
REGIONSTYRELSEN YTTRANDE Sida 1 (2) 
Dnr 01634-2020 

 

Region Norrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) 

Telefon: 0920-28 40 00 •  E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se 

 

DOKUMENT-ID VERSION 

ARBGRP515-1854338440-506 0.5 

Styrelsen för Matlaget i Gälli-

vare AB 

Regionstyrelsens svar på 
Kostutredning av Gällivare kommuns 
kostorganisation, utförd av Matlaget 

Inledning 
Gällivare kommun har beställt en kostutredning av Matlaget som innebär att 

ta fram ett underlag för en gemensam kostorganisation för Gällivare kom-

muns verksamheter. Bakgrunden till utredningen är att kommunen anser att 

kostnaderna för mat/kost i kommunens verksamheter är för höga. Utredning-

en ska ligga till grund för beslut i kommunstyrelsen om framtida kostorgani-

sation i Gällivare. 

Matlaget har upphandlat bolaget Implement Consulting Group att utföra 

uppdraget. Utredningen presenteras i en rapport – En gemensam kostorgani-

sation för kommunkoncernen i Gällivare- som regionen har fått på remiss.  

Regionstyrelsen har vid sitt möte den 9 december 2020 beslutat att lämna 

sina synpunkter på kostutredningen i en skrivelse till bolagets styrelse. 

Regionstyrelsens synpunkter på uppdraget 
Kommunen och regionen äger Matlaget tillsammans i syfte att bägge parter 

erhåller en effektivare kosthantering i sina respektive verksamheter.  

Gällivare kommun har gett Matlagets styrelse ett utredningsuppdrag att ta 

fram ett förslag som ensidigt gynnar den ena ägarens verksamheter. Matla-

gets styrelse har åtagit sig uppdraget. Utredningen har gjort en tydlig av-

gränsning med avseende på att det inte ska ske några ägardialoger inom ra-

men för utredningsprojektet. 

Regionstyrelsen menar att utredningsuppdraget inte ingår i bolagets verk-

samhet enligt bolagsordningen. Regionstyrelsen menar att Matlagets styrelse 

inte skulle ha åtagit sig uppdraget, i alla fall inte utan att inhämta regionens 

godkännande.  

Kostnaden för konsulternas del i utredningen, 260 tkr, har betalats av Matla-

get. Därutöver 18 tkr i arvode till Matlagets styrelseordförande. Regionsty-

relsen menar att bolaget måste fakturera kommunen för kostnaderna för 

uppdraget då kostnaderna inte avser Matlagets verksamhet. 

Regionen har inte ingått i projektgruppen. Regionen har, efter påpekande, 

haft en representant i styrgruppen för utredningen.   

Regionstyrelsens svar på utredningen och dess 
förslag 
Synpunkterna redovisas i punktform. 

 Förslaget handlar om ett verksamhetsövertagande/ verksamhetsö-

vergång. Det innebär att alla medarbetare erbjuds möjlighet att följa 
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med vid övergången. Det saknas en riskanalys av verksamhetsöver-

gången.  

 Omfattande förändringar av Matlagets verksamhet kräver beslut från 

bägge ägarna. 

 Utredningen nämner ingenting om effekter för regionen av utred-

ningens förslag. 

 Engångskostnader (ca 500-1000 tkr) för implementering av den nya 

organisationen ska inte belasta regionens portionspriser. 

 Förslaget föreslår minskad produktionsvolym (ca 30 procent) i pro-

duktionsköket på sjukhuset. Stordriftsfördelarna minskar och det 

riskerar att öka produktionspriset Det saknas en kalkyl som visar hur 

kostnaderna för maten som produceras i produktionsköket på sjuk-

huset påverkas av förslaget. Regionen accepterar inte höjda port-

ionspriser för regionens verksamheter som en konsekvens av de för-

ändringar som föreslås i utredningen. 

 Nybyggnation för köket i Repisvaara är inte kostnadsberäknad i rap-

porten. Regionen accepterar inte att kostnader för detta kök ska be-

lasta regionens portionspriser.  

 Regionen anser att Matlaget inte ska ta över de så kallade kombi-

tjänster som delas mellan lokalvård och kost, då lokalvård inte är en 

tjänst som ingår i bolagets uppdrag.  

 Regionens bedömning är att utredningen har fel kostnader (för höga) 

i beräkningen av kommunens andel av Matlagets totala produktions-

kostnader. Det riskerar medföra att en kommande utvärdering av ge-

nomförd besparing blir missvisande. Regionens representant i styr-

gruppen har framfört synpunkten till utredningen men det har inte 

föranlett ändring i rapporten. 

 Regionen påstår inte att den framräknade besparingen på 2,9 mnkr är 

felaktig, men det är viktigt att uppmärksamma att vid en framtida 

utvärdering av genomförda besparingar så måste man räkna ut-

gångsvärde och nytt värde på samma sätt för att få ett korrekt resul-

tat. 

 

 

På Regionstyrelsens uppdrag  

 

Kenneth Backgård 

Regionstyrelsens ordförande 
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