ABCDE

Gemensamservice

qà®åëíÉìíä™í~åÇÉ

hìåÖëÜçäãÉåë=
ëí~ÇëÇÉäëÑ∏êî~äíåáåÖ=
=

Handläggare: Lisa Enarsson
Tfn: 08-50808068

ëáÇ=N=ETF=OMMRJMRJPN
aok=PNMJORUJMR

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Underlag till Handlingsplan för goda matvanor och ökad
fysisk aktivitet i befolkningen.
Remiss från miljö och konsumentroteln
Förslag till beslut
Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Sammanfattning
Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut har tagit fram ett underlag
till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i
befolkningen. I underlaget till handlingsplan har ett antal mål satts upp.
Till målen finns förslag till 79 insatser. Kommuner är huvudaktör för 14 av
insatserna.
Förvaltningen anser att det är viktigt att komma till rätta med
hälsoproblem kopplade till dåliga matvanor och minskad fysisk aktivitet.
Om de föreslagna målen och insatserna i underlaget till handlingsplanen
genomförs har arbetet kommit en bit på väg. För att dessa goda
insatsförslag ska leda till konkreta åtgärder krävs att resurser avsätts även
för de kommunala insatsområdena. En del insatser skulle kunna skärpas,
andra utökas och vissa borde fler vara huvudaktör för.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom enheten för Gemensam Service i samarbete med
Barn och ungdom och Äldre och funktionshindrade. Förslaget har
remitterats från Miljö och konsumentroteln till stadsdelsnämnden för
yttrande senast den 20 juni 2005.
Bakgrund
Den 6 november 2003 gav regeringen Livsmedelsverket och Statens
folkhälsoinstitut i uppdrag att ta fram ett underlag till en handlingsplan för
goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. Syftet är att bidra
till att uppfylla folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.
Världshälsoorganisationen bedömer att 80 % av hjärt-kärlsjukdom, 90%
av diabetes typ2 och 30% av all cancer kan förebyggas genom bra
matvanor, tillräckligt med fysisk aktivitet och rökstopp. I Sverige har
andelen vuxna med fetma fördubblats sedan 1980. Över hälften av
männen och en tredjedel av kvinnorna är överviktiga eller feta. Övervikt
och fetma bland barn har ökat mellan två och fem gånger sedan mitten av
80-talet. Den totala konsumtionen av mat är högre än behovet – 80% äter
för mycket fett, 96% äter för mycket mättat fett och hälften äter för
mycket socker. Hälften av de vuxna rör sig mindre än vad som
rekommenderas. Bland 15 åringar rör sig 36% av flickorna och 22% av
pojkarna för lite. Bilismens framväxt, TVs och datorers intåg samt den
tilltagande automatiseringen i arbetslivet har lett till en minskad
energiförbrukning.
En kartläggning av kommunernas folkhälsoarbete visade att av totalt 290
kommuner hade 26 åtgärdsprogram för fysisk aktivitet och endast 13 hade
program för goda matvanor.
I underlaget till handlingsplan har ett antal mål satts upp. Till målen finns
förslag till 79 insatser. Regering och statliga myndigheter är huvudaktör
för 50 av insatserna, kommuner för 14, landsting för sju, föreningar för
fyra, universitet/högskolor för två och länsstyrelser för två.
Mål för samhällsinsatser avseende goda matvanor och ökad fysisk
aktivitet är följande:
1.
2.

Samhället utformas så att det är enkelt att ha goda matvanor för alla
grupper i befolkningen.
Samhället bör utformas så att det ger förutsättningar för en ökad
fysisk aktivitet för alla grupper i befolkningen.
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Mätbara mål för goda matvanor är följande:
1.
2.
3.

Öka konsumtionen ab frukt och grönsaker.
Öka konsumtionen av nyckelhålsmärkt mat.
Minska konsumtionen av livsmedel av typen sötade drycker, godis,
glass, snacks, bakverk och alkoholhaltiga drycker.

Mätbara mål för fysisk aktivitet är följande:
1.

2.

3.

Öka andelen friska vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter på
minst måttlig nivå varje dag, eller sammanlagt minst 3,5 timmar per
vecka.
Öka andelen friska barn som är fysiskt aktiva minst 60 minuter på
minst måttlig nivå varje dag, eller sammanlagt minst 7 timmar per
vecka.
Minska andelen barn och vuxna med en stillasittande livsstil.

Mätbara mål för kroppsvikt är följande:
1.
2.

Förebygga viktuppgång från normalvikt till övervikt hos vuxna.
Främja en normal viktutveckling hos barn.

Insatserna som kommunerna är huvudaktör för är följande:
8.

Varje kommun uppmuntras att organisera ett folkhälsoråd eller
liknande som integrerar frågor om matvanor och fysisk aktivitet med
annat hälsofrämjande arbete. Inom rådet bör finnas personer med
kompetens inom området matvanor och fysisk aktivitet.

14.

