Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-09-02

§ 273 Svar på skrivelse från Lundakvintetten Mer
glass i friluftsbaden
Dnr KS 2020/0515

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att revidera kostpolicyn och

att

rekommendera nämnder och styrelser att inte tillämpa
kostpolicyn på inköp av mat som ska säljas vidare till
konsumenten.

Reservationer
Ledamöterna i Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor §
273/01-02.

Protokollsanteckningar
Camilla Neptune (L) får till protokollet anteckna:
Vi vill uppmärksamma att under revideringen av kostpolicyn inte
endast fokusera på programmet för social hållbarhet utan även
inkludera miljö -och klimatperspektivet.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt
(FNL) instämmer i Camilla Neptunes (L) protokollsanteckning.

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.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL), Camilla Neptune (L), Hans-Olof Andersson
(SD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att ge kommunkontoret i uppdrag att revidera kostpolicyn och

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-09-02
att rekommendera nämnder och styrelser att inte tillämpa
kostpolicyn på inköp av mat som ska säljas vidare till konsumenten.
Lina Olsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa kunskapen om
kostpolicyns innebörd och intentioner för samtliga förvaltningar och
nämnder som på något sätt handhar kommunens mat och måltider
och att med hänvisning till ovanstående finna skrivelsen besvarad.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Lina Olssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Jan Annerstedts (FNL) med fleras yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-08-24 § 289
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18
Skrivelse från Lundakvintetten Mer glass i friluftsbaden 202006-09
Kostpolicy för Lunds kommun beslutad av
kommunfullmäktige 2014-08-28

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret, utredning
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-09-02

KS 2019/0673

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2020-09-02 klockan 14.00–16.59, ajournering klockan 15.2415.48, Sessionssalen, Stadshuset.
Philip Sandberg (L), ordförande, ej § 261 på grund av jäv
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som mötesordförande §
261
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Lina Olsson (S), deltar på distans
Björn Abelson (S), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP), § 254 - 278, kl. 14.00 - 16.35
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 261, deltar på
distans
Klas Svanberg (M), tjänstgör för Hedvig Åkesson (KD)
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP) §
279 - 280, deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M), deltar på distans
Mattias Horrdin (C)
Liv Severinsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Cherry Batrapo (FI)

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör, deltar på distans
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Vesna Casitovski, kanslichef
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Övriga

Martin Haldeborg, IT-tekniker

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-09-02

KS 2019/0673

Justerare

Klas Svanberg (M)

Paragrafer

§ 254–280

Tid och plats för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, tisdagen den 8
september 2020 kl. 10.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Klas Svanberg (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Paragrafer

§ 254–280

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Page 4 of 31

2020-09-30

Reservation
KS 2020/0515

Reservation Socialdemokraterna
Svar på skrivelse från Lundakvintetten – ”Mer glass i friluftsbaden”
Kommunfullmäktige beslutade om Lunds kommuns kostpolicy i augusti 2014. Detta för att ge
verktyg för att säkerställa kvaliteten i måltider som erbjuds av kommunen. Det är viktigt att vi
genom vår kostpolicy kan tydliggöra vår målsättning att matgäster ska erbjudas goda måltider
i en bra miljö.
Vi socialdemokrater vill här betona vikten av att i detta fall även se till andra styrdokument som
är vägledande för kommunens ambitionsnivå gällande tillhandahållandet av mat på de
kommunala verksamheterna. Vi uppfattar det som att det i nuläget har uppstått en förvirring
kring kostpolicyns innebörd, vilket inte minst skrivelsen från den så kallade Lundakvintetten är
ett tydligt bevis på. Det verkar råda en felaktig uppfattning om att kostpolicyn reglerar
målsättningen för mängden ekologiska varor. Detta är direkt felaktigt. För den som de facto läst
kostpolicyn så framgår det i den att frågorna om ekologiska livsmedel regleras i LundaEko och
inte i kostpolicyn. Det hade varit klädsamt om i alla fall någon av de som vill ändra i kostpolicyn
hade läst den innan de kommer med förändringsförslag. Som upplysning kan vi också meddela
att kostpolicyn inte heller reglerar vilken mängd glassar som ska finnas på våra friluftsbad,
vilket rubriksättningen på Lundakvintettens skrivelse antyder. Däremot går att med lätthet tolka
kostpolicyn på sådant vis att den inte tillåter glass, oaktat om den är ekologisk eller inte, i våra
friluftsbad.
Eftersom att kunskapsläget kring kostpolicyn är så oklart är det viktigt att kunskapen om
kostpolicyns intentioner säkerställs inom samtliga förvaltningar och nämnder som på något sätt
handhar kommunens mat och måltider.
Mot bakgrund av ovanstående reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut i förmån för våra
egna yrkanden.
För Socialdemokraterna

