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Intäkter
Kostnader
Driftnetto
Budgetavvikelse

Verksamhetsmått
Budget 2014

Antal portioner

HVO
Genomsnittlig
portionskostnad i
kronor

Årets händelser
Riktlinjer för kost inom förskola och skola har beslutats av barn- och
utbildningsnämnden.
Arbete med ett nytt Livsmedelsanbud i samarbete med Svedala, Staffanstorp och
Burlövs kommuner har pågått under året. Beroende på överprövningar har avtal inte
kunnat tecknats.
En ny skola med ett nytt tillagningskök på Karstorp södra har tagits i drift under hösten.
Vidare har hälsa, vård och omsorg öppnat ett nytt särskilt boende under våren, Orion,
till vilket kostenheten levererar mat.
Kostenheten har också tagit över tillagning av måltider till hemmaboende med
specialkost.
Idrottsklubbar och andra föreningar har haft olika sommarläger i kommunen och
kostenheten har levererat över 14 000 portioner till dessa.

Mål och måluppfyllelse
Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet som riktpunkt.
Målet är uppfyllt.
Kommunens inköp av ekologiska livsmedel har ökat till 16,1%. Andelen ekologiskt
inom förskola och skola uppgår till 19%.
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Den mat som serveras ska vara god, näringsberäknad och serveras
på ett sådant sätt att den stimulerar matlusten.
Målet är uppfyllt.
Maten är näringsberäknad enligt Nordiska näringsrekommendationer. Enkäter visar att
maten uppskattas av eleverna.

Ekonomi
Kostverksamheten hade en positiv budgetavvikelse om 0,6 mnkr för 2014.
Främsta orsaken är ökade intäkter genom fler sålda portioner till personal och till olika
sommarläger. Kostverksamheten har haft minskade personalkostnader genom lägre
sjuktal och effektiv semesterplanering. Försäljningen av portioner till
socialförvaltningen har överensstämt med budget.

Framtid
Forskning visar att en näringsriktig måltid i skola och förskola har betydelse för
inlärning, koncentration, välbefinnande samt bidrar till en god hälsa genom livet.
Med klimatsmarta val vid måltiden står kommunen för en hållbar utveckling. Detta är
faktorer som i framtiden kommer ha stor betydelse för måltider inom förskola, skola
och äldreomsorg.

Kommentarer till investeringsredovisning
Kostverksamheten gjorde under året investeringar motsvarande 0,199 mnkr av
budgeterade 0,2 mnkr. Merparten har använts till investeringar i kök och i kyl- och
värmevagnar för mattransport.
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