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Mat- och måltidsplan för Lunds kommun – beslut om
remiss
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

remittera föreslagen mat- och måltidsplan till samtliga
nämnder och styrelser för yttrande,

att

uppmana samtliga nämnder och styrelser att, inom ramen för
arbetet med framtagande av remissvar, inhämta synpunkter
från sina respektive målgrupper, samt

att

remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
2022-05-31.

Sammanfattning
Kostpolicy för Lunds kommun är ett kommungemensamt
styrdokument för kost, livsmedel och måltider i kommunen. Nu
gällande policy är antagen av kommunfullmäktige 2014 och ska
revideras under varje mandatperiod.
Kostpolicyn har under pågående revidering justerats från en policy
till en plan, detta i enlighet med Program för styrning. Förslag till
mat- och måltidsplan med tillhörande åtgärder kopplas tydligt
samman med Lunds kommuns policy för hållbar utveckling och
underliggande program, detta för att säkerställa att ambitionen som
finns i programmen får genomslag och att styrkedjan därmed
tydliggörs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås skicka förslag till ny matoch måltidsplan på remiss till kommunens samtliga nämnder och
styrelser.
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Ärendet
Bakgrund
Kostpolicy för Lunds kommun är ett kommungemensamt
styrdokument för kost, livsmedel och måltider i kommunen. Nu
gällande policy är antagen av kommunfullmäktige 2014 och ska
revideras under varje mandatperiod.
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om det framtagna
förslaget till ny mat- och måltidsplan vid dess sammanträde den 31
januari 2021.

Föredragning
Nuvarande kostpolicyn har i revideringen justerats i såväl innehåll
som form och gjorts om från en policy till en plan.
Förslag till mat- och måltidsplan med tillhörande åtgärder kopplas
tydligt samman med Lunds kommuns policy för hållbar utveckling
och underliggande program, detta för att säkerställa att ambitionen
som finns i programmen får genomslag och att styrkedjan därmed
tydliggörs.
Lunds kommuns mat- och måltidsplan syftar till att tydliggöra hur
kommunen arbetar med mat och måltider och tar sin utgångspunkt i
Livsmedelsverkets måltidsmodell som ger ett helhetsperspektiv på
bra måltider och som består av sex områden. Dessa sex områden är:
god, integrerad, trivsam, miljösmart, näringsriktig och säker. I planen
beskrivs betydelsen av dessa områden för Lunds kommun.
De i planen formulerade åtgärderna syftar bland annat till att uppnå
mål satta inom ramen för programmen inom hållbarhetsområdet. De
inom måltidsutredningen identifierade – och av kommunstyrelsen
beslutade – utvecklingsåtgärderna ligger som grund för
utformningen av ett antal åtgärder i planen.
Utvecklingsåtgärderna syftar till att tydliggöra nämndernas roll som
beställare, att stärka verksamheternas arbete med mat och måltider
samt som ett sätt att använda kommunens gemensamma resurser på
ett effektivt sätt. Fokus sätts på att beställande nämnd är ansvarig.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås skicka förslag till ny matoch måltidsplan på remiss till samtliga nämnder och styrelser.
Samtidigt föreslås att samtliga nämnder och styrelser uppmanas att,
inom ramen för framtagandet av sina remissvar, inhämta synpunkter
på förslaget från sina respektive brukargrupper, detta då nämnderna
i kommunen har ett tydligt brukaransvar och därigenom också äger
frågan om kvalitet i service gentemot dessa.
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Beredning
Kommunkontoret har berett ärendet i samråd med barn- och
skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och
omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Måltider i förskola och skola ger alla barn,
oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor. Genom de måltider
som serveras inom verksamheterna kan kunskap spridas om hur det
vi äter och dricker påverkar hälsan och miljön. Mat och måltider i
kommunens verksamheter kan bidra till matglädje och medverka till
en god och jämlik hälsa. God och näringsriktig mat skapar goda
förutsättningar för barn att utvecklas, leka och lära.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga kommunens nämnder och styrelser