Anders Almgren
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Lina Olsson
Ledamot i kommunstyrelsen
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Reservation
Kommunstyrelsens sammanträde 2 september 2020
20. Svar på skrivelse från Lundakvintetten - Mer glass i friluftsbaden
Istället för att revidera kostpolicyn vill Miljöpartiet säkerställa kunskapen och
kostpolicyns innebörd och intentioner för samtliga förvaltningar och nämnder som
på något sätt handhar kommunens mat och måltider.

Vi reserverar oss mot beslutet med hänvisning till ovan

Karin Svensson Smith (MP)
Ledamot i kommunstyrelsen
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Skrivelse till kommunstyrelsen i Lund: Mer glass i
friluftsbaden
Fullmäktige har beslutat om en kostpolicy som bl.a. innehåller följande:
”För att ständigt bli bättre och främja en fortsatt hållbar utveckling är
inriktningen att:
– ställa krav i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt producerat, god
djurhållning, rättvis handel, ursprungsmärkning och fritt från
genmodifiering
– välja livsmedel med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt
– främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål, samt där
det är möjligt öka utbudet av vegetariska maträtter
– säsongsanpassa inköp och utbud
– öka andelen lokalt producerade livsmedel som uppfyller uppställda
krav”
Uppenbart gäller denna kostpolicy 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 vägledande
dokument och kommunens ambitionsnivå med mat och måltider ska
återspeglas i utbudet till den betalande matgästen.”
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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. Utbudet har därför kommit att kraftigt avvika från det
som av allmänheten uppfattas som ett normalt utbud. Följden har blivit
att exempelvis ett besök på kommunens friluftsbad uppfattas som mindre
attraktivt.
Lundakvintetten yrkar därför att föreslå kommunstyrelsen:
- att förtydliga kostpolicyn så att den inte tillämpas på inköp av mat
som ska säljas vidare till konsumenten

2020-06-09

Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Kommunalråd

Fredrik Ljunghill (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Hedvig Åkesson (KD)
Partiföreträdare

Jan Annerstedt (FNL)
Kommunalråd
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 289 Svar på skrivelse från Lundakvintetten Mer
glass i friluftsbaden
Dnr KS 2020/0515

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att revidera kostpolicyn och
att
rekommendera nämnder och styrelser att inte tillämpa
kostpolicyn på inköp av mat som ska säljas vidare till
konsumenten.

Reservationer
Anders Almgren (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot arbetsutskottets
beslut.

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.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen
att ge kommunkontoret i uppdrag att revidera kostpolicyn och
att rekommendera nämnder och styrelser att inte tillämpa
kostpolicyn på inköp av mat som ska säljas vidare till konsumenten.
Jan Annerstedt (FNL) instämmer i Philip Sandbergs (L) yrkande.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa kunskapen om
kostpolicyns innebörd och intentioner för samtliga förvaltningar och
nämnder som på något sätt handhar kommunens mat och måltider

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-08-24
och
att med hänvisning till ovanstående finna skrivelsen besvarad.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S)
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt
(FNL) röstar ja.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster.
Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.

Underlag för beslut




Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18
Skrivelse från Lundakvintetten Mer glass i friluftsbaden 202006-09
Kostpolicy för Lunds kommun beslutad av
kommunfullmäktige 2014-08-28

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret, utredning

Justerare

Utdragsbestyrkande

Page 10 of 31

2 (4)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-08-24

KS 2019/0686

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2020-08-24 klockan 13.00–14.12, Sessionssalen, Stadshuset.
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande, ej § 276 på grund av jäv
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, tjänstgör som
mötesordförande § 276
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 276

Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Helena Falk (V)

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Vesna Casitovski, kanslichef
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar på distans
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), §§ 271 - 293, deltar på
distans
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), deltar på
distans
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar på distans
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans

