Kommunerna som

växlar
upp
Redan innan coronakrisen hade sju av tio kommuner
planerat att spara in på skolan, och många sparar även
in på de gamla. Men det finns kommuner som går emot
strömmen – de har fortfarande ambitionen att satsa mer
pengar på bättre, offentliga måltider. Möt cheferna
och politikerna som vill få det att hända!
TEXT EVA KVANTA • FOTO HILDA ARNEBACK
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ENLIGT EN KARTLÄGGNING av tidningen
Skolvärlden hade sju av tio svenska kommuner
planerat att skära ner kostnaderna för skolan
under 2020. Det var innan coronakrisen. Kort
efter att viruset sipprade in som ett synnerligen
otrevligt gasmoln kom en ny skattning från SKR
som indikerade att tillväxten på skatteintäkterna
stannar vid 1,5 procent, cirka 1 procent lägre än
beräkningen från i december som redan antydde
en mild lågkonjunktur.
Mångfaldigt måltidsbelönade Sundsvall hör
till de kommuner som även innan krisen aviserade stora besparingar inom skolmåltiderna.
I Lund meddelade den sittande koalitionen
att man ville spara pengar genom att sänka kommunens ekologiska mål; i Gävle sparas 7 miljoner
på en ny skolmatsupphandling, vilket enligt
tidningen Kommunalarbetaren lett till lägre
bemanning och ökad stress bland personalen. I
Lindesberg skapades rubriker när besparingarna
ledde till att gymnasieleverna ibland serverades
filmjölk till lunch i höstas.
I Falkenberg föreslog politikerna föreslog en
skolmatsbesparing på fem miljoner, men efter
hätska diskussioner i medierna sänktes beloppet
till 900 000. Nästan lika mycket vill man spara
i Mjölby, bland annat genom servering av mer
soppa och mindre kött, och i Kalmar planeras
ett ökat fokus på vegetarisk mat ge en besparing
på 450 000.
Och så vidare.
Även inom äldreomsorgen sparas det – inte
minst på måltiderna. Kylda matlådor inom hemtjänsten är ett ämne vi debatterade i förra numret, och även om många menar att systemet ger
högre kvalitet på maten, är det bakomliggande
motivet ofta ekonomiskt.
Men det finns faktiskt kommuner som gör
tvärtom och satsar stora resurser för att förbättra
kvaliteten på de offentliga måltiderna. Vi har
pratat med några av dem som vill få det att hända
– trots coronakrisen.

Tyresö:
1,4 miljoner extra
till skolmaten
 Lilla Tyresö, söder om Stockholm, vill bli bäst.
Bland annat storsatsar man på bättre måltider för
både gamla och barn. Årets tillskott till livsmedelsbudgeten i skolorna landade på 1,4 miljoner.
Det har bland annat inneburit att man kunnat
ta ett kliv från 30 till 50 procent ekologisk råvara
och samtliga kök är i färd med att KRAV-certifieras. Coronakrisen har visserligen gjort att mycket
av arbetet stannat upp, inte minst på personalut-
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”Mitt mål har hela tiden
varit att skapa en skola med
likvärdiga måltider, där
man tar ansvar för klimat
och hållbarhet”
bildningsfronten, men den övergripande planen
ligger i dagsläget kvar.
– Politikerna i Tyresö har länge sett maten
som en viktig hållbarhetskatalysator, men det är
först nu som jag har sett att det verkligen satsas,
säger Elin Waltersson, kostchef.
Vid sin sida har hon Jannice Rockstroh, ordförande i barn- och utbildningsnämnden och
före detta rektor. Vi träffas på Kumla skola där
Jannices två egna barn är elever. Lunchen pågår
för fullt och hon och Elin pratar hemtamt med
både rektorn och kökschefen. För fyra år sedan
när Elin flyttade hit från sin gamla hemkommun
Södertälje, var bilden en annan. Tyresö saknade
kostorganisation och måltiderna låg under
respektive rektor.
– Min första uppgift var att bygga upp den
nya kostorganisationen från grunden. Samtidigt
upplevde jag att det fanns en ganska stor distans
mellan politiker och tjänstemän jämfört med vad
jag var van vid från min tidigare arbetsplats.
Med Jannices inträde förändrades situationen
väsentligt, menar Elin.
– Ja, i dag kan jag få dagliga mejl eller sms
där det står ”Har du läst det här? Vad ska vi göra
åt det här?”
– Mitt mål har hela tiden varit att skapa en

