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Kommunstyrelsen

Motion om skolmaten i Västerviks kommun
– förslag till svar
Leif Svensson (V) har 1 augusti 2018 lämnat in en motion om skolmat i Västerviks kommun.
Motionären vill att Västerviks kommun beslutar om ambitionsnivån att servera Sveriges bästa
skolmat, samt att kommunen utreder förutsättningarna för en 20 alternativt 40 veckor lång
utbildning för skolmåltidspersonalen.
Kommunfullmäktige beslutade 2018‐09‐24, § 149 att remittera motionen till barn‐ och
utbildningsnämnden för beredning i samråd med kommunstyrelsens förvaltning.
Kostenheten på kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 11 mars 2019 yttrat sig.
Förvaltningens skriver att kostverksamheten har en hög ambitionsnivå när det gäller att servera
goda och näringsrika måltider efter de ekonomiska förutsättningar som finns.
Det finns ett samarbete etablerat med barn‐ och utbildningsförvaltningen. Genom bland annat
matråd och andra former av dialog involveras elever och personal inom förskola och skola i
måltidens innehåll och utformning. Kostverksamheten följer livsmedelsverkets råd när det gäller
”Bra mat i skolan”. Kostpersonalen har erforderlig storköks‐ eller restaurangutbildning och de
får kontinuerligt fortbildning både i egen regi och av externa utbildare. Förvaltningen föreslår att
motionen avslås.
Barn‐ och utbildningsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde 2019‐04‐16, § 64 och
beslutade att godkänna lämnad information.
Yttrandet från kostenheten har sin grund i kommunens livsmedels‐ och måltidspolicy som
antogs av kommunfullmäktige 2009‐02‐26, § 14. Av policyn med tillhörande riktlinjer framgår
bland annat att hänsyn ska tas till folkhälsa och miljö och att det ska utgöra grunden för val av
livsmedel och utformning av måltider. All produktion, hantering och servering av mat ska präglas
av kvalitets‐, säkerhets‐ och servicetänkande. Vidare framgår att personalen inom
kostverksamheten kontinuerligt erbjuds fortbildning.

Förslag till beslut
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 mars 2019 avslå
motionen om skolmaten i Västerviks kommun.
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Kommundirektör
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Motion – angående skolmat i Västerviks kommun
svar
Leif Svensson, Vänsterpartiet, har i skrivelse 7 juli 2018 lämnat en motion där han yrkar
att:
– Att Västerviks kommun beslutar om ambitionsnivån att servera Sveriges bästa
skolmat.
– Att kommunen utreder förutsättningar för en 20 alternativt 40 veckors utbildning för
skolmåltidspersonal.
Motionären skriver att:” Livskvalité varje dag” är vår vision och att då börja med
Sveriges bästa skolmat är önskvärt, eftersträvansvärt och uppnåeligt.
Kostverksamhetens svar
Vad är en bra skolmåltid egentligen?
Skolmåltidskvalité innefattar allt från matens innehåll, miljön den serveras i och inte minst
gästens upplevelse av måltiden.
Kostverksamhetens ambition är att tillaga maten från grunden i så stor utsträckning som
möjligt och att den ska vara god och näringsriktig. Tillagningsmetoder ska anpassas utifrån
varje köks utformning och ekonomiska förutsättning.
Elevens behov ska vara i fokus och alla medarbetare har ett ansvar för måltiden.

Kostverksamheten ambition är att ge ett helhetsperspektiv på skolmåltiden, vilket
innebär:
•
•
•
•

Att skollunchen ska ge ca en tredjedel av elevens dagliga energi – och
näringsbehov.
Den serverade maten är god och tillagad med omsorg. Maten ska främja goda
matvanor.
Måltiderna ska bidra till miljöarbetet och en hållbar konsumtion. Ekologiska,
rättvisemärkta och säsongsanpassade livsmedel ska användas i första hand.
Måltiderna är en viktig del i det pedagogiska arbetet. Kostverksamheten och
skolan ska samverka kring måltiden.
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•
•
•

•

All personal i skolresturangen har till uppgift att skapa en trevlig atmosfär, vara
goda förebilder för eleverna samt förmedla positiva värderingar kring kost och
matvanor.
Måltiderna ska serveras i en trivsam miljö och alla elever ska ha tillräckligt med tid
för att äta.
Kostpersonalen fortbildas kontinuerligt för att kunna eftersträva ambitionsnivån
att servera god näringsriktig mat enligt livsmedelsverkets rekommendationer.
Kostpersonalen utbildas både i egen regi och av externa utbildare när det gäller
matlagning. Under sportlovet vecka 8 fick all kostpersonal inom förskola och skola
praktisk utbildning i hållbara måltider
Elevernas synpunkter och idéer kring menyer tas tillvara i lokala matråd.

Kostverksamheten personal har erforderlig storköks- eller restaurangutbildning.
Fortbildningar hålls löpande för att utbilda personalen inom olika områden. Det finns ett
samarbete etablerat med barn- och utbildningsförvaltningen. Genom bl.a. matråd och
andra former av dialog involveras elever och personal inom förskola och skola i måltidens
innehåll och utformning.
Slutsats
Kostverksamheten har en hög ambitionsnivå när det gäller att servera goda och
näringsrika måltider efter de ekonomiska förutsättningar som finns.
Kostverksamheten följer livsmedelsverkets råd när det gäller ”Bra mat i skolan”.
Råden finns att läsa på www.livsmedelsverk.se.
Kostpersonalen har erforderlig utbildning och de får kontinuerligt fortbildning både i egen
regi och av externa utbildare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen då Västerviks kommun kostverksamhet har en hög ambitionsnivån när
det gäller både maten och hela måltidsupplevelsen. Maten tillagas från grunden, i så stor
utsträckning som möjligt, och att den ska vara god och näringsriktig. Kostverksamheten
följer livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens livsmedelspolicy.
Tillagningsmetoderna anpassas utifrån varje köks utformning och ekonomiska
förutsättning.
Att genomföra en 20 alternativt 40 veckors utbildning för skolmåltidspersonal finns det
varken ekonomiska eller praktiska förutsättningar till.
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