Övriga

Martin Bater, IT-strateg, deltar på distans

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 269–293

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-08-24

KS 2019/0686

Tid och plats för justering
Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-08-24

Paragrafer

§ 269–293

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
2020-08-18
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Diarienummer

KS 2020/0515
Britt Steiner
Ledningsstöd

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



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18
Skrivelse från Lundakvintetten, Mer glass i friluftsbaden
2020-06-09

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

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-08-18

2 (3)
Diarienummer

KS 2020/0515
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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Tjänsteskrivelse
2020-08-18
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Diarienummer

KS 2020/0515

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte ge ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret, utredning
För kännedom:
-
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Kostpolicy
för Lunds kommun

Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel
och måltider i Lunds kommun. Beslutad av kommun
fullmäktige, gäller från och med 2014-08-28

Page 16 of 31

1

2
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Inledning
I Lunds kommun är engagemanget stort för den goda
och värdefulla måltiden. Lundaslätten erbjuder Sveriges
finaste åkermark vilket har bidragit till att skapa goda
mattraditioner. Vällagad mat och tilltalande måltider i
inbjudande miljö är viktigt för lundaborna. Mat och måltider berör alla – för välbefinnande, som källa till glädje,
som mötesplats och kulturbärare.
För lundaborna är det också viktigt att mat produceras
på ett sätt som inte äventyrar matförsörjningen för kommande generationer. Därför tillagar och serverar Lunds
kommun med stolthet mat och måltider som så långt som
möjligt är producerade klimatsmart, gynnar den biologiska mångfalden, utan kemiska bekämpningsmedel och
handelsgödsel samt med goda arbetsvillkor.
En kostpolicy för Lund ska spegla alla dessa aspekter.
Kommunens ambition är att mat och måltider ska bidra
till matglädjen och medverka till en god folkhälsa.
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Varför en kostpolicy?
Kostpolicyn är ett kommun
gemensamt styrdokument samt 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.
Alla ska känna trygghet i att mat och måltider har
rätt näringsinnehåll samt att råvaror, måltidsmiljö och livs
medelshygien håller hög kvalitet. Goda matvanor ska grundläggas
och matlusten ska stimuleras. Mat och måltider ska bygga på kloka val
för hälsa och miljö inom kommunens ekonomiska ramar.
Kostpolicyn ska följas vid upphandling och inköp, entreprenad och så
långt som möjligt vid representation.

Kostpolicy för vem?
Kostpolicyn riktar sig till alla som på något sätt handhar och tar del av
kommunens mat och måltider. Det kan vara förskolebarn, skolelever
eller personer i olika typer av boenden, personal, vårdnadshavare, anhöriga med flera.
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 vägledande
dokument och kommunens ambitionsnivå med mat och måltider ska
återspeglas i utbudet till den betalande matgästen.
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Uppföljning och ansvar
Kostpolicyn innehåller inga indikatorer och nyckeltal på till exempel
andel inköpta ekologiska livsmedel. Konkreta siffermål framgår av
LundaEko1 och andra styrdokument.
Kostpolicyn uppdateras en gång per mandatperiod.
Varje nämnd ansvarar för att kostpolicyn efterlevs och ska följa upp att
alla verksamheter med mat och måltider arbetar i enlighet med policyn.
Kostpolicyn ska kompletteras med för verksamheten anpassade riktlinjer
som är kända hos såväl matgäster som personal. Nämnderna ansvarar
också för att policyn ligger som grund för såväl intern som extern beställning av verksamhet där måltider ingår.
1. LundaEko är Lunds kommuns program i ekologisk hållbar utveckling.
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God
Säker

Integrerad

Näringsriktig

Trivsam

Hållbar
Källa: Bra mat i skolan, SLV 2013

Övergripande för mat och måltider
• Goda måltider ska tillagas och serveras på ett för alla säkert sätt med
matglädje, kvalitet och bra näringsinnehåll – måltiderna ska alltid
vara något att se fram emot.
• Maten som serveras ska vara näringsriktig, god, omväxlande och av
hög kvalitet oavsett maträtt och/eller specialkost.
• Måltidsmiljön ska under hela serveringstiden vara inbjudande, trivsam, hälsofrämjande och bidra till en fin helhetsupplevelse av mål
tiden.
• Vid servering ska det finnas tydlig information om maträtternas innehåll.
• Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utfärdade av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Matens innehåll ska
motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR) och svenska
näringsrekommendationer (SNR).
• Möjlighet att aktivt påverka och ta ansvar för maten och måltidsmiljön ska främjas genom forum som stimulerar till engagemang där till
exempel matgäster, anhöriga samt personal och/eller berörda chefer
medverkar.
6
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Måltiderna
ska vara
något att se
fram emot.

