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Granskning av måltidsverkstan 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta yttrandet avseende granskningen av 
Måltidsverkstan från Ernst & Young.  
 
Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun 
granskat måltidsverkstan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen har bedrivit och samhällsbyggnadsnämnden bedriver en 
ändamålsenlig måltidsverksamhet för kommunens brukare och elever.  
Den sammanfattande bedömningen att det finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning i måltidsverkstans organisation vad gäller den dagliga 
verksamheten. Under kommunstyrelsen uppfattades inte ansvarsfördelningen 
som tydlig i och med att måltidsverkstans verksamhetschef arbetade under 
kultur- och fritidsnämnden samtidigt som kommunstyrelsen var ansvarig för 
måltidsverkstan. Efter bytet till samhällsbyggnadsnämnden uppfattas 
styrningen kunna ha bättre förutsättningar eftersom måltidsverkstans 
verksamhetschef arbetar under samma nämnd som måltidschefen. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna 
samhällsbyggnadsnämnden att:  
- inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, samt  
- dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och vilka 
åtgärder som vidtas med anledning av detta. 
 
Förvaltningen, genom enhetschef Teknik och service Ulrika Olsson, framför 
följande: 
Vi har tagit del av granskningsrapporten från Ernst & Young och anser  
att den är saklig och tydlig. 
Utifrån granskningsresultat från revisorerna kommer måltidsverkstaden ingå i 
den ordinarie ekonomiska uppföljningsprocessen. 
Menar revisorerna att måltidsverkstan ska ha ett eget mål i 
samhällsbyggnadsnämnden ställer sig förvaltningen ytterst tveksamma till  
detta, men om revisorerna menar att målen ska inkluderas i nämndens mål 
ställer vi oss positiva till detta.  
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§ 27 forts. 
 

 
Enkätundersökningen genomförs bland de äldre genom pappersenkät med 
samma frågeställning gång till gång. För barnen har vi en maskin med ledsna 
och glada smileys som barnen trycker på i samband med måltiden.  
Denna maskin alternerar mellan skolorna under året. Utifrån dessa resultat 
får vi kundnöjdheten. Måltidsverkstan medverkar även vid matråd och tar del 
av ev synpunkter.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet avseende granskningen 
av Måltidsverkstan från Ernst & Young.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef Teknik och service Ulrika Olsson, handlingsid: 
Sbn 2020.1021. 
Granskningsrapport måltidsverkstan, handlingsid: Sbn 2020.550. 
Granskning av måltidsverkstan, handlingsid: Sbn 2020.549. 
Granskning av måltidsverkstan, handlingsid: Sbn 2020.548. 
_________ 
 
 
Beslutet skickas till:  
 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige 
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