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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat motionen (2015:41) inlämnad av
Karin Ernlund (C) och Christina Linderholm (C) om matglädje för
Stockholms barn och äldre till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för
yttrande.
Motionärerna föreslår att:
- kommunfullmäktige skall utarbeta en måltidsstrategi för
matglädje för förskola, skola och äldreomsorg med tydligt
fokus på miljö- och klimatpåverkan, smak och kvalitet och
pedagogiska inslag.
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Förvaltningen ställer sig i grunden positiv till motionens intentioner
och förslag men menar att detta i stor utsträckning redan tillgodoses.
Förvaltningens bedömning är att en strategi skulle kunna samla
stadens långsiktiga intentioner men det finns flera målformuleringar
i motionen som bör utredas ytterligare utifrån vad som är
ekonomiskt och praktiskt möjligt.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde äldre och
funktionsnedsatta i samråd med verksamhetsområde barn, ungdom
och vuxna. Ärendet har behandlats i pensionärsrådet, rådet för
funktionshinderfrågor och förvaltningsgruppen 2015-10-15.
Remissen
Kommunstyrelsen har remitterat motion (2015:41) inlämnad av
Karin Ernlund (C) och Christina Linderholm (C) om matglädje för
Stockholms barn och äldre.
Remissen har lämnats för yttrande till Rinkeby-Kista, Skärkolmen
och Älvsjös stadsdelsnämnder, miljö- och hälsonämnden,
utbildningsnämnden, äldrenämnden samt stadsledningskontoret.
Yttrandet ska vara inlämnat senast 1 november 2015.
Motionen
Måltiden är en viktig stund på dagen och det är viktigt att maten har
ett bra näringsinnehåll och att den smakar gott. God och
välbalanserad mat är en förutsättning för lärande och koncentration.
Matglädje är också en förutsättning för att de äldre skall äta
tillräckligt.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska utarbeta en
måltidsstrategi. Målet ska vara att öka kökspersonalens
kompetensutveckling och inspiration, att öka skolmåltidernas
pedagogiska möjligheter, att minska matsvinnet, att arbeta med
odlingar på skolgården, närbelägna rabatter/odlingslotter eller
parker. Målsättningen ska vara att minska förekomsten av
halvfabrikat, smakförstärkare och socker. Målet på längre sikt ska
vara att alla förskolor, skolor och äldreboenden ska ha eget
tillagningskök.

Förvaltningens synpunkter och förslag
I Stockholms stads budget för 2015 anges mål och inriktning för
arbetet med förskola, skola och äldreomsorg. I detta sammanhang
nämns bl. a. att:
 Måltiden är en mycket viktig stund på dagen för både barn
och de äldre.
 Maten ska smaka gott och ha ett bra näringsinnehåll.
 Strävan ska vara att servera nylagad mat och andelen
förskolor/skolor/boenden med egna tillagningskök ska öka.
 De äldre ska kunna påverka vad som ska serveras.
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Maten ska om möjligt vara ekologisk och närproducerad och
andelen ekologisk mat ska öka på stadens förskolor, skolor
samt vård- och omsorgsboenden.
Boendet ska se till att önskemålen från de äldre kan
förverkligas.

Inom det särskilda boendet som drivs av Älvsjö stadsdelsförvaltning
sker ett aktivt arbete med utgångspunkt från Stockholms stads mål
och intentioner när det gäller kost och måltidssituationer. Det finns
ett tillagningskök på Älvsjö servicehus som levererar mat till det
särskilda boendet som ligger i närområdet samt till de brukare som
har matdistribution. Det pågår även olika typer av aktiviteter för att
öka brukarnas nöjdhet med särskilda insatser när det gäller
matkvalitet, måltidssituation och delaktighet.
De äldres upplevelser följs regelbundet upp i enlighet med vad
staden och stadsdelen beslutat om, genom brukarundersökningar
och i verksamhetsuppföljningar. Utifrån de uppföljningar som
presenteras i oktober kommer dialogmöten med utförare att
genomföras. Representanter från förvaltningen ”proväter” mat och
besöker matsalen en gång per år. Det finns även så kallade råd med
representanter från funktionsnedsatta och pensionärer där frågan
diskuteras. I fokusgrupper sker dialog med brukare där mat och
matsituation är en prioriterad fråga.
Nämndens verksamheter har en hög andel ekologiska livsmedel och
målet för 2015 är 30 %. Flera enheter ligger över 50 %.
Antalet förskolor med möjlighet att laga mat på plats ska succesivt
öka. Av de 20 kommunala förskolorna i Älvsjö är det tre som har
katering och en där barnen äter i den närliggande skolans matsal.
I förskoleundersökningen för 2015 svarar 88 % av föräldrarna att de
upplever att förskolan serverar en varierad och näringsrik mat att
jämföra med 81 % för staden i genomsnitt.
Förvaltningen ställer sig i grunden positiv till motionens intentioner
och förslag men menar att detta i stor utsträckning tillgodoses i
budget för 2015.
En strategi skulle kunna samla stadens långsiktiga intentioner men
det finns fler målformuleringar i motionen som bör utredas
ytterligare, t.ex. gällande tillagningskök och egna odlingar, utifrån
vad som är ekonomiskt och praktiskt möjligt.
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Bilaga
Remissen
______________________
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