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Sammanfattning
Enligt skollagen ska eleverna erbjudas kostnadsfria och
näringsriktiga skolmåltider. Sedan 2012 har Stockholms stads
kommunala grundskolor antagna riktlinjer för skolmåltiderna.
Utgångspunkterna i dessa riktlinjer är att elever ska få hög kvalitet
på skolmåltiderna när det gäller näringsinnehåll, sammansättning,
måltidsmiljö, variation och måltidsupplevelse.
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Det är upp till respektive rektor att bedöma huruvida andra
alternativ än lättmargarin även ska erbjudas eleverna utifrån de
behov och önskemål de ser i sin verksamhet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen.
Bakgrund
Måltiden ska vara en källa till matglädje, ge inspiration och vara en
trevlig stund och avkoppling från det övriga skolarbetet.
Skolmåltiderna ska ge eleverna goda förutsättningar att orka med
skoldagen.
Stadens grundskolor serverar varje dag under läsåret ca 65 000
portioner och ungefär 600 personer arbetar inom skolmåltiderna.
Under de senaste åren har en rad insatser genomförts inom
skolmåltiderna för att höja kvaliteten och öka kompetensen inom
flera av de områden som skolmåltiden omfattar.
Sedan knappt två år tillbaka har Stockholms stads kommunala
grundskolor riktlinjer för de kommunala grundskolornas
skolmåltider. Riktlinjerna syftar till att uppnå hög och jämn kvalitet
och underlättar för skolorna att nå stadens mål och visioner samt de
lagkrav som ställs på verksamheten.
Alla skolor har erbjudits en dags utbildning i riktlinjerna. Dessa
innefattade förutom utbildning i näringslära även delar om
måltidsmiljön.
Riktlinjerna utgör en ambitionshöjning och innebär att högre krav
ställs på måltidsverksamheten.
Det senaste året har synpunkter framförts om vilka tillbehör som
skolorna erbjuder eleverna. Det har i första hand handlat om att en
del föräldrar önskar en större valfrihet kring vilka smörgåsfetter
som erbjuds.
Skolmåltiderna följs årligen upp och det webbaserade verktyget
SkolmatSverige används. Detta verktyg är utformat av bland annat
Livsmedelsverket, Sveriges kommuner och Landsting och
Folkhälsoinstitutet. Vid den senaste uppföljningen konstaterades att
Stockholms stads skolor ligger en bra bit över rikssnittet för
näringsinnehåll. 31 % av de svarande uppfyller sannolikt
näringsrekommendationerna att jämföra med 12 % av skolorna i
riket.
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Ärendet
Skolmåltiderna ska vara vällagade, välsmakande och näringsriktiga.
Måltiderna ska vara en källa till glädje och väcka elevernas intresse
för mat och miljö.
Stockholms stads kommunala grundskolor följer de riktlinjer för
skolmåltider som utbildningsnämnden antagit. Det innebär bland
annat att Livsmedelsverkets rekommendationer är utgångspunkten
vid planering av måltider, livsmedelsval och serveringsfrekvenser.
Det är upp till respektive rektor att bedöma huruvida andra
alternativ än lättmargarin även ska erbjudas eleverna utifrån de
behov och önskemål de ser i sin verksamhet.
Förvaltningens förslag
Utbildningsförvaltningen föreslår att ett förtydligande går ut till alla
rektorer/chefer. Detta för att tydliggöra att det finns en valmöjlighet
för skolan vad gäller alternativa smörgåsfetter.
Information och förtydligande kommer även att ges till
husmor/kökschef vid nätverksträffarna. Ytterligare information och
utbildningar i gällande riktlinjer kommer att erbjudas samtliga
skolor. Information kring valmöjligheterna framgår även i
handboken Skolmat Stockholm.
Förvaltningen har även säkerställt att frågor om skolmaten finns
med vid stadens elevenkät 2015.
Bilaga
Skrivelse från Lotta Edholm (FP), Markus Nordström (M), Karin
Ernlund (C), Ella Bohlin (KD), Per Olsson (MP) och Marina
Gunnmo Grönros (V) Stockholms stads skolor får välja mellan
smör och margarin.
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