
0 Österåke 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-01-14 
Dnr KS 2014/0153 

Svar på medborgarförslag nr 3/2014 - Tillagningskök 
Skärgårdsstadsskolan 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2014-05-05, §4:4, föreslår förslagsställaren att det 
ska byggas ett tillagningskök i Skärgårdsstadsskolan. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla medborgarförslaget angående tillagningskök på Skärgårdsstadsskolan med hänvisning till 
intentionerna i Alliansöverenskommelsen om tillagningskök ute på skolorna där det bedöms 
praktiskt möjligt. Detta förutsätter att mark förvärvas för ny idrottshall. En utredning skall göras av 
de ekonomiska såväl som verksamhetsmässiga förutsättningarna. 

Motivering 

Alliansen i Österåker har i sin överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 tagit fasta på bra 
och näringsriktig mat till eleverna. Tillagningskök ute på skolorna förväntas ge mindre halvfabrikat 
och högre kvalitet. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens kontor daterat 2015-04-23 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Ekonomienheten Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-04-23 
Dnr KS 2014/0153 

Svar Medborgarförslag 3/2014 - Tillagningskök Skärgårdsstadsskolan 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 16:e april 2014 föreslås att 
Skärgårdsstadsskolan utrustas med ett tillagningskök. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Medborgarförslag 3/2014 anses besvarat med hänvisning till pågående lokalutredning vars ambition 
är att tillföra skolan ett flertal funktioner, bland annat tillagningskök. 

Bakgrund 
I medborgarförslaget framförs önskemål om ett tillagningskök i Skärgårdsstadsskolan. En 
lokalutredning har startat för att se över möjligheterna till att addera ett flertal funktioner, i vilken 
tillagningskök är en prioriterad sådan. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen ser positivt på förslaget om tillagningskök i Skärgårdsstadsskolan varför lokalmässiga, 
ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar nu utreds. 

Tidigare beredning 
Medborgaförslag nr. 3/2014 "Tillagningskök i Skärgårdsstadskolan" har behandlats av Kultur- och 
utbildningsnämnden, KUN § 9:7, Dnr KUN 2014/0066-100. 

Bilagor 
1. "Medborgarförslag 3/2014" 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Emil Sjölund 
Fastighetsekonom 
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13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och utbildningsnämnden 2014-12-16 

KUN §9:7 Dnr 2014/0066-100 

Svar på medborgarförslag nr 3/2014 "Tillagningskök i 
Skärgårds stad sko lan" 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag angående tillagningskök i Skärgårdsstadsskolan är besvarad. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag om att bygga ett tillagningskök i Skärgårdsstadsskolan har inkommit från en 
förälder till en elev i skolan. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget dll Kultur 
- och utbildningsnämnden. 

Inom den kommunala produktionen finns idag tretton skolkök varav åtta är tillagningskök, 
där maten lagas på plats och fem är så kallade mottagningskök. Skärgårdsstadsskolan har i dag 
ett mottagningskök. För att mottagningskök ska fungera som tillagningskök krävs enligt 
måltidsenheten renovering och ombyggnation i varierande omfattning, bland annat av 
ventilation. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-08-14 

Särskilt yttrande 
Se underlag.... 

Förslag till beslut 
Elisabeth Gunnars (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Medborgarförslag angående tillagnings kök i Skärgårdsstadsskolan anses besvarad. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Elisabeth Gunnars 
(FP) yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
Akten 
KS/KF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
//: 



19 Österåker BESLUTSFÖRSLAG HD 

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande 2014-11-06 Dnr KS 2014/0153-180 
Elisabeth Gunnars 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Tillagningskök 
Skärgårdsstadsskolan 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att medborgarförslaget anses besvarat. 

Bakgrund 
Hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2014-08-14. Vi ställer oss positiva till 
att bygga ett tillagningskök i skärgårdsstadsskolan men först måste vi få klart 
en överenskommelse med samfållighetsföreningen med att bygga en ny 
idrottshall. Dessutom måste vi se över hela kommunens behov av 
tillagningskök innan vi kan utlova ett nytt tillagningskök i 
Skärgårdsstadsskolan. 

Motivering 
Medborgarförslaget besvaras i enlighet med Kultur- och 
utbildningsförvaltningens slutsatser. 