Varje kommun bör anta en policy för utbud av mat i kommunala
anläggningar.

19.

Skolhälsovården bör främja hälsosamma levnadsvanor bland barn
och föräldrar. Hälsokommunikationen bör vidareutvecklas som en
del av det hälsofrämjande arbetet med goda matvanor och ökad
fysisk aktivitet. Elevernas längd och vikt bör rutinmässigt mätas och
dokumenteras.

28.

Kommunerna bör inventera behovet av faciliteter för motion och
spontanidrott under beaktande av jämställdhet och jämlikhet och
bygga ut efter behov. Kommunerna bör sträva efter att alla som bor i
tätort får tillgång till en näridrottsplats inom 2,5 km från bostaden
och enklare anläggningar inom 1 km från bostaden, samt att det ska
vara möjligt och tryggt att ta sig dit med hjälp av aktiv transport eller
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kollektivtrafik.
36.

Kommuner och skolor bör anta en sponsringspolicy för livsmedel.
Som utgångspunkt bör användas vägledningen framtagen av
Konsumentverket, Skolverket och Svenska Kommunförbundet.

53.

Kommunerna bör som ett underlag i sina översiktsplaner utarbeta
naturvårdsprogram, bl.a. i syfte att bevara och utveckla friluftslivet
och möjligheter till fysisk aktivitet. Hälsokonsekvensbedömningar
bör utföras parallellt med eller som en del av miljökonsekvensbeskrivningar av planerade projekt.

60.

För att öka möjligheten till aktiv transport bör hastighetsreducerande
åtgärder vidtas i bostadsområden. Olika kategorier av trafikanter bör
i så hög grad som möjligt separeras. Lokal infrastruktur bör anpassas
till gåendes, cyklisters och funktionshindrades behov och önskemål.

69.

I kommunernas kvalitetsredovisningar av förskolornas och skolornas
arbete bör finnas beskrivet hur miljön främjar goda matvanor och
fysisk aktivitet. Undervisningen om matvanor och hälsa bör
dessutom utgöra ett indikatorområde.

70.

Ämnet Hem- och konsumentkunskap bör förstärkas. Särskild vikt
bör läggas vid matvanornas betydelse för hälsan och kunskap om
marknadsföring av livsmedel. Genusperspektivet i undervisningen
bör beaktas.

71.

Fritidsverksamhet som inkluderar fysisk aktivitet inom skolans ram
bör utvecklas och kvalitetssäkras.

72.

Arbete med goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i skolan bör
integreras med arbetet att stärka sociala relationer och psykisk hälsa.

77.

Vägledning och kvalitetsindikatorer för mat och fysisk aktivitet bör
utarbetas inom äldreomsorgen.

78.

Äldre personer bör ha möjlighet till daglig fysisk aktivitet som är
lämplig med hänsyn till individens ålder och hälsotillstånd samt till
daglig utevistelse för att förbättra styrka, rörlighet, kondition,
koordination och balans. Aktivitetsprogram anpassade för äldres
behov bör utvecklas. Hemmaboende äldre bör få förebyggande
hembesök med bl.a. rådgivning om lämplig mat och fysisk aktivitet.

ABCDE
==ëáÇ=5 (7)

79.

Skapa mötesplatser i närområdet som främjar fysisk aktivitet och
goda matvanor bland äldre samt minskar isolering och stillasittande.

