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Svar på skrivelse från Lundakvintetten - Mer glass i
friluftsbaden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

ge kommunkontoret i uppdrag att revidera kostpolicyn i
enlighet med program för social hållbarhet,
rekommendera nämnder och styrelser att inte tillämpa
kostpolicyn på inköp av mat som ska säljas vidare till
konsumenten.

att

Sammanfattning
Lundakvintetten har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen där
de yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att förtydliga kostpolicyn
så att den inte tillämpas på inköp av mat som ska säljas vidare till
konsumenten.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Lundakvintetten har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen där
de yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att förtydliga kostpolicyn
så att den inte tillämpas på inköp av mat som ska säljas vidare till
konsumenten.
Lundakvintetten skriver att kostpolicyn gäller när kommunen
serverar mat i t.ex. skolmatsalar eller på andra ställen där maten
tillhandahålls på kommunens och inte den ätandes bekostnad. I vissa
fall köper dock kommunen in mat som helt eller delvis betalas av
matgästen. Av kostpolicyn säger följande om det sistnämnda:
”För mat och måltider som hanteras och tillhandahålls inom till
exempel bad- och fritidsanläggningar, cafeterior, restauranger, daglig
verksamhet, social omsorg och träffpunkter ska kostpolicyn ses som ett
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vägledande dokument och kommunens ambitionsnivå med mat och
måltider ska återspeglas i utbudet till den betalande matgästen.”
Lundakvintetten menar att kostpolicyn har av kultur- och
fridsnämnden kommit att tolkas som att de kiosker och caféer som
drivs i nämndens, eller en entreprenörs, regi ska följa kostpolicyn. De
anser att utbudet därför kommit att kraftigt avvika från det som av
allmänheten uppfattas som ett normalt utbud. Lundakvintetten
anser att följden har blivit att exempelvis ett besök på kommunens
friluftsbad kan uppfattas som mindre attraktivt.

Föredragning
Kommunfullmäktige beslutade om Kostpolicy för Lunds kommun i
augusti 2014. Kostpolicyn är ett kommungemensamt styrdokument
och ska vara ett stöd och verktyg för förtroendevalda och
verksamheter att styra, säkerställa och profilera mat och måltider
som erbjuds av Lunds kommun. Med hjälp av kostpolicyn tydliggörs
kommunens målsättning att matgäster i Lund ska erbjudas goda
måltider i en trivsam miljö, tillagade av bra råvaror som producerats
med fokus på en hållbar utveckling.
Förslag till program för social hållbarhet, som förväntas antas i
kommunfullmäktige under hösten 2020 anger en gemensam riktning
för arbetet med social hållbarhet och lägger fast de långsiktiga
prioriteringarna. I Lunds kommunkoncern ska samtliga måltider och
val av livsmedel bidra till bättre matvanor, vara likvärdiga inom
kommunens olika verksamheter samt vara framställda under goda
arbetsförhållanden är ett delmål inom det prioriterade området
Levnadsvanor.
Programmet kommer i vissa delar att ersätta dagens kostpolicy.
Övriga delar av kostpolicyn kommer att omvandlas till riktlinjer och
rutiner för respektive verksamhetsområde.
I avvaktan på beslut om program för social hållbarhet föreslås
kommunstyrelsen besluta om föreslaget förtydligande av
kostpolicyn.

Beredning
Ärendet har beretts på kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har ej bedömts relevant i ärendet.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte ge ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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