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Redovisning av beredd motion om mat- och miljöprofil för
skolmat, motionärer: Frank Nilsson (KD) och Fred Rydberg (KD)
Sammanfattning

Motionärerna föreslår att ett antal åtgärder genomförs för att höja
skolmatens kvalitet och miljöprofil. Maten föreslås maten i högre grad än
för närvarande ska: Tillagas där den serveras, innehålla högre andelar
närodlat och ekologiskt samt upphandlas lokalt.
Motionärernas förslag är att:
• en erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil anställs, alternativt att
upphandla detta.
• minst 3o % av råvaruinköpen skall vara ekologiska
• all mat skall vara tillagad från grunden i eget kök på en av våra skolor
• det förs en dialog med elever och personal om meny och näringsriktighet
• detta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt,
kvalitetsmässigt, ekonomiskt
• kommunen är aktiv i att minska transporter av mat både inom och utanför
vår kommun
Av miljö- och tekniknämndens yttrande framgår att nämnden överlämnar
följande kommentarer under respektive delförslag, som svar på motionen:
”En erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil anställs, alternativt
upphandla detta

Kostavdelningen annonserar vakanta tjänster som kock, köksbiträde,
restaurangbiträde och arbetsledare på arbetsförmedlingens sida för lediga
tjänster samt på kommunens hemsida. Vad gäller kock skriver vi att
sökande ska kunna laga mat från råvara och kunna tillaga grönsaksrätter.
Kostavdelningen har ingen möjlighet att omfördela inom befintlig ram för
att kunna nyanställa en erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil
under 2012. Om det ska göras får det hanteras vid budgetdiskussionerna
inför budgetår 2013.
Minst 30% av råvaruinköpen skall vara ekologiska

Av de totala inköpen under 2009 stod 7 % av den totala inköpssumman av
ekologiska råvaror. Inför 2010 beslutade kommunfullmäktige om en
satsning på 800 tkr avseende bättre skolmat. Detta resulterade i att de totala
inköpen av ekologiska råvaror ökade till 14 %. Siffran för verksamhetsår
2011 är ännu inte sammanställd av kommunens leverantörer och kan därför
tyvärr ännu inte redovisas.
För att kommunens råvaruinköp ska kunna uppgå till minst 30 % med
befintlig budget krävs en omorganisation av kostavdelningens verksamhet,
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en minskning av antalet tillagningskök eller en riktad satsning från
kommunfullmäktiges sida för 2013.
All mat skall vara tillagad från grunden i eget kök på en av våra skolor

På fem av kommunens skolkök lagar skolmaten från grunden medan två
skolor har mottagning av varmrätt. För att dessa två skolor skall kunna laga
mat från grunden krävs investeringar i maskinpark, kyl och frys, ventilation.
Projektering ska påbörjas under 2012.
Det förs en dialog med elever och personal om meny och näringsriktighet

Kostavdelningens arbetsledare och kockar deltar på skolornas matråd. Där
diskuteras förslag på nya maträtter och säsongsanpassade grönsaker i
salladsbuffén. Köket informerar om näringsriktighet. Matsalsfrågor ansvarar
rektor för. Elevvald mat vårterminen 2012 är hela vecka 17.
Detta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt,
kvalitetsmässigt, ekonomiskt

Kvalitetsmässigt har klass 5 under 2010 besvarat en matenkät och under
vårterminen 2012 kommer samma elever men, nu i klass 7, svara på en
matenkät där kostavdelningen söker svar på elevernas uppfattning av
matkvalitet och matupplevelse. Kostavdelningen har för avsikt att köpa in
ett program i upphandlingssystemet där utvärdering kan göras av bl.a.
kvalitet. Ekonomiskt, är budget lagd för hela 2012. Svinnprocent från
tallriken i matsal och i kök skall ses över på några skolor under 2012.
Utvärdering miljömässigt sker kontinuerligt i val av livsmedel och
kemtekniska produkter. Kostavdelningen väljer säsongsanpassat och arbetar
med att alltid tänka klimatsmart i urvalet av produkter hela skolåret
Kommunen är aktiv att minska transporter av mat inom och utanför vår
kommun

Transporter av 3 - 4 grossister sker 2 – 3 gånger/vecka till tillagningskök.
Mottagningskök har daglig transport av varmrätt och transporter av 3 - 4
grossister sker 1 - 2 gånger/vecka. Miljöstrategiska enheten kartlägger för
närvarande grossisternas transporter till köken.”
Beslutsunderlag

–
–
–
–
–

Motion 2011-04-26
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-03-12, § 31.
Tjänsteskivelse 2012-04-26
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08, § 85
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 105.

Kommunstyrelsen föreslår att miljö- och tekniknämnden, i projektform,
fortsätter pågående utveckling av skolmatens kvalitets- och miljöprofil.
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:
Yrkande
Frank Nilsson (KD) yrkar att motionen ska bifallas.
Owe Fröjd (Båp) föreslår att styrelsens förslag justeras genom att
formuleringen ”projektform”, utgår.
Omröstning
Efter avslutad debatt prövar ordförande justeringen av styrelsens förslag på
så sätt att formuleringen ”projektform” ska utgå. Ordföranden finner att
fullmäktige godkänner detta. Därefter prövas dels styrelsens justerade
förslag och dels Nilssons (KD) yrkande om bifall och ordföranden finner att
fullmäktige beslutar enligt Nilssons (KD) yrkande tillsammans med
styrelsens justerade förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar bifalla motionen genom att uppdra till miljö- och
tekniknämnden att i inom befintliga resurser, fortsätta att utveckla
skolmatens kvalitets- och miljöprofil, i enlighet med motionens
andemening.
__________

Beslutsexpediering

Miljö- och tekniknämnden
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