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§ 26

Stockholms stads skolor får välja mellan smör och
margarin

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP), Markus Nordström
(M), Per Olsson (MP), Karin Ernlund (C), Marina Gunnmo
Grönros (V) och Ella Bohlin (KD).
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
2. Utbildningsnämnden anför därutöver följande:
En bra skolmåltid är av stor betydelse för hälsa och inlärning.
Lunchen kan vara hur näringsriktig som helst, men om den ändå
inte hamnar i magen spelar det ingen roll. För att utveckla
skolmåltidens kvalitet har vi nu under två års tid satsat på en
utbildningssatsning; Skolmat i världsklass. Över 200
medarbetare i köken har genomgått denna utbildning, som har
haft fokus på flera aspekter av måltidens kvalitet, säkerhet och
presentation. Flera av våra skolor har utmärkt sig för sin goda
skolmat genom att bli nominerade till branschpriset White
guide. Bagarmossen-Brotorps skolor kom på tredje plats i
kategorin Årets skolrestaurang år 2014, en bedrift som förtjänar
att lyftas fram som ett av flertalet goda exempel i staden. Ca 70
% av skolorna erbjuder nu två huvudrätter, varav en vegetarisk,
varje dag och det stora flertalet av våra skolor presterar väl när
det handlar om att erbjuda bra salladsbord med stor variation.
Vi ska fortsätta att utveckla skolmåltiden så att eleverna
uppskattar och äter av maten. Fokus bör ligga på skolmatens
kvalitet, kökspersonalens kompetensutveckling och inspiration
samt skolmåltidens pedagogiska möjligheter. I budgeten för
2014 uttrycks bland annat att maten i så stor utsträckning som
möjligt ska vara lagad från grunden och att nämnden även i
fortsättningen aktivt ska verka för att de skolor som fortfarande
har mottagningskök successivt byggs om till att ha
tillagningskök.
Vi vill åter understryka att skolorna i Stockholms stad är fria att
själva välja mellan smör och margarin till maten. Om detta
föranleder att riktlinjerna för skolmat i stadens kommunala
grundskolor behöver justeras i enlighet med detta så välkomnar
vi en sådan förändring.
Ärendet
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18
mars 2014, dnr 1.1.3-504/2014.
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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.
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.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.
Yrkande

Ordförande Lotta Edholm (FP), vice ordförande Jan Valeskog
(S), ledamöterna Markus Nordström (M), Per Olsson (MP),
Karin Erlund (C), Marina Gunnmo Grönros (V) och ersättaren
Ella Bohlin (KD) framlade ett gemensamt förslag till beslut och
yrkade bifall till detta.
Beslutsgång

Ordföranden förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet
med hennes yrkande.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

