Samhällsnämnden protokoll 2022-06-02

Datum:

torsdag 2 juni 2022

Tid:

08:30-12:10

Plats:

Östra Roten

Justeringsdag:

torsdag 2 juni

Paragrafer:

75 omedelbar justering

Utses att justera:

Lorentz Lindell (SD)

Underskrifter:
Sekreterare
Ingela Flodin
Ordförande
Jörgen Andersson (C)
Justerare
Lorentz Lindell (SD)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Samhällsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2022-06-03

2022-06-26

Förvaringsplats för protokollet:

Sektor kommunledning

Underskrift:
Ingela Flodin
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Beslutande
Jörgen Andersson (C), ordförande
Mats Nilsson (V)
Ethel Augustsson (C)
Kimmo Tuomaala (L) ersättare för Peder Engdahl (M)
Jens Nielsen (KD)
Johan Blixth (C) ersättare för Anna Larsson (MP)
Anne-Lie Palm (S)
Lena Hållinder Berglund (S)
Andreas Freiholtz (SD)
Jennifer Svedenborg (SD) ersättare för Jari Kalliomäki (SD)
Lorentz Lindell (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Johannes Vennman (C)
Gitte Jensen (S)
Ann-Katrin Johannsson (S)
Niclas Ahlberg (SD)
Tjänstepersoner
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Karin Holmström, sektorchef
Anethe Johansson, kostchef
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Innehåll
§ 75

Kraftigt höjda kostnader för livsmedel och ökat antal
elever
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2022/279
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§ 75
Kraftigt höjda kostnader för livsmedel och ökat antal elever
Dnr SAN 2022/279
Sammanfattning
Kostenheten inom sektor samhälle står inför stora utmaningar när livsmedelspriserna
stiger kraftigt och antalet elever inom förskola och skola ökar mer än som kunde
förespås inför år 2022. Detta gör att kostenheten prognostiserar ett underskott på
-1,355 mnkr för helåret. Åtgärder inom skola och förskola är sedan januari 2022 att
välja billigare livsmedel. Dock fortfarande enligt livsmedelspolicyn men nu med mindre
variation på tex. grönsaker och frukt. Även om billigare livsmedel väljs behöver
verksamheten ett tillskott på en miljon kr för att minimera påverkan på för elever och
boende inom omsorgen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23
Ekonomiska konsekvenser
Prognos jämfört med budget för helår
Kost förskola/skola beräknas göra en negativ prognos på -1,145 mnkr.
Livsmedelskostnaden förväntas dra över budget med 1,345 mnkr. Verksamheten har
inte kunnat ta höjd för volymökningar och ökade livsmedelskostnader i budget 2022.
Kost äldreomsorg/funktionsstöd gör en prognos på -0,21 mnkr. Kostnaden för
livsmedel beräknas i dagsläget göra en negativ avvikelse på -0,17 mnkr.
Kostenheten sammanslaget prognostiserar ett negativt resultat på -1,355 mnkr för
helåret.
Sociala konsekvenser
Ökande livsmedelskostnader medför att det går att servera mindre variation av tex.
grönsaker och frukt till måltiderna. Detta påverkar elever och boende, även om det även
fortsättningsvis kommer att serveras kompletta måltider.
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Yrkande
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till sektorns förslag.
Beslut
Samhällsnämnden begär en förstärkning av budgeten om en miljon kronor hos
kommunfullmäktige för att kompensera för kraftigt höjda livsmedelskostnader och ökat
antal elever inom förskola och skola.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Jörgen Karlsson
Beslutet skickas för kännedom till
Kommunchef Elisabeth Linderoth
Enhetschef för kostenheten Anethe Johansson
Ekonom John Sevehem
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