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Jesper, Hansen 
Servicechef 
042 – 641 99 
jesper.hansen@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige 
 
Motion från Åsa Holmén (L) och Bodil Hellberg (L) - "Bygg 
tillagningskök i de skolor som Åstorps kommun planerar att bygga eller 
bygga till" 
Dnr KSFD 2018/311 
 
Sammanfattning 
Liberalerna väckte en motion i kommunfullmäktige 2018-10-22. I motionen 
framgår följande: 
När man bygger en ny eller bygger ut en befintlig skola i större omfattning 
behöver man tänka nytt och långsiktigt. Den nya haganässkolan är enligt 
beslut tänkt att ha en idrotts- och hälsoprofil. Ett tillagningskök skulle 
innebära en större flexibilitet vid matlagningen för att möta hälsoprofilens 
önskemål. Kommunens centralkök har sin begränsning, verksamheter inom 
skola och äldreomsorg växer. När det byggs nytt är det lämpligt att 
tillagningskök byggs. Att i efterhand efter några år tvingas bygga 
tillagningskök är mer komplicerat och dyrare. 
Med stöd av ovan yrkar Liberalerna: 

• Att tillagningskök byggs på F-6 skolor som Åstorps kommun 
planerar att bygga eller bygga till under kommande mandatperiod. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef, 2020-03-26  
Motion från Liberalerna 
Protokoll Kommunfullmäktige 2011-09-26 § 115 
 
Ärendet 
Att börja bygga tillagningskök på alla nya skolor eller genomföra 
ombyggnationer medför större kostnader i investeringarna då tillagningskök 
är större till ytan än mottagningskök och har dyrare utrustning. 
Tillagningskök innefattar att man måste utöka eller ersätta personal med 
personal som har kockkompetens. Tillagningskök som inte ingår i en större 
gemensam organisation blir väldigt sårbara vid korttidsfrånvaro. Det ställs 
även hårdare krav på hygien gällande både utrustning och personal då 
oberedda råvaror hanteras. 
 
Kommunen genomförde en stor investering i centralköket, som togs i drift 
2015 och centralköket är fortfarande en modern anläggning som ännu inte 
utnyttjar sin fulla kapacitet. I dagsläget levererar centralköket ca 3200 

Tjänsteskrivelse 
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portioner och vid varm mat är kapaciteten ca 4000 portioner. Går 
centralköket över till att leverera ”Cook and chill” ligger kapaciteten istället 
på minst 5000 portioner per dag. 
 
Om man vill höja matkvalitén kan man välja att utnyttja centralkökets 
möjlighet att kyla maten där mottagningsköken tar emot och värmer 
färdiglagade huvudkomponenter. Därefter tillagas tillbehören så som pasta, 
potatis, sås, sallad med mera. Detta ger i det närmaste samma kvalitet på 
maten som vid tillagningskök. 
 
Konsekvensbeskrivning av alternativen med mottagningskök och 
tillagningskök. 
 
Tillagning, kvalitet, säkerhet och lagring 

Mottagningskök Tillagningskök 
Möjliggör en samlad kock-kompetens, 
vilket garanterar en hög och jämn kvalitet 
samt säkerhet på tillagad mat utifrån 
lagstiftning.   

Ökar behovet av kock-kompentens, vilket 
kan medföra svårigheter att garantera en 
hög och jämn kvalitet samt säkerhet på 
tillagad mat utifrån lagstiftning. 

Genom att gå över till Cook and chill 
minimeras varmhållningen av mat i 
mottagningsköken vilket ger högre kvalitet 
på smak, konsistens, färg och 
näringsinnehåll. 

Varmhållningsproblematiken med negativ 
påverkan på kvalitet såsom smak, 
konsistens, färg och näringsinnehåll 
kvarstår även med fler tillagningskök. 
Påverkan kommer dock att vara mindre än i 
dag då fler kök får tillagning. 

Diet produktion kan samlas på ett och 
samma ställe och härigenom 
kostnadseffektivt och garanterar hög och 
jämn kvalitet. 

Dietproduktion på flera tillagningskök kan 
bli mindre kostnadseffektiva och mer 
sårbara gällande hög och jämn standard. 

Möjliggör flexibilitet gällande olika 
tillagningsmöjligheter. 

Flexibilitet för tillagning utifrån dagligt 
behov för fler enheter (tillagningsköken). 
Möjliggör inte flexibilitet gällande olika 
tillagningsmetoder. 

Cook and chill skapar flexibilitet gällande 
serveringstider. (Mottagningsköken är inte 
beroende av att servera levererad 
varmhållen mat under en viss tidsrymd) 

Fler tillagningskök ökar antal portioner mat 
som lagas i nära anslutning till kunden. 

 
 
Personal och organisation 

Mottagningskök Tillagningskök 
För att tillaga det totala antalet portioner 
krävs färre anställda med kockkompetens 
jämfört med fler tillagningskök.    

För att tillaga det totala antalet portioner 
med flera tillagningskök krävs fler 
anställda med kockkompetens. 

Ger möjligheter till mer flexibilitet gällande 
korttidsfrånvaro. 

Många tillagningskök kan innebära ökad 
sårbarhet vid korttidsfrånvaro. 
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Diet produktion kan samlas på ett och 
samma ställe och härigenom 
kostnadseffektivt och garanterar hög och 
jämn kvalitet. 

 

Centralisering skapar möjlighet till en 
effektiv personalplanering. 

Kan uppstå svårigheter att rekrytera 
personal med kockutbildning vid flera 
tillagningskök. 

 
Drift och ekonomi 

Mottagningskök Tillagningskök 
Möjlighet till effektiv ekonomistyrning 
genom att alla huvudkomponenter tillagas 
på ett och samma ställe 

Möjlighet till effektiv ekonomistyrning 
genom att tillagning sker i fler 
tillagningskök med egen budget. 

Skapar flexibilitet för hantering gällande 
lagerhållning av livsmedel. 

För att tillaga det totala antalet portioner 
med flera tillagningskök krävs fler 
anställda med kockkompetens, vilket 
medför an dyrare drift. 

Cook and chill minskar på matsvinnet 
utifrån att mottagningsköken efter hand kan 
värma maten. Det innebär att mat som inte 
går åt kan sparas och/eller frysas. 

Svinnet kvarstår med flera tillagningskök, 
då uppvärmd mat inte kan kylas eller frysas 
på ett sätt som gör att maten kan användas 
senare.  
 

Cook and chill kräver mer energi för 
nedkylning och uppvärmning. 

En större volym tillagningsutrustning 
behöver underhållas. 

Kan ta vara på den redan gjorda 
investeringen som är gjord i centralköket. 

Kräver nya investeringar i båda behov av 
större kök och fler och dyrare maskiner.  

 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 

- Genom att eftersträva att vi ska med de medel som finns till 
förfogande tillhandahålla god näringsriktig mat på ett ekonomiskt 
och ekologiskt hållbart sätt. 

 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
Jesper Hansen  
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Serviceavdelningen 
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