Elisabeth Gunnars 
Kultur- och utbildningsnämndens ordförande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kultur- och utbildningsförvaltningen Till Kultur- och utbildningsnämnden 

Datum 2014-08-14 
Dnr KUN 2014/0066-100 

Remiss - medborgarförslag 3/2014 - Tillagningskök i 
Skärgårdstadsskolan 

Sammanfattning 

Medborgarförslag om att bygga ett tillagningskök i Skärgårdsstadsskolan har inkommit från en 
förälder till en elev i skolan. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till Kultur - och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsförslag 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Medborgarförslag angående tillagningskök i Skärgårdsstadsskolan avslås. 

Bakgrund 
Inom den kommunala produktionen finns idag tretton skolkök varav åtta är tillagningskök, där 
maten lagas på plats och fem är så kallade mottagningskök. Skärgårdsstadsskolan har i dag ett 
mottagningskök. För att mottagningskök ska fungera som tillagningskök krävs enligt måltidsenheten 
renovering och ombyggnation i varierande omfattning, bland annat av ventilation. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen är i grunden positiv till att utöka antalet tillagningskök. Innan beslut fattas om i vilka 
skolor och i vilken omfattning en sådan utbyggnad ska ske anser dock förvaltningen att frågan bör 
utredas vidare sa att alla aspekter, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga, blir genomlysta. 
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget om tillagningskök i Skärgårdsstadskolan avslås. 

Bilagor 
Medborgarförslag KS 2014/0153-100 

Björn Moe 
förvaltningschef 

Kerstin Johansen 
sakkunnig 
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Åkersberga 2014-04-15 

Medborgarförslae tillagningskök Skärqårdsstadsskolan 

Som förälder till elever på Skärgårdsstadsskolan är Jag angelägen om att skolans mat ska 
tillagas direkt på skolan. Idag transporteras maten till skolan och det är dels inte bra för 
miljön och dels så försämras matens näringsinnehåll snabbt vid transport och varmhållning. 
Våra barn äter skolmaten 5 dagar/vecka från årskurs F-9. Det blir många mål mat som inte är 
så näringsriktiga som jag, elever och personal vill ha dem. 

Till den nya matsalen som kommunen planerar bygga vid Skärgårdsstadskolan förutsätter jag 
att det byggs ett tillagningskök. Kostnaden för detta ser jag som försumbar i den satsning 
som görs med bl.a. en ny sporthall. Moderna skolor måste ha ett tillagningskök så att barnen 
får en näringsrik mat så att de orkar prestera goda resultat. Våra barn ska inte behöva äta en 
mindre näringsrik mat, än barnen på de skolor I kommunen där maten lagas. 

Så här säger Skolverket och Livsmedelsverket i sin satsning på skolmat: 
"Vi vill visa på de vinster i form av bättre hälsa, studieresultat och trivsel som en bra 
skolmåltid ger. Men också hur de kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att lära om 
andra kulturer, matens betydelse för miljön och mycket annat. Det säger Eva Sundberg, 
projektledare för Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och 
omsorg." 

På Österåkers hemsida, kan jag läsa under "Kvalitetsredovisning för 
utbildningsverksamheten 2009" "-Elevernas inflytande och ansvar också bör kvarstå som 
utvecklingsområde då ett elevaktivt arbetssätt ökar elevernas motivation, intresse och lust 
vilket I sin tur både lärandet och arbetsmiljönHär är alla inblandade övertygade om att bra 
mat gör att fler elever äter maten, samt att de blir mer mottagliga till lärande. Några elever 
har även gjort en namninsamling för att påvisa önskemålet att få en kock till skolan. 

Kommunens Medborgarundersökning 2013 kan man också läsa att NMI (Nöjd Medborgar 
Index) för grundskolan ligger på 49. Där ett värde under 40 är "Inte godkänt". 
Som kommentar kan vi läsa: 
För Österåkers kommun är det främst förbättringar av betygsindexen 
för verksamheterna Stöd för utsatta personer, Miljöarbete, 
Grundskolan, Gång- och cykelvägar, Renhållning och sophämtning 
samt Vatten och avlopp som kan höja helhetsbetyget Nöjd-
Medborgar-lndex. 

Jag tycker kommunen ska ta tillfället i akt, då det redan beslutat att Österåker ska bli länets 
bästa skolkommun att hörsamma denna önskan. 
Samtidigt kan man från kommunens sida marknadsföra sig som lyhörd och få upp NMI för 
"Påverkan". Något som i rapporten från medarbetarundersökningen skulle prioriteras för att 
få upp den totala nöjdheten i kommunen. 


