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§ 153 KS 368/2021-001 

Uppdrag att utveckla måltidsorganisationen i Arboga 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utveckla 

måltidsorganisationen med inriktning att införliva 

verksamheten i Arboga Kommunalteknik AB. 

Sammanfattning 

2018 påbörjades arbetet med att bolagisera de tekniska 

verksamheterna i Arboga kommun. Syftet var att effektivisera 

samtidigt som bedömningen var att det fanns drift- och 

produktionsfördelar att hålla ihop och samordna verksamheterna. 

Kommunfullmäktige beslutade då med inriktningen att bolagisera 

teknisk verksamhet, men valde att måltidsorganisationen skulle 

organiseras under kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen 

samtidigt som man beslutade att inte bilda koncern utifrån ett 

helhetsperspektiv. 

Måltidsverksamheten är samlad i en gemensam organisation. Där 

arbetar 45 personer - 38 helårsanställda - som tillagar och serverar ca 

3 500 måltider per dag till gästerna på förskolan, grundskolan, 

gymnasiet och inom vård och omsorg. 

Arboga kommuns övergripande måltidsvision är att främja en 

hälsosam livsstil med bra matvanor. Enheten arbetar för att erbjuda 

goda, vällagade, säkra, omväxlande och näringsriktiga måltider som 

har minimal påverkan på miljö och klimat. 

Att laga maten nära gästerna och att erbjuda en hög service och 

trevligt bemötande för dem är hörnstenar i verksamheten. 

Bedömningen är att måltiden är en mycket viktig och central del av 

den kommunala verksamheten. Goda måltidsvanor i förskolan och 

skolan ger barn möjlighet till energi för lärande och utveckling. 

Måltiderna ger barn, oavsett bakgrund, möjlighet till goda matvanor 

och är viktiga i arbetet för en jämlik hälsa.  
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Näringsriktig och god mat inom äldreomsorgen har stor betydelse 

för den äldres livskvalitet. Måltider som främjas av aptit och 

matglädje är en viktig del av omvårdnaden. 

Samtidigt är det svårt för kommunstyrelsen och dess förvaltning - 

som ska fokuseras på övergripande utvecklingsfrågor för Arboga – 

att ge det stöd och den uppmärksamhet måltidsorganisationen 

kräver. 

Att inrangera måltidsorganisationen i AKTAB är ett sätt att stärka 

styrning, uppföljning och stöd. Det finns också samordningsfördelar 

att samla drift- och producerande verksamheter under samma 

styrelse och ledning. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslås få i uppdrag att analysera 

förutsättningarna för att måltidsorganisationen blir en del av 

AKTAB. 

I arbetet är det särskilt viktigt att barn- och utbildning- samt vård och 

omsorgsverksamheternas behov och erfarenheter beaktas. 

Ett förslag förväntas presenteras under november-december 2021. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten 


