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Formulä r fö r remissvar

Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun
(Diarienummer TFN/2020:779- 001)
Inledning
Mat och måltider berör alla – en källa till välbefinnande och näring, som
mötesplats och kulturbärare. Måltiden är en viktig del i den övergripande
målsättningen för kommunens arbete med folkhälsa och Agenda 2030. Därför är
måltidsverksamheten ett horisontellt verksamhetsområde där flera kontor och
funktioner är avgörande för resultatet.
Ett måltidspolitiskt program är ett övergripande och politiskt dokument som
visar Strängnäs kommuns viljeriktning. Det är ett viktigt verktyg för att hela
kommunkoncernen ska samverka och ha en horisontellt kopplad styrning och
uppföljning.
Syftet med remissen är att få med ett brett perspektiv, hela förvaltningen samt
externa parter och medborgares syn. Därför ber vi er nu svara på remissen enligt
nedan.
Beslut om remiss
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 23 februari 2021 att sända Måltidspolitiskt
program för Strängnäs kommun på remiss. Innan detta har dialoger och
workshopar genomförts samt inspel från hela förvaltningen tagits emot. Detta för
att ha en så bra produkt som möjligt när remissen nu skickas ut officiellt och i ett
sista steg.
Programmet skickas ut i sin helhet med uppmaningen att granska föreslagna mål,
ansvarsfördelning och övriga avsnitt i förslaget till Måltidspolitiskt program för
Strängnäs kommun enligt mallen nedan.
Remissen avser texten i styrdokumentet. Den grafiska utformningen kommer att
göras efter hantering av inkomna remissvar, för att få ett mer tilltalande och
lättläst utseende.
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Instruktion
Detta formulär för remissvar innehåller en svarsruta per avsnitt i programmet.
Vänligen lämna kommentarer i respektive ruta, gärna med beskrivning vilken
sida och stycke kommentaren avser så att vi enklare kan revidera. Om det finns
avsnitt i programmet som du inte vill lämna någon synpunkt på kan du bara
lämna det blankt, du behöver inte radera något i formuläret. Sist i formuläret
finns en ruta för eventuella övriga medskick eller synpunkter.

Remissvar skickas med e-post till teknikochfritidsnamnden@strangnas.se
senast 2021-03-21. Vänligen ange ”Remissvar Måltidspolitiskt program” i
ämnesraden.
Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
Socialnämnden, Kulturnämnden samt Kommunstyrelsen har på sig till och
med 29 april att inkomma med remissvaren till Teknik- och fritidsnämnden.

Vid frågor, vänligen kontakta: Karin Lundell, chef för Måltidsservice, Strängnäs
kommun, karin.lundell@strangnas.se .
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Avsnitt 1 Inledning
1.1 Ett Måltidspolitiskt program - varför?

Remissvar:

1.2 Ett måltidspolitiskt program – till vem?

Remissvar:
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1.3 Ansvar och uppföljning

Remissvar:
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Avsnitt 2 Övergripande målsättningar för mat och måltider
Goda måltider

Remissvar:

Integrerade måltider

Remissvar:
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Trivsam måltidsmiljö

Remissvar:

Miljösmart mat

Remissvar:
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Näringsriktig mat

Remissvar:

Säker mat

Remissvar:
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2.1 Andra styrdokument

Remissvar:

Avsnitt 3 Måltidspolitiska utvecklingsområden
3.1 Måltider i förskola, skola och på fritidshem

Remissvar:
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3.2 Måltider inom vård och omsorg

Remissvar:

3.3 Mat och måltider i övriga verksamheter

Remissvar:
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Avsnitt 4 Centrala begrepp och definitioner

Remissvar:

Övriga kommentarer
Vänligen lämna övriga kommentarer här:

Uppgiftslämnare (frivillig):

Stort tack för dina synpunkter!
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