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§ 11 Dnr GM 2018-000012 007 

Grundläggande granskning år 2017 av 
måltidsnämnden  

Sammanfattning 
Landstingets revisorer har granskat gemensam måltidsnämnd år 2017. Deras 
bedömning är att måltidsnämnden i allt väsentligt hade en tillfredställande 
styrning och kontroll över sitt ansvarsområde under året.  

Revisorernas bedömning är att måltidsnämnden hade en tillräcklig 
måluppfyllelse för 2017. Granskningen visar att nämnden i hög grad 
uppfyllde sina målsättningar och att dessa var i enlighet med övergripande 
mål för Skellefteå kommun. De tycker ändå att nämnden kan utveckla målen 
för en tydligare målstyrning. De tycker också att nämndens ekonomiska 
redovisning inte var tillräckligt tydlig. De har lämnat följande 
rekommendationer:  

 Fortsätt utveckla verksamhetsplanen med tydligare målvärden 

 Utveckla den ekonomiska redovisningen så att det tydligare framgår 
skillnaden mellan vad som är årets resultat jämfört med budget och 
vad som är ackumulerat resultat.  

Landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Skellefteå beslutade år 
2012 om samarbetet kring produktionen av mat i lasarettets kök genom den 
gemensamma nämnden, benämnd gemensam måltidsnämnd. Skellefteå 
kommun är värdkommun och har ansvar för bredning och verkställighet av 
nämndens beslut samt för att administrera den verksamhet som nämnden 
ansvarar för. Detta innebär att kommunens rutiner följs gällande 
målstyrning. Verksamheten som bedrivs i köket utförs av personal som är 
anställda av nämnden för support och lokaler. För att underlätta för 
personalen försöker nämnderna att arbeta så lika som möjligt med 
målstyrning och ekonomisk styrning.  

Vad gäller den ekonomiska redovisningen så tar nämnden till sig kritiken 
om att tydligare redovisa vad som är budgetanslag och vad som är 
ackumulerat resultat inför kommande rapporter.    
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Beslut 
1. Notera revisorernas bedömning att nämnden i allt väsentligt hade 

en tillfredställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde 
under 2017  

2. Fortsätta att följa Skellefteå kommuns målstyrningsmodell för att så 
långt som möjligt underlätta för verksamhetens personal 

3. Tydligare redovisa vad som är budgetanslag och vad som är 
ackumulerat resultat i kommande rapporter 

4. Beslutet översänds till landstingets revisorer som yttrande om 
planerade åtgärder utifrån revisionsrapporten (beslutspunkt 2 och 
3).  

 
Beslutsunderlag 
Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-30 
Missiv från landstingets revisorer, daterad 2018-03-28 
Revisionsrapport Grundläggande granskning år 2017 av måltidsnämnden 
 
______________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Landstingsstyrelsen 
Landstingets revisorer 

  


