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Yttrande över Mat- och måltidsplan för Lunds
kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med det som framförts i tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse, samt

att

översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kostpolicy för Lunds kommun är ett kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i kommunen. Policyn är
antagen av kommunfullmäktige 2014 och ska revideras under varje
mandatperiod.
Ett förslag till mat- och måltidsplan har därför arbetats fram för
Lunds kommun. Förslaget har skickats på remiss till kommunens
samtliga nämnder och styrelser.
Tekniska nämnden föreslås ställa sig positiv till den nya mat- och
måltidsplanen.

Underlag för beslutet





Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-28
KS AU § 41, 2022-02-14
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-27
Lunds kommuns mat- och måltidsplan

Ärendet
Bakgrund
Kostpolicy för Lunds kommun är ett kommungemensamt
styrdokument för kost, livsmedel och måltider i kommunen. Policyn
är antagen av kommunfullmäktige 2014 och ska revideras under
varje mandatperiod.
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Kostpolicyn har under revideringen justerats från policy till plan, i
enlighet med Program för styrning.
Förslaget till mat- och måltidsplan med tillhörande åtgärdas kopplas
samman med Lunds kommuns policy för hållbar utveckling och
underliggande program för att säkerställa att ambitionerna som
finns i programmen får genomslag.
Förslaget till mat- och måltidsplan har skickats på remiss till
kommunens samtliga nämnder och styrelser.

Föredragning
Tekniska förvaltningen är positiv till att den kommunala kostpolicyn
aktualiseras och till den nya mat- och måltidsplanen. Det kan
konstateras att det är en ambitiös och vällovlig plan. Tekniska
nämnden berörs dock endast av ett fåtal av åtgärderna i planen.

Beredning
Yttrandet över mat- och måltidsplanen har beretts av tekniska
förvaltningen.

Barnets bästa
Kommunkontoret konstaterar att ärendet berör barn. Måltider i
förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjligheter 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, lära och leka.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför initialt inga ekonomiska
konsekvenser för tekniska nämnden.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
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