 På Kumla skola får
Jannices två barn njuta av
klimatsmart och kreativ
skolmat varje dag.
 Gårdagens soppa ger
saftig, mustig karaktär åt
dagens bröd, menar Lena
Nyström som är kock på
Skrindans förskola. Nederst
t.v. syns Greger Lindberg,
kock på Kumla skola.
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”Vi vill fortsätta att satsa
på maten – inte för att vinna
tävlingar, utan för att vi vill
höja kvaliteten ännu mer”

skola med likvärdiga måltider, där man tar
ansvar för klimat och hållbarhet, säger Jannice.
Dessutom måste vi stärka samarbetet mellan
rektorn och kocken eftersom de tillhör två olika
organisationer. Här hjälper det verkligen att
Elin och jag har en ständig dialog om vad som
är viktigt och rimligt. Genom att själv vara ute i
verksamheterna flera gånger i veckan, äta maten
och träffa lärare och föräldrar får jag dessutom
en inblick i läget och vad vi kan göra för att förändra det.
Under 2019 började arbetet med att utbilda
alla köksmästare i att bli bättre på att kommunicera med gäster och beställare. En annan personalgrupp gick en kurs i förändringsledning mot
hållbara kök, och 13 av köksbiträdena fick börja
på kockutbildning för att säkra framtidens kompetensbehov. Sportlovet 2020 var till brädden
fullt av olika kurser för måltidspersonalen. Totalt
vill Tyresö satsa 1,4 miljoner på bättre offentliga
måltider. Prioriteringen ligger kvar, menar Jannice, men i takt med att coronakrisen djupnar,
gör också osäkerheten det.
– Det är en prövande tid för skolorna, jag är
riktigt imponerad över hur de hanterar situationen. Prioriteringen ligger kvar för i år, samtidigt
är det mycket som har förändrats. Flera av utbildningarna kan komma att läggas på is om halva
personalstyrkan är hemma. Vi har kvar våra mål
och vår grundsatsning, däremot är det inte säkert
att vi kommer att nå dem i vår, och det tycker jag
som politiker är rimligt. När en stor del av eleverna är frånvarande med kort varsel blir det svårt
att planera, det kan till exempel göra att vi får köpa
mycket fryst mat. Med ett stort personalbortfall
förändras också prioriteringarna från ”50 procent
eko” till ”nu ska vi laga mat”. För att kunna hålla
i gång omsorgen och skolorna måste vi göra ett
tillfälligt avsteg från planen. Men själva grundsatsningen är kvar.
Varför är det så viktigt med skolmat?
– Det är en fråga om likvärdighet. I en klass
på 20 elever riskerar fem att dö i förtid på grund
av dålig kost. Vi vet att den faktorn är högre i socioekonomiskt svaga områden. Med den offentliga måltiden har vi en jättemöjlighet att investera
i våra barn och jag vill skapa de bästa tänkbara
förutsättningarna. En god kosthållning är dessutom samhällsekonomiskt lönsamt, jämfört med
om människor dör i diabetes eller stroke. Man
brukar tala om att skillnaden i livslängd mellan
Danderyd och Vårbygård är fyra år, trots att de
ligger längs samma tunnelbanelinje.
Att du själv är förälder, påverkar det ditt
engagemang?
– Ja, jag har barn med autism och kan verkligen se kostens påverkan på koncentrationen
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extra tydligt. Jag tänker att jag som har ett ansvar, jag kan ju ta beslut som förändrar. Det är
det som är så fint med att vara politiker.
Elin, hur är det att vara måltidschef i en
kommun med satsande politiker? Har du något
att jämföra med?
– Både Södertälje och Tyresö är satsande kommuner och det ställer väldigt mycket krav på oss
som tjänstemän – vi måste ha samma driv och engagemang som politikerna har. Det blir mer som
att vi är kollegor som bollar idéer. Och just Jannice
och jag är två personer som synkar väldigt bra. Vi
har hög energinivå och sprutar gärna idéer.
Vilket är slutmålet?
– Vi vill fortsätta att satsa på maten – inte för
att vinna tävlingar, utan för att vi vill höja kvaliteten ännu mer. I dag har vi tillagningskök i alla
grundskolor, och mat som vi verkligen kan stå
för. Allt är inte perfekt, men vi är på god väg.

 Två sorters soppa,
nybakt bröd och en riklig
salladsbuffé är vardagsmat på Stimmets skola.
 Killarna Simon
Rockstroh och Benjamin
Moreau får sällskap på
Kumla skolas egen klippa
"Stora Katla" av måltidschefen, politikern och
kökschefen.

