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Plats och tid

Ahllöfsrummet, rådhuset 14.15-14.20

Beslutande

Carl-Erik Almskoug (OPA)
Andreas Silversten (S)
Mikael von Melsted (MP)

Övriga deltagare

Bo Antonsson teknisk chef, Henrik Syrjälä driftchef,
Linda Pedersen administrativ chef (sekr.)

Utses att justera

Mikael von Melsted (MP)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen 201 5- 0 5-2 1,

Underskrifter sekreterare

..cl~ ... /1~

. ... .

Protokollet omfattar

§ 41

Linda Pedersen
Ordförande

~~H ~q HHH HO;;?--'

Carl-Erik Almskoug (OPA)
Justerande

1

&:4/.~~- e-UL../

Mikael von Melsted (MP)
Bevis l Anslag

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-05-21

Datum för anslagets
uppsättande

2.Ql).::-.0.5.::-.2.l..................

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslagets
nedtagande

ARBOGA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott

2015-05-21

Blad 1

Innehåll
Åtgärder för livsmedelslokal Holmsätter 1 :28, Götlunda skolas kök

Ordförandes sign.

rYt

Justerandes sign.

v!&fr

sekreterarens sign .

Utdragsbestyrkande

2

ARBOGA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nänmdens arbetsutskott

TNAU § 41

2015-05-21

Dnr 37/2014-297

Åtgärder för livsmedelslokal Holmsätter 1:28,
Götlunda skolas kök
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har utifrån Miljö- och
hälsoskyddsenhetens bedönming beslutat förelägga Arboga kommun,
tekniska förvaltningen att åtgärda påtalade brister i livsmedelslokalen
Holmsätter 1:28, Götlunda skolas kök.
Kommunfastigheter i Arboga AB är fastighetsägare, och tekniska
förvaltningen hyresgäst i livsmedelslokalen. Barn- och utbildnings
förvaltningen är hyresgäst för matsalen.
Nuvarande produktion i Götlunda skolas kök är tillagning av komplett
lunch till cirka 100 elever och cirka 50 förskolebarn, samt specialkost
I köket/ matsalen bereds och serveras frukost och mellanmål till cirka
60 barn på fritidshemmet. I köket arbetar tre kockar.
Åtgärder krävs för att klara nuvarande verksamhet enligt
livsmedelslagens krav på livsmedelslokaler. Götlunda skolas kök
behöver renoveras och byggas om för att personalen ska kunna leverera
säkra måltider och uppfylla dagens lagkrav. En annan planlösning, större
varurnottagning och fler arbetsbänkar behövs för bättre logistik och
säkrare flöden i köket. Andra åtgärder är ny belysning och nya ytskikt.
För att åtgärda påtalade brister föreslås att köket stängs och byggs om
under juni till oktober 2015. Måltiderna till Götlunda förskola och skola
bereds under orobyggnationen vid Gäddgårdskolans kök. Barnen äter på
sina hemvisten under sommarlovet och i matsalen när skolan startar.
Tekniska nä1m1den beslutade den 10 december 2014 att förorda
Kommunfastigheter i Arboga AB att genomföra ombyggnaden under
år 2015 samt att diskutera finansieringen med ekonomikontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 januari 2015 att förorda
Kommunfastigheter i Arboga AB att genomföra ombyggnaden under
år 2015 samt att finansieringen sker genom en central pott för ökade hyror
år 2015. Hyreskonsekvensen från år 2016 hanteras av budgetberedningen.
I protokoll antaget av kommunstyrelsen är hyreskonsekvensen
uppskattad till 50 000 kronor per år. I en ny kalkyl och i anbudet ingår
lastbrygga och undertak i matsalen varför hyreskonsekvensen nu
uppskattas till150 000 kronor. Hur resterande del av hyreskonsekvensen
ska finansieras bör diskuteras med ekonomikontoret
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Ombyggnation, inklusive lastbrygga och undertak i matsalen, är i linje
med den strategiska plan för tillagnings- och mottagningskök i Arboga
kommun som har upprättats.
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 15 april2015, § 33, att
ge tekniska nämndens arbetsutskott delegation att besluta i brådskande
ärenden och frågor avseende kommunens livsmedelslokaler. Vid
sammanträdet påtalades att arbetsutskottet ska vara fulltaligt vid
nyt~ande av denna delegation.
Ombyggnationen är en förutsättning för att driva verksamheten. För att
renovering och ombyggnad av Götlunda skolas kök ska kunna utföras
under juni till oktober 2015 krävs beslut omgående.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
1. Tekniska förvaltningen uppdras att diskutera finansiering av
resterande del av hyreskonsekvensen med ekonomikontoret
2. Tekniska förvalh1ingen får i uppdrag att beställa redovisad

ombyggnation av Kommunfastigheter i Arboga.

Skickas till:
Kommunfastigheter i Arboga AB
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Tekniska förvaltningen
Kostavdelningen
Akten
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