Maten ska
vara nyttig,
omväxlande
och av hög
kvalitet.

Maten ska
tillagas så
nära matgästen som
möjligt.
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• Bemötande mellan matgäster och personal ska vara trevligt och
respektfullt och bidra till att måltiden blir en positiv upplevelse.
• Personal som arbetar med måltider ska ha relevant utbildning, stort
engagemang och kunskap samt ges löpande kompetensutveckling för
sitt uppdrag.
• I varje verksamhet där livsmedel hanteras ska det finnas tydliga rutiner och regelbunden egenkontroll för säker mat. En tydlig ansvarsfördelning säkerställer vem som ansvarar för att lagstiftningen följs.
• Strävan är att tillagning av maten sker så nära matgästen som möjligt.
• Andelen hel- och halvfabrikat ska minimeras och då de används ska
de vara av hög kvalitet.
• Livsmedel ska vara fria från onödiga tillsatser.
• Genom ett långsiktigt, strategiskt arbete ligger Lunds kommun i framkant i Sverige vad gäller hållbara livsmedelsinköp. För att ständigt bli
bättre och främja en fortsatt hållbar utveckling är inriktningen att:
–– ställa krav i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt
producerat, god djurhållning, rättvis handel, ursprungsmärkning och fritt från genmodifiering
–– välja livsmedel med så liten miljö- och klimatpåverkan
som möjligt
–– främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål, samt där det är möjligt öka utbudet av vegetariska
maträtter
–– i möjligaste mån välja kött från ekologiskt uppfödda och
om möjligt naturbetande djur
–– sträva efter att minska andelen kött utan att det äventyrar
näringsinnehållet
–– välja fisk från hållbara bestånd
–– säsongsanpassa inköp och utbud
–– öka andelen lokalt producerade livsmedel som uppfyller
uppställda krav
–– aktivt arbeta med att minimera matsvinnet
–– ställa krav i upphandling på förpackningar, bruksmaterial och transporter med så liten miljö-, klimat- och
hälsopåverkan som möjligt.

8
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Hållbara livsmedelsinköp
Lunds kommun ställer krav
i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt
producerat, god djurhållning, rättvis handel,
ursprungsmärkning och fritt från gen
modifiering

Lunds kommun väljer
livsmedel med så liten miljö- och klimat
påverkan som möjligt

Lunds kommun främjar
intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och
spannmål

Lunds kommun strävar efter att
– välja kött från ekologiskt uppfödda och om
möjligt naturbetande djur
– välja fisk från hållbara bestånd
– säsongsanpassa inköp och utbud
– öka andelen lokalt producerade livsmedel

Lunds kommun arbetar aktivt med att
minimera matsvinnet
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Måltider inom barnomsorg, skola, fritidshem
och öppen fritidsverksamhet
• Måltiderna ska vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten.
• Måltiderna ska underlätta lärandet genom mätta, pigga och friska barn
och elever som ser ett värde i maten.
• Vid lunchserveringen bör skoleleverna erbjudas minst två maträtter
att välja mellan, varav minst ett lakto-ovo-vegetariskt2 alternativ.
• Lokaler ska vara fria från nötter, jordnötter och mandel.
• Skollunchen schemaläggs med strävan att:
–– varje elev äter vid samma tidpunkt varje dag
–– lunchen serveras mellan kl 11.00 och 13.30
–– alla elever har minst 20 minuter att sitta ner och äta
(utöver tid att ta mat och lämna disk)
2. Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller mjölk- och äggprodukter.

