
  
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Sammanträdesdatum  

2021-12-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 144 KS 368/2021-001 

Uppdrag att utveckla måltidsorganisationen i Arboga 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunens måltidsorganisation organiseras under Arboga 

Kommunalteknik AB:s ansvar från den 1 april 2022. 

2. Omorganisationen ska följas upp ett år efter genomförandet. 

Sammanfattning 

I september 2021 gav kommunstyrelsen kommundirektören 

uppdraget att analysera behovet av att utveckla 

måltidsorganisationen och stärka styrningen och stödet. I uppdraget 

ingick att föreslå organisatoriska förändringar som stöder den 

utvecklingen och inriktningen. En arbets- och styrgrupp har 

analyserat och arbetat med frågan under hösten. 

I utredningen lyfts särskilt fram hur viktig måltiden är i förskola, 

skola och vård- och omsorgsverksamheterna. Kosten handlar också 

om viktiga samhälleliga frågor som rör folkhälsa, miljö och 

beredskap.  

Förslaget är att kostenheten som idag organiseras under 

kommunstyrelseförvaltningen organiseras som ett 

verksamhetsområde i AKTAB från och med 1 mars 2022. 

Bedömningen är att det stärker Arboga kommuns arbete med kost- 

och måltidsfrågor.  

Vad gäller budget 2022 föreslås att det arbetet sker inom ramen för 

det pågående budgetarbetet. Inför 2023 bör dock nya avtals- och 

uppdragskonstruktioner utarbetas i dialog mellan 

kommunstyrelseförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 

socialförvaltningen och AKTAB. Till detta har arbets- och 

styrgruppen formulerat några rekommendationer och råd för att 

utveckla måltidsorganisationen. 
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Likaså återstår formella frågor gällande ägardirektiv, 

delegationsordning, styrelsens arbetsordning och liknande. Dessa 

frågor får hanteras inom ramen för kommunens rutiner och 

verkställighet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunens måltidsorganisation organiseras under Arboga 

Kommunalteknik AB:s ansvar från den 1 mars 2022. 

Yrkande 

Richard Fallqvist (L) yrkar att överföringen ska ske från den 1 april 

2022 samt att omorganisationen ska följas upp efter ett år. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan bifalla Richard Fallqvists 

(L) ändringsyrkande om att överföringen ska ske från den 1 april 

2022 samt tilläggsyrkande om att omorganisationen ska följas upp 

efter ett år. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller ändrings- 

och tilläggsyrkandet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 


