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Remissammanställning – revidering av kommunens kostpolicy
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-06 om gällande kostpolicy för
Haninge kommun. På fem år har våra offentliga måltider utvecklats i rätt
riktning. För att inte tappa fart och visioner inom måltidsverksamheterna är
en anpassning till nuläget nödvändig.
Livsmedelsverkets måltidsmodell för offentliga måltider i förskola skola och
äldreomsorg behöver implementeras i kostpolicyn. Modellen består av sex
olika områden som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten
och känna matglädje. Avsnittet om miljö och hållbar utveckling behöver
förtydligas och utvecklas. Så även ansvar och samverkan. Måltiderna är
en viktig resurs som ska tas tillvara exempelvis i den pedagogiska
verksamheten. Revideringarna har tagits fram i samråd och dialog med
kökschefer och kockar i måltidsverksamheterna.
De viktigaste ändringarna berör måltidsmodellen i inledningen, mer uttalat
gästfokus och miljöpåverkan under syfte, förtydligande av uppföljning i
stycket om ansvar. Tillägg har gjorts om mer vegetabilier och mindre
socker under maten i skolan. Högre krav på kvalitet, miljöhänsyn och
djurskydd vid upphandling av livsmedel samt ökad samverkan har införts i
stycket om miljö och hållbar utveckling
Förslag till revidering av kommunens kostpolicy har skickats ut på remiss
till GFN grund- och förskolenämnden, GVN gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, KFN kultur- och fritidsnämnden, SN
socialnämnden och ÄN äldrenämnden för synpunkter under perioden
2016-11-22 till 2017-02-28.
Sammanlagt har fem remissvar inkommit. Generellt har remissvaren varit
mycket positiva till revideringarna. Nedan beskrivs och besvaras de
synpunkter som har inkommit.
Grund- och förskolenämnden
Grund- och förskolenämnden finner att ett utökat fokus på hög kvalitet och
hållbara måltider ligger helt i linje med nämndens strategi på ständigt
kvalitetsarbete för att höja lägstanivån på skolmaten.
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Förvaltningen förordar att skollagens krav på att eleverna i förskolan och
grundskolan ska erbjudas näringsriktiga måltider förs in i den reviderade
kostpolicy.
Inom nämndens ansvarsområde är strategin 2017 att andelen ekologiska
inköp ska öka. Skolorna ska i mesta möjliga mån använda sig av
ekologiska livsmedel.
Det bör förtydligas att kostpolicyn omfattar samtliga verksamheter inom
nämndens ansvarsområde t ex förskolan, skolan, särskolan, fritidshemmet
och den öppna fritidsverksamheten.
Förvaltningen har till koststrategen framfört språkliga justeringar och
rättningar.
Kommentar
Föreslagna tillägg, förtydliganden, språkliga justeringar och rättningar har
arbetats in i förslaget till revidering av kommunens kostpolicy.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grund- och vuxenutbildningsnämnden har lämnat ett yttrande som är
likalydande grund- och förskolenämndens.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter om gjorda ändringar.
Förvaltningen tycker kommunens kostpolicy är bra och ändamålsenlig.
Socialnämnden
Socialnämnden ställer sig positiv till den reviderade kostpolicyn och ser
inga hinder till att den revideras enligt förslag.
Socialförvaltningen använder sig främst av den gällande kostpolicyn vid
sina verksamheter i omsorgen. Främst så avser det stycket som handlar
om Måltidsmiljö och Specialkost. Detta då den enskilde själv ska handla,
laga mat och äta i sin egen bostad, vid behov med sin stöd- eller
kontaktperson. Vid daglig verksamhet samt sysselsättning så har den
enskilde egen mat med sig eller så handlar man mat på plats.
Socialförvaltningen har tillsammans med äldreförvaltningen gjort en
upphandling gällande matlådedistribution för personer i ordinärt boende.
Fokus i den upphandlingen har varit kvalitetskontroll, uppföljningsmöten,
näringsinnehåll och utseende. Detta är även delar som tas upp i den nya,
reviderade, kostpolicyn.
I förslaget så framgår det att de viktigaste förändringarna berör
måltidsmodellen, mer uttalat gästfokus, miljöpåverkan och ett förtydligande
av uppföljning i stycket om ansvar. I förslaget så har det även tillkommit
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tillägg om mer vegetabilier och mindre socker i maten som serveras (i
skolan). Man har ställt högre krav på kvalitet, miljöhänsyn och djurskydd
vid upphandling av livsmedel.
Utifrån de stycken som berör socialförvaltningens verksamheter så är det
positiva förändringar och fokus ligger på att måltiden är något man ska se
fram emot under dagen.
Sammantaget ser förvaltningen positivt på kommunens policy och dess
syfte att ha ett styrande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra
måltidsverksamheten i Haninge kommun.
Äldrenämnden
Äldrenämnden har inga synpunkter på föreslagen revidering av
kostpolicyn.
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