Underlaget finns i sin helhet på www.slv.se. Välj Rapporter, sedan Mat
och nutrition.
Förvaltningens förslag
Insatser med kommuner som huvudaktör
Förvaltningen anser att det är viktigt att komma till rätta med hälsoproblemen kopplade till dåliga matvanor och minskad fysisk aktivitet. Om de
föreslagna målen och insatserna i underlaget till handlingsplanen genomförs har arbetet kommit en bit på väg. För att dessa goda insatsförslag ska
leda till konkreta åtgärder krävs att resurser avsätts även för de kommunala insatsområdena. I kommunerna måste det exempelvis kontinuerligt
finnas tillgång till kostkompetens om de ska kunna genomföra de delar
som de berörs av som arbetsgivare, verksamhetsutövare och företagare
gällande måltidsverksamheter.
En del insatser skulle kunna skärpas med ska istället för bör. T.ex. är det
självklart så att skolhälsovården ska främja hälsosamma levnadsvanor
bland barn och föräldrar (insats 19).
Arbetet med matvanor och fysisk aktivitet har även koppling till Agenda
21 och konsumentvägledning där både folkhälsa och miljöfrågor är viktiga
frågor. För att inte skapa flera olika råd som arbetar med samma områden
men med lite olika perspektiv anser förvaltningen att insats nr 8 skulle
ändras till att organisera ett hållbarhetsråd där hälsofrämjande arbete med
matvanor och fysisk aktivitet integreras med miljöfrågor.
Förvaltningen anser att insats nr 28 om möjligheter till spontanidrott och
idrottsplats i närmiljön är mycket viktig. Vikten av att små barn i skolåldern kan röra fritt sig i sin närmiljö utan att hålla en vuxen i handen
förbises i nuvarande samhällsplanering. Forskning visar att det är mycket
viktigt för barns utveckling att vara ute och upptäcka närmiljön på egen
hand, och ha tillgång till ytor för spontanlek och idrott. Risken med
nybyggda tätt exploaterade områden med biltrafik mellan alla hus är att
alternativet blir att barnen sitter hemma framför TV och dator när
föräldrarna ägnar sig åt hushållet. Insatsen 53 om naturvårdsprogram bör
även innefatta bevarande av parkmark och grönområden i tätorter.
En insats borde även vara att arbeta med säkra och lekvänliga skolvägar
som ökar möjligheterna och lusten att gå eller cykla till skolan. I insats 19
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borde även ingå att arbeta för att föräldrar, elever och förskolebarn går
eller cyklar till förskolan och skolan exempelvis i organiserad form s.k.
vandrande skolbussar. Förvaltningen har goda erfarenheter av sådant
arbete i projektet ”Samverkan för hållbart resande”. Även arbetslivsinstitutet, arbetsmiljöverket och vägverket borde vara huvudaktörer för att
främja att arbetstagare cyklar eller går till arbetet.
Angående insats 36 om sponsringspolicy för livsmedel i skolan, är
förvaltningen tveksam till att man överhuvudtaget ska tillåta sponsring för
livsmedel i skolan? Vilken insyn behövs i företag för att kunna göra en
bedömning av om det skulle vara ok med sponsring (förekomst av
barnarbete, ej miljömärkt, företaget säljer/producerar även ”onyttiga
livsmedel”. Om sponsring tillåts ska kommunen anta en sponsringspolicy.
Insatser med andra huvudaktörer
Insats 32 om att Sverige ska verka för att TV-reklam för mat riktad till
barn förbjuds i hela EU, är bra, men förvaltningen anser att det borde
handla om TV-reklam generellt som är riktad till barn.
Förvaltningen är tveksam till insats 63 om att införa hem och konsumentkunskap som ett kärnämne på gymnasieskolan. Det är viktigt att eleverna
blir aktiva och medvetna konsumenter med en hållbar livsstil, men det kan
integreras i flera ämnen som matematik, samhällskunskap, idrott, biologi
m.fl. Förskolelärare, grundskolelärare och gymnasielärare bör alla ha en
grundkunskap när det gäller hållbara1, goda matvanor och fysisk aktivitet
dels för att kunna integrera denna kunskap i verksamheten/undervisningen
och dels för att de kan påverka barnens måltider/rastverksamhet och vara
goda exempel.
Det är viktigt att barnens goda matvanor och fysiska aktivitet påbörjas
redan från födseln (insats 18). Mödra- och barnhälsovården är en viktig
del i det arbetet och de ger en god grund redan idag. Vissa rekommendationer som de ger gäller små barn som exempelvis att de inte ska äta för
mycket fibrer. Det är också viktigt att informera när barnet är tillräckligt
stort för att matsmältningen klarar grovt bröd.
Insats 6 om att ”upprätta ett särskilt program och resurser för att inventera,
rusta upp och förnya landets skol- och förskolegårdar, så att de inspirerar
till lek, rörelse, idrott och utomhusundervisning”, välkomnar förvaltningen
varmt. Stadsdelsförvaltningen arbetar med verksamheten ”Grönskande
levande gårdar och närsamhällen” där bl.a. förskolegårdar och skolgårdar
ingår. Gårdsutvecklingen sker i en demokratisk process där barn, föräldrar,
personal och boende deltar både i visionsarbetet och i genomförandet.
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En del insatser borde kopplas till fler huvudaktörer. Exempelvis nr 17 om
att i all upphandling av måltidsverksamhet för patienter, personal och
besökare bör ställas krav på ett övervägande utbud av hälsosamma
mellanmål och nyckelhålsmärkta måltider. Det borde gälla all måltidsverksamhet i offentlig verksamhet som skolor, förskolor, personalrestauranger
och äldreomsorg. Utöver sjukvårdshuvudmännen borde kommuner, arbetslivsinstitutet och arbetsmiljöverket vara huvudmän. Här bör även förslag
på insats om att upphandla säsongsanpassat och med KRAV-märkta
livsmedel i offentliga verksamheter finnas med. Sverige borde sätta en
matlagningskändis som ”Tina” på genomföra förändringar som ”den
nakne kocken” i Storbritannien.
Förvaltningen anser det positivt att det utreds hur kost- och hälsofrågor
kan inkluderas i livsmedelstillsynen för att få ett vidgat perspektiv på
maten (insats 40). I livsmedelstillsynen bör även information om hållbara1
matvanor och miljöriktig avfallshantering inkluderas.

Fotnot 1. Med hållbara matvanor avses säsongsanpassade , Krav-märkta livsmedel eller
motsvarande samt minimalt och miljövänligt transporterade.