Lidköping:
1 miljon extra till
närproducerat
 Över västgötska Lidköping vilar en stark
känsla av att allt hänger ihop – politik, lokalt
näringsliv, jordbruk och kommunal verksamhet. Sedan flera år finns en särskild satsning på
närproducerad mat till skolor och äldreomsorg,
vilket innebär att det skjutits till extra medel på
cirka en miljon kronor.
– Satsningen går ut på att vi tillsammans försöker hitta nya vägar och arbetssätt, och skapa
möjligheter inom upphandling så att det blir
lättare för små och medelstora producenter att
lägga anbud, säger Frida Nilsson, vice ordförande
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”Som kommun måste man
se långsiktigt och på det här
sättet kan vi satsa på både
näringslivet och våra barn”
 Frida Nilsson, vice
ordförande i Lidköpings
kommunstyrelse, fightas
för de goda skolmåltiderna tillsammans med
måltidschefen Nathalie
Thorstensson.
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i kommunstyrelsen, tillika ordförande i miljöoch klimatutskottet och den som drev igenom
satsningen i budgeten.
– Från politikens sida sätter vi grunden för
arbetet så det är viktigt att vi orkar hålla ut, och
satsa långsiktigt. Samtidigt är det ju så att den
tid vi befinner oss i nu är väldigt svår och oviss,
fortsätter hon.
Kommer coronautbrottet att påverka er ekonomiska prioritering av närproducerat?
– Vi kommer att köra på, vi tycker att det
finns större anledning än någonsin att satsa på
det lokala. I dagsläget ser jag ingen anledning att
prioritera ner skolmaten. Vi har också en satsning på matkassar med lättlagade rätter för äldre,
och här har vi valt att sänka åldern för erbjudandet från 80 till 70 år, med anledning av att man
stängt ner mötesplatserna. Matkvalitet känns
nästan viktigare än innan nu när man lever på ett
annorlunda sätt.
– Vilken utmaning vi har just nu i hela samhället, konstaterar kommunens måltidschef
Nathalie Thorstensson.
– Men, fortsätter hon, just detta gör att vi
måste vara extra måna om våra lokala producenter, just dessa inköp måste vi prioritera för att vi
inte ska försätta dem i knipa.

Kan ni fortfarande köpa samma volymer,
trots att tillvaron blivit så oförutsägbar?
– Ungefär en tredjedel av eleverna är borta,
plus samtliga gymnasieelever. Men vi kommer
att köpa in de volymer som utlovats. Vi löser det
ändå genom att frysa in mat, eller göra en extra
servering inom äldreomsorgen av till exempel
kalkon.
Vad innebär satsningen konkret för måltidsorganisationen?
– Vi har en klausul som säger att vi kan gå
utanför avtalet ibland, så att en lokal producent
till exempel kan leverera tomater under en dag
till samtliga verksamheter. Det kan dyka upp
fårkött, vildsvin, ramslök eller utegris från området på menyn. Men många småproducenter
är inte vana vid att leverera så stora volymer
och vi vet att deras ekonomi ibland brukar vara
ansträngd, så från vår sida krävs det lång framförhållning. I och med den extra satsningen har
vi kunnat ha det när vi gjort upp affärerna.
Frida – känns det inte lite väl extravagant
med en sådan satsning nu?
– Som kommun måste man se långsiktigt
och på det här sättet kan vi satsa på både näringslivet, och våra barn. De företag som finns
runtomkring oss, inte minst inom lantbruket,
är väldigt viktiga för oss, därför måste vi också
tänka på dem. Sen bevisas det gång på gång att
man behöver näring för att leverera i skolan
och våra gamla behöver bra mat för att hålla sig
friska.
Varför är skolmat så viktigt för dig?
– Maten är en fråga jag verkligen har drivit
sen jag blev politiskt engagerad. Jag har två barn
på tio och tolv, dessutom är jag själv smågrisproducent. Att ta vara på den fina, antibiotikafria
mat som vi har i Sverige har väldigt stor betydelse
för mig. Sen tror jag att coronautbrottet har gett
många en tankeställare, i vissa avseenden på ett
positivt sätt. I Lidköping finns ett otroligt starkt
engagemang, man har startat Facebookgrupper
för att rädda restauranger och andra delar av
näringslivet. Nu när det är tuffa, ovissa tider får
man försöka hitta de ljusglimtar man kan.

