
Dnr 9017/256.109 
 
Tillagningskök för sjuavdelningsförskola samt Jennings skola, Lillebo och Dagcenter 
kontra tillagningskök som även inkluderar äldreomsorgsmaten 
  
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en genomlysning av då det byggs ett nytt tillagningskök 
för sjuavdelningsförskolan då även inkludera äldreomsorgsmaten.  Fördelarna blir både 
ekonomiska och arbetsmiljömässiga. 

  
Bifogas utredning från måltidsverksamhet: Köket vid ny förskola måltidv 171009 
 
Bifogas utredning från fastighet: Kök ny förskola fastighet 171009 

  
Ekonomiska 
Årligen skulle Robertsfors kommun spara 1369 tkr på att göra ett kök vid den nya förskolan 
som även kan hantera äldreomsorgsmaten. Det är 792 tkr/år mer än bara att ett 
tillagningskök för skolverksamheten. Om inte äldreomsorgsmaten inkluderas i förskoleköket 
tillkommer en underhållspost på 225 tkr utifrån slitet golv i befintligt centralkök, planeras 
inom 5 år åtgärdas. 
 
 

Minskade årliga 
driftskostnader 

Tillagningskök 
 tkr 

Tillagningskök med 
äldre-omsorgsmat tkr 

Personalkostnad -840 -1480 

Livsmedel 0 -100 

Underhåll maskiner 50 0 

Nyinvestering avskrivning 
ränta samt befintlig 
kvarvarande inv. 213 246 

Energibesparing - -35 

Totala minskade årliga 
driftskostnader -577 -1369 

 
  
Fördelar med äldreomsorgsmatsproduktionen i samma kök som förskola: 
  
·         Underhållsbehov i centralkök behöver inte åtgärdas 225tkr 
·         Centralkökets lokaler friställs 
·         Minskade personalkostnader 
·         Stimulerande och utvecklande för kökspersonal 
·         Modernisering och förbättrad arbetsmiljö 
·         Enklare fördela personalresurser 
·         Minskad energiförbrukning 



·         Minskad kemikalieanvändning 
·         Minskad livsmedelskostnad 
·         Mindre livsmedelssvinn 
·         Lägre underhållskostnader av maskiner 
·         Ingen större investeringskostnad av maskiner 
·         Ökad efterfrågan av ”modernare” mat inom äldreomsorgen 
·         Utveckling av äldreomsorgsmaten 
  
Nackdelar med äldreomsorgsmaten i nya förskoleköket: 
  
·         Något större investeringskostnad pga. större yta 30 m2 (775 tkr) 
·         Ökad oro för personalgrupp 
  
Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar att inkludera äldreomsorgsmaten i nya förskoleköket. 
 
Att uppdra till samhällsbyggnadskontoret beakta detta vid projektering av nya förskolan. 
 
 






