunfullmäktige utgår särskilt KF-arvode. 

Arvodet inkluderar tjänstgörande ledamots/ersättares deltagande i gruppmöten inför 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att vid närvaro under KF-sammanträdet erhålla halvt KF-
arvode, dock högst två gånger per år. 

8 § Förrättningsarvode 

För deltagande i förrättning utgår timarvode och halvt grundarvode enligt samma regler som 
deltagande i sammanträde. Ersättning förutsätter uppdrag och beslut från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse eller nämnd. 

Med förrättning menas: 

1. studiedagar eller motsvarande för ledamot och ersättare under högst två dagar per år 
2. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart till kommunen 
3. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda 

själv tillhör 
4. sammankomst med kommunalt samrådsorgan, stiftelse eller intressentsammansatt 

organ med kommunal representation 
5. överläggningar i övrigt efter beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller 

nämnd
6. deltagande som kommunens ombud vid bolagsstämmor
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9 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

I de fall grundarvode och särskild ersättning inte täcker den förlorade arbetsförtjänsten kan 
mellanskillnaden utgå som ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid bl a deltagande i sammanträde med kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen, revisionen eller nämnd, vid förrättning, vid deltagande i 
kurser och konferenser, vid gruppmöte inför kommunfullmäktiges sammanträden. 

Ersättning kan utgå för faktisk förlorad arbetsförtjänst/inkomstförlust. Härvid förutsätts att 
den förtroendevalde får ett inkomstavdrag/inkomstbortfall i sin ordinarie sysselsättning. 

Ersättning utgår också för förlorad pensions- och semesterförmån enligt § 10-11. 

Frågor om ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst samt begäran om ersättning för längre 
tid än 8 timmar per dag prövas i det enskilda fallet av kommunstyrelsen/personalutskottet 
efter framställning. 

Förtroendevald skall lämna intyg som visar storleken på den arbetsförtjänst som förloras i 
samband med fullgörandet av förtroendeuppdrag. Intyg om förlorad arbetsförtjänst skall 
lämnas vid varje tillfälle.

Ersättning för respektive sammanträde skall vara begränsat till två timmar utöver samman-
trädestiden, däri skall inräknas restidsersättning. Ersättningen utgår även vid sammanträden 
under betald semester. 

Förtroendevald som är egen företagare skall lämna intyg från någon i förhållandena väl insatt 
och opartisk person – t ex revisor eller motsvarande. 

10 § Kompensation till förtroendevalda för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald ersätts för förlorad allmän pensionsförmån i och med att kommunen betalar 
sociala avgifter på utbetald ersättning.

Förtroendevald som kompenseras för förlust av arbetsinkomst ska kompenseras för förlust av 
tjänstepensionsförmån.

Kompensationen beräknas utifrån OPF-KL enligt en schablonersättning av en pensionsavgift 
på 4,5% av den förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald som kan påvisa att denne gör en större förlust av tjänstepension än 
schablonersättningen för lönedelar över 7,5 IBB ska till kommunen senast den 31 januari 
efterföljande år anmäla detta. Den förtroendevalda ersätts för den förlusten med max 30% av 
den ersättning som utgår för förlust av lön över 7,5 IBB. Det åligger alltid den 
förtroendevalde att yrka på denna ersättning.

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda som fullgör uppdrag hos 
kommunen på heltid eller betydande del av heltid och som påbörjade sitt uppdrag i denna 
omfattning innan mandatperioden 2014 gäller pensionsavtalet PBF.

11 § Tryggande av pensionsavgift och minsta pensionsavgift
Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för kalenderår 
avsätts senast den 31 maj följande år till försäkring i enlighet med kommunens utfästelse för 
Trygg PolitikerPension. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
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Pensionsavgifter till Trygg PolitikerPension understigande 3,5% av samma års 
inkomstbasbelopp betalas ut direkt till den förtroendevalde som ett arvode som ej är 
pensionsgrundande.

12 § Särskild ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa 

Till förtroendevald, som på grund av sina kommunala uppdrag går miste om arbetslöshets-
ersättning, utgår ersättning för styrkta förluster. 

13 § Särskild ersättning för kostnader i samband med barntillsyn, vård av sjuk 
eller funktionshindrad anhörig mm 

Förtroendevald som i samband med fullgörandet av sitt uppdrag får kostnader för 
barntillsyn, vård av sjuk eller funktionshindrad anhörig kan få ersättning av vederbörande 
nämnd efter särskild prövning. 

För barntillsyn gäller tillsyn av barn som ej fyllt 12 år. Ersättningen är skattepliktig och utges 
med 50 % av timarvodet. Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av närstående (make, 
maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- 
och farföräldrar). Vad gäller barntillsyn utges ej heller ersättning för den tid då barnet vistas i 
den dagliga barnomsorgen eller skola.

14 § Särskild ersättning för funktionshindrad förtroendevalds särskilda 
kostnader 

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts 
av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar 
och dylikt. 

15 § Resekostnadsersättning 

Ersättning för sammanträde inom kommunen utgår med belopp enligt kommunalt reseavtal 
om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller hans arbetsplats till sammanträde-
splatsen överstiger tre km enkel färd. 

