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Beskrivning
Kostorganisationen planerar för nytt tillagningskök på Östboskolan, se projektblad; KF 221 (16-270-11).
I kostorganisationens planering lyfts Östboskolans kök fram som en resurs för en ombyggnad till förmån för
nybyggnation. Dess storlek och placering ger samordningsfördelar. Man kan också få en utökad verksamhet
gentemot såväl skola som andra verksamheter i området. Köket var tidigare ett tillagningskök för
”Naturbruksgymnasiet” som lade ner sin verksamhet i köket under 2014.
Östboskolans kök projekteras för totalt ca 1 700 portioner/dag och kommer förse skolor, förskolor samt
matdistributionen inom äldreomsorgen med måltider. Östboskolan kommer på så sätt att ersätta FIGY som i
dagsläget är det kök som har störst produktion men som också är i behov av renovering och där en
utbyggnad hade varit nödvändig för att klara av kommande behov.
I samband med att man flyttar ut matdistributionen kommer kostorganisationen kunna erbjuda fler alternativa
rätter även för de som erhåller matdistribution. Något som efterfrågats i de kundundersökningar som
kostorganisationen gjort.
För att detta skall fungera praktiskt kommer ett webbaserat beställningssystem att inrättas via
kostdataprogrammet AIVO. Det finns då möjlighet för kunden och privatpersonen att göra beställningar på ett
enkelt sätt. Beställning kan ske för ett tillfälle eller för flera dagar samtidigt. Menyn visas också i
beställningstillfället.
Det kommer också finnas förutsättningar för att leva upp till målet att öka andelen alternativ inom skolan för
de skolor som får sin lunch levererad från Östboskolan.
Att starta upp ett kök av den här storleken och flytta produktion från andra kök ställer stora krav på planering,
distribution, kommunikation och arbetsledning. För att klara av detta behöver en samordnare tillsättas som
under en tidsperiod av 12 månader får i uppdrag att samverka med befintliga kök samt verksamheter som
biståndsenhet och hemtjänst för att implementera nya arbetssätt, nya rutiner samt bygga en helt ny
distributionsplanering för beställning och leverans av matdistribution.
Det kommer också krävas medel för att implementera ett nytt beställningsförfarande beträffande matportioner
till de som erhåller matdistribution, se bild nedan.
Kostnadsbild (kkr)
Installation av modul, AIVO
Utbildning i nytt beställningssystem
Projektledare för projekt Östboskolan samt för
införande av nytt beställningssystem

2018
25 000
30 000
600 000

Summa:

655 000
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