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SAMMANFATTNING

Motionen
I ltl Anne-Helena Sjöbloms m.fl. hemställningsmotion föreslås att nödvändiga åtgärder
vidtas för att fortbildning skall kunna ges till kosthållspersonal och att samarbete och
information utvecklas mellan kosthålls- och vårdpersonal.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motiveringar bringas till
landskapsstyrelsens kännedom.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet konstaterar att det ställs allt högre krav på den kosthållspersonal som arbetar i
skolkök. Under det senaste decenniet har kostrelaterade sjukdomar blivit vanligare.
Kosthållspersonalen i kommunernas och landskapets skolor förväntas kunna servera flera
olika typer av specialkost utöver den ordinarie menyn. För att kunna tillgodose det ökande
behovet av specialkost behöver kosthållspersonalen fortbildning. I fråga om de kommunala
skolköken är respektive kommuns ambitionsnivå avgörande för hur kosthållspersonalen
fortbildas. Enligt utskottet är fo1ibildningen i fråga om kostrelaterade sjukdomar och
specialkost ett problem som berör alla skolkök i landskapet. Det kan därför vara
ändamålsenligt att landskapsstyrelsen tar det övergripande ansvaret för att kompetensen
höjs. Utskottet föreslår därför att landskapsstyrelsen t.ex. kunde anordna ett temaår, i
likhet med det nyligen hållna dyslexi-året, för att lyfta fram skolkostens betydelse för
eleverna och initiera fortbildning av kökspersonal i kompetenshöjande syfte.
Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen förbereder åtgärder i det avseende som
efterlyses i motionen och föreslår därför att motionen förkastas. Utskottet vill dock bringa
ovanstående till landskapsstyrelsens kännedom som vägledning för det fortsatta arbetet.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 16 april 1997 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Harriet Lindeman, skoldirektören
Per-Olof Friberg och ordföranden Pia-Mari Hollsten i föreningen Hem och Skola i
Lemland.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lundberg, vice ordföranden Viveka

-2Eriksson samt ledamöterna Eklöw, Holmberg och Häggblom.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 41/1996-97 och meddelar
landskapsstyrelsen till kännedom vad
utskottet anfört i betänkandets
motivering.

Mariehamn den 20 november 1997
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