Ersättning för resekostnad och traktamente vid sammanträde utom kommunen eller 
förrättning inom och utom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare gällande riktlinje för tjänsteresor.

16 § Restidsersättning 

För att restidsersättning skall utgå måste avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller 
hans arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiga 10 km enkel färdväg. För en restimme 
utgår ersättning med belopp motsvarande vad som skulle ha utbetalts i form av särskild 
ersättning. För resor inom kommunen beräknas schablonmässigt restidsersättningen utifrån 
den totala körsträckan enligt följande: 0-20 km ingen restidsersättning, 21-30 km = 0,5 h, 
Längre än 31 km = 1 h.

Ersättning för restid vid sammanträde utom kommunen eller förrättning inom och utom 
kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i gällande 
riktlinje för tjänsteresor.
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17 § Ersättning vid olycksfall 

Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 
Såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala huvudmannen. 
Försäkringen gäller vid olycksfall som uppkommer i samband med den förtroendevaldes 
verksamhet inom det verksamhetsområde för vilket denne utsetts samt för färdolycksfall – 
olyckor som inträffat vid färd till eller ifrån sådan verksamhet. 

18 § Gemensamma bestämmelser för kostnadsersättningar 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall fastställas senast inom ett år från 
dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom två år från 
pensionstillfället. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas inom två år från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

Framställs inte ersättningsyrkanden inom ovan angivna tidpunkter är rätten till ersättning 
förlorad. 

19 § Allmänna bestämmelser 

Frågor om tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna behandlas i personalutskottet. 
Efter denna bedömning hänskjuts frågan till kommunstyrelsen för avgörande genom särskilt 
beslut. 

Bilagor:   1. Arvoden och övriga ersättningar 
2. Arvoden till kommunstyrelsens presidium 
3. Beskrivning av ordförande- och viceordförandeuppdrag inkl kommunfullmäktiges ordförande 
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Befolkningsstatistik per månad 2020 2020-07-07

Kommun: 0683 Värnamo

Månad Folkmängd  vid Folk- Levande Död-  Döda Födelse-  Invand-  Utvand-  Invand-  Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna  Nyblivna Änklingar Juste-
periodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar

överskott överskott

Januari 34 561 1 27 0 33 -6 13 13 0 105 107 -2 7 9 11 9
Februari 34 575 14 25 0 24 1 7 4 3 86 75 11 37 12 13 -1
Mars 34 599 24 26 0 36 -10 27 2 25 88 78 10 8 5 13 -1
April 34 560 -39 30 0 44 -14 9 0 9 63 94 -31 17 5 15 -3
Maj 34 562 2 37 0 39 -2 5 1 4 81 86 -5 19 20 18 5

Summa 2 145 0 176 -31 61 20 41 423 440 -17 88 51 70 9
Procentuell förändring sedan årsskiftet 0,01

Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering.
Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig.
Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. 
Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar
Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor.
Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.
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Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2020 från SCB

Popdatum: 2020-05-31
Kommun: 0683 Värnamo

Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt
0 76 71 147
1 191 162 353
2 205 194 399
3 212 177 389
4 193 199 392
5 202 188 390
6 204 220 424
7 225 187 412
8 233 203 436
9 200 201 401
10 227 224 451
11 210 226 436
12 207 207 414
13 195 205 400
14 226 188 414
15 234 160 394
16 214 226 440
17 234 191 425
18 246 198 444
19 226 189 415
20 209 177 386
21 216 156 372
22 178 147 325
23 164 134 298
24 198 150 348
25 214 162 376
26 221 192 413
27 221 193 414
28 231 223 454
29 219 222 441
30 231 206 437
31 255 190 445
32 209 197 406
33 204 231 435
34 227 207 434
35 218 181 399
36 185 185 370
37 204 193 397
38 222 215 437
39 176 192 368
40 211 177 388
41 207 190 397
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42 214 207 421
43 203 191 394
44 183 180 363
45 182 193 375
46 248 190 438
47 206 217 423
48 214 226 440
49 228 237 465
50 233 232 465
51 234 246 480
52 277 234 511
53 285 236 521
54 232 237 469
55 224 253 477
56 227 221 448
57 232 231 463
58 215 224 439
59 221 231 452
60 239 208 447
61 208 210 418
62 237 205 442
63 219 223 442
64 247 198 445
65 229 196 425
66 200 185 385
67 205 196 401
68 206 213 419
69 178 181 359
70 184 178 362
71 164 205 369
72 194 180 374
73 183 192 375
74 172 177 349
75 193 186 379
76 146 187 333
77 163 164 327
78 133 159 292
79 126 147 273
80 107 126 233
81 112 149 261
82 89 142 231
83 78 112 190
84 78 102 180
85 71 105 176
86 66 71 137
87 42 94 136
88 43 77 120
89 32 67 99
90 24 55 79
91 29 51 80
92 27 44 71
93 18 32 50
94 13 22 35
95 10 25 35
96 9 14 23

67



97 5 11 16
98 4 6 10
99 2 7 9
100+ 2 13 15
Summa 17 525 17 037 34 562
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