Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2015-06-09

§ 173
Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött.
KS 2015-203

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Tillföra servicenämnden 600 tkr 2015 ur centralt avsatta medel för att kompensera för
de ökade livsmedelskostnaderna första året
2 Tillföra barn- och utbildningsnämnden 770 tkr och socialnämnden 230 tkr i budgetram
från och med 2016 för att uppnå helårseffekt av de ökade kostnaderna
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens skrivelse, 2015-05-27
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har under 2015 gjort en ny upphandling av färskt och fryst kött, vilket
resulterat i ökade kostnader med 1 000 tkr på helårsbasis. De ökade kostnaderna har två
orsaker. Dels beror det på kommunens beslut att följa Miljöstyrningsrådets (numera en del
av konkurrensverket) krav vid upphandling av färskt samt fryst kött och köttprodukter som
t ex. köttbullar mm. Dels beror det på kommunens beslut att dela upp kolonialupphandlingen i tre delar så att separata upphandlingar för färskt kött och ägg genomfördes för att
på detta sätt öppna upp för mindre leverantörer
Kommunen har i budget 2015 och framåt avsatt medel centralt för att täcka eventuellt
högre kostnader i samband med livsmedelsupphandlingen.
Ekonomi
De ökade kostnaderna beräknas till 600 tkr 2015 och 1 000 tkr på helårsbasis. I budget för
2015 och budgetramarna framåt avsattes medel för att täcka eventuellt ökade kostnader i
samband med ny livsmedelsupphandling. Servicenämnden kommer först 2016 att debitera
ut de ökade kostnaderna i kostpriserna till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Därmed kommer servicenämnden att stå för de ökade kostnaderna 2015.
Servicenämnden tilldelas 600 tkr ur centralt avsatta medel 2015, vilka justeras tillbaka i
budgetramen 2016 då istället barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
kompenseras med 770 tkr respektive 230 tkr (helårseffekt).
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Forts. § 173
Beslutet påverkar inte kommunens resultat.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2015-06-11 och anslaget 2015-06-12.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsförslag
2015-05-28

FALKENBERG
Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Paulina Claesson

Ökade kostnader till följd av ny upphandling av livsmedel.
KS 2015-203
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Tillföra servicenämnden 600 tkr 2015 ur centralt avsatta medel för att kompensera för
de ökade livsmedelskostnaderna första året
2 Tillföra barn- och utbildningsnämnden 770 tkr och socialnämnden 230 tkr i budgetram
från och med 2016 för att uppnå helårseffekt av de ökade kostnaderna
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens skrivelse, 2015-05-27

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har under 2015 gjort en ny upphandling av färskt och fryst kött, vilket
resulterat i ökade kostnader med 1 000 tkr på helårsbasis. De ökade kostnaderna har två
orsaker. Dels beror det på kommunens beslut att följa Miljöstyrningsrådets (numera en del
av konkurrensverket) krav vid upphandling av färskt samt fryst kött och köttprodukter som
t ex. köttbullar mm. Dels beror det på kommunens beslut att dela upp
kolonialupphandlingen i tre delar så att separata upphandlingar för färskt kött och ägg
genomfördes för att på detta sätt öppna upp för mindre leverantörer
Kommunen har i budget 2015 och framåt avsatt medel centralt för att täcka eventuellt
högre kostnader i samband med livsmedelsupphandlingen.
Ekonomi
De ökade kostnaderna beräknas till 600 tkr 2015 och 1 000 tkr på helårsbasis. I budget för
2015 och budgetramarna framåt avsattes medel för att täcka eventuellt ökade kostnader i
samband med ny livsmedelsupphandling. Servicenämnden kommer först 2016 att debitera
ut de ökade kostnaderna i kostpriserna till barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden. Därmed kommer servicenämnden att stå för de ökade kostnaderna 2015.
Servicenämnden tilldelas 600 tkr ur centralt avsatta medel 2015, vilka justeras tillbaka i
budgetramen 2016 då istället barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
kompenseras med 770 tkr respektive 230 tkr (helårseffekt).
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Beslutet påverkar inte kommunens resultat.

Beslutet expedieras till:
Strategienheten
Servicenämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Tjänsteskrivelse
Datum

2015-05-27

FALKENBERG
Serviceförvaltningen
Kost- & Städservice
Agneta Elofsson
0346-886097
agneta.elovsson@falkenberg.se

Ökade kostnader för inköp av färskt och fryst kött.
Under 2015 kommer Kost- & Städservice ha ökade kostnader för inköp av färskt och fryst
kött.
Detta kan härledas till två orsaker dels kommunens beslut att följa Miljöstyrningsrådets
(numera en del av konkurrensverket) krav vid upphandling av färskt samt fryst kött och
köttprodukter som t ex. köttbullar mm. Vilket har resulterat i det positiva att i den nya
upphandlingen av färskt kött så är 23 köttråvaror av 24 av svenskt ursprung.
Den andra orsaken härleds till kommunens beslut att dela upp kolonialupphandlingen i tre
delar så att separata upphandlingar för färskt kött och ägg genomfördes för att på detta sätt
öppna upp för mindre leverantörer.
Vid anbudstidens slut hade inget svar inkommit på upphandlingarna av färskt kött och ägg,
utan en ny upphandling fick genomföras. På den inkom ett svar från den grossist som
vunnit kolonialupphandlingen och eftersom ingen konkurras fanns, ökar också priserna
markant.
Incitamentet var att alla ovanstående anbud skulle träda i kraft 2015-02-01, fryst kött och
förprocessade livsmedel som ingick i kolonialupphandlingen startade då, medan färskt kött
blev fördröjt och detta anbud startar upp 2015-06-01.
Vid en beräkning av prisförändringen på nya anbudet på färskt kött jämfört med det gamla
anbudet har priserna ökat med 1000 tkr på årsbasis. Vilket motsvarar 600 tkr f.om. 201506-01. Som exempel kan nämnas biandfärs en ökning med 26 %, tärnat fläskkött en ökning
med 29 % och strimlat nötkött en ökning med 26 %.
Vid en kontroll av priserna för det frysta köttet är prishöjningen ej så markant. Vilket
återigen återspeglar den delen av de ökade priserna som härleds till den bristande
konkurransen och att färskt kött samt ägg upphandlingen fick omannonserats.
2016 kommer råvarupriserna för Socialförvaltningen och Barn- och
Utbildningsförvaltningen öka med 1000 Tkr beroende på ökade kostnader för färskt kött.
Detta kommer att läggas på portionspriset utöver PKV-index.

Verksamhetschef Kost- & Städservice
Agneta Elofsson
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