10
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–– kötiden hålls så kort som möjligt
–– det upplevs som lika trevligt att äta i matsalen oavsett
tidpunkt under hela lunchserveringen
–– måltiden ger tillfälle för samvaro och samtal mellan
vuxna, barn och elever.
• Vid servering av frukost och mellanmål följs livmedelsverkets
rekommendationer – smörgås med pålägg, mjölk eller mjölk
produkter, flingor/gryn, grönsaker och frukt eller bär i variation över
veckans dagar. Tiden för mellanmålet ska anpassas till tidpunkten för
skollunchen.
• Måltiderna kan användas som ett pedagogiskt verktyg i under
visningen för att väcka barns och elevers nyfikenhet kring mat, hälsa
och hållbar utveckling.
• Ett fullvärdigt näringsintag vid varje måltid säkerställs när matgästen
äter av alla måltidskomponenter enligt tallriksmodellen3.

Källa: Tallriksmodellen SLV

3. Statens Livsmedelsverks modell för en näringsmässigt bra sammansatt måltid.
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• Specialkost tillhandahålls av medicinska skäl och i möjligaste mån av
etiska eller religiösa skäl. Samråd sker mellan eleven och skolsköterskan, läkarintyg kan erfordras. Inom förskolan sker dialogen mellan
förskolans personal, vårdnadshavare och barnhälsovård (BVC).
–– Vid specialkost av medicinska skäl används det kommun
gemensamma kostintyget.
–– Vid vissa specialkoster kan en näringsmässigt fullvärdig
måltid vara svår att uppnå. Dialog mellan berörda är här
viktig för att uppmärksamma vikten av näringsriktiga
måltider även utanför verksamheten.
–– Vid specialkost innehållande animaliska livsmedel med
tillagnings- och/eller slaktmetoder som kommunen ej
kan tillhandhålla erbjuds den vegetariska måltiden.
–– För att säkerställa att ingen kontaminering4 sker får
inte livsmedel och mat tas med till matserveringen från
hemmet eller på annat sätt utifrån av matgäster eller
besökare.
• Näringsfattig mat såsom godis, snacks, kakor, glass och söta drycker
ska inte serveras. Vissa undantag knutna till traditioner under årets
högtider kan motiveras, som till exempel pepparkaksbak.
• Caféverksamheter inom skola och fritidsverksamhet ska drivas utifrån
ett hälsosamt perspektiv. Caféernas sortiment ska därför medvetet
bygga på näringsriktiga och hälsosamma alternativ och utbudet av
läsk, godis och sötsaker ska minimeras.
–– Utbudet och prissättning i skolcaféer och försäljning ska
vara sådant att sunda och nyttiga val främjas.
–– Öppettider och utbud i skolcaféer och vid liknande
försäljning ska inte konkurrera med eller ersätta skol
lunchen.
–– Skolcaféer och liknande försäljning ska utformas så att
det ger möjlighet till avkoppling och social samvaro.

4. Kontaminering = maten utsätts för något olämpligt som kan medföra en negativ hälsoeffekt.
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Måltider inom vård och omsorg
• Brukarnas möjlighet till delaktighet, valfrihet och självbestämmande
är viktiga begrepp.
• Menyer, maträtter och måltidsmiljö ska anpassas efter den enskildes
individuella behov, vanor och önskemål för att ge god livskvalitet.
Hänsyn ska tas till kulturella, religiösa och etiska önskemål.
• Maten ska tillgodose den enskildes behov av energi och närings
ämnen för att ge förutsättningar för en god hälsa.
• Måltidsmiljöerna ska utformas så att den enskilde upplever dem som
behagliga och trivsamma.
• Personalen ska ha relevant kunskap och rutiner för att förebygga,
upptäcka och åtgärda ät- och nutritionsproblem.
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Mer om mat och måltider
www.slv.se
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005
Nordiska Näringsrekommendationer (NNR), SLV 2012
Bra mat i skolan, SLV 2013
Bra mat i förskolan, SLV 2007
Bra mat i äldreomsorgen, SLV 2011
Bra mat på jobbet, SLV 2007
Uppmuntra till bra måltider, SLV 2012
▶

www.lund.se
Lunds kommuns rekommendation om nötter, jordnötter och mandel
Lunds kommuns kommungemensamma intyg vid födoämnesallergi
Lunds kommuns LundaEko
Lunds kommuns allergikommitté
Lunds kommuns klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete
Lunds kommun, Riktlinjer för mat och måltidsmiljö för äldre
▶

www.riksdagen.se
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Livsmedelslagen
Skollagen 2010:800 kap 10
Socialtjänstlagen (SOL)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Renhållningslagen
▶
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