Stockholms stad:
7,5 miljoner ska lyfta
seniormåltiderna
 När andra skär ner, har Stockholm hittills satsat 7,5 miljoner kronor på att bryta isoleringen
och förhöja måltiderna för de som bäst behöver
det – stadens seniorer. En av de personer som
gjort satsningen Måltidslyftet möjlig är politikern och äldreborgarrådet Erik Slottner.
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”Jag är verkligen överväldigad av den kreativitet
som skapats. Det är långt
över min förväntan!”
 KD-politikern och
äldreborgarrådet Erik
Slottner har drivit på
arbetet med satsningen
Måltidslyftet, som hittills
omfattat 7,5 miljoner
som ska motverka
ofrivillig ensamhet och
undernäring bland
Stockholms seniorer.
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Ni satsar 7,5 miljoner på seniormåltiderna,
wow! Varifrån tar ni pengarna?
– Man kan säga att det är ”nya” pengar – varje
år uppstår ju ett budgetutrymme eftersom skatteintäkterna ökar. Man kanske också gör vissa
besparingar inom kommunala verksamheter generellt. Sen är vi fem partier som förhandlar om
hur vi ska fördela pengarna.
Berätta om Matlyftet!
– Äldre är ju en särskilt skör och utsatt grupp;
det har varit många reportage kring undernäring
i den här gruppen vilket har gjort frågan politiskt
viktig. Det pratas mycket om utbildning och
kunskap, men jag ville göra någonting extra som
kunde rubba cirklarna lite och skapa kreativitet

hos våra 14 stadsdelsnämnder. Vi kom fram
till att vi skulle ha ett ansökningsförfarande,
där pengarna skulle fördelas till olika mat- och
måltidsrelaterade insatser, med målet att minska
ensamheten bland de äldre. Och jag är verkligen
överväldigad av den kreativitet som skapats. Det
är långt över min förväntan!
Ni började redan förra året. Har intresset
ökat med tiden?
– Ja, förra året fick vi ansökningar på 3,1
miljoner. I år har det landat och kreativiteten
har verkligen kommit i gång, så vi fick ansökningar på 12 miljoner vilket innebar att vi fick
avslå många av dem.
Vilken typ av initiativ handlade det om?
– Bromma och Södermalm har jobbat med
seniorrabatter på restauranger och kaféer.
Någon stadsdel har jobbat med matlagningsgrupper för män. Skärholmen har låtit hemtjänstmottagare ta med sig matlåda och äta
tillsammans med andra. Ofta har måltids- och
äldreomsorgschefer kommit på projekten, kanske tillsammans med en dietist. De insatser som
gjorts har redovisats skriftligt, och då har även
andra kunnat bli inspirerade.
Varför är det så viktigt att lägga krut på seniormåltiderna?
– För hälsans skull är det viktigt att de äldre
äter rätt och får i sig tillräckligt med kalorier.
Då måste måltidsmiljön också vara trevlig och
inbjudande. Man ska helst ha möjlighet att äta i
sällskap med andra och ha möjlighet att välja vad
man äter. Med Matlyftet vill vi nå de 80 procent
av våra äldre som inte har någon typ av bistånd.
Utöver det uppdaterade vi även vår lokala matoch måltidspolicy, där vi ännu mer betonade
måltidens sociala betydelse – men det var framför allt inom seniorboendena och hemtjänsten.
Hur har satsningarna påverkats av coronavirusets framfart?
– Många av aktiviteterna har fått blåsas av,
tyvärr. De öppna träffpunkterna är stängda på
obestämd tid för att förhindra smittspridning.
Just nu känns det inte som om man någonsin
kommer att kunna fokusera på något annat än
corona, men tack och lov kommer det ju att
förändras en dag. Jag hoppas att allt kommer i
gång igen efter sommaren. Pengarna är redan
utdelade till stadsdelsnämnderna och de kommer inte att dras in igen. Men visst kan det bli
så att de indirekt brinner inne och används till
annat, om våra 70-plussare måste hållas isolerade under en längre tid. Enligt vår nuvarande
budget kommer pengar i alla fall att avsättas
till Matlyftet även nästa och nästnästa år. Jag
hoppas verkligen att det här är en satsning som
kommer att kunna fortsätta. ◉
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Det är dags att ge grönsakerna vad de förtjänar. Att låta dem bli något mer
än fräscha och nyttiga. Så våga smaksätta dem med örter och kryddor från
hela världen. Ta i och gå över gränsen. Locka fram grönsakernas enorma kraft
och gör dem till hjältar på tallriken.

TANDOORI
GRILLAD
ROTSELLERI
MED INDISKT RIS OCH RAITA

Missa inte att

kolLA in vår SmAkguIdE!
Vår smakguide lotsar dig genom grönsaksdjungeln och presenterar
råvarornas bästa smakkompisar.
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Du hittar den på:

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE
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