
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 

AU § 1:9 Dnr. KS 2013/0333 

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till 
alla i skolan 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag nr 5/2013 besvarat med hänvisning till att de nationella riktlinjerna 
om näringsriktiga måltider i skolan följs samt att en ny kostpolicy ska tas fram utifrån bland 
annat Livsmedelsverkets nya rekommendationer och tillagningskök ska, där det är praktiskt 
möjligt, finnas på skolan. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2013-11-11, § 8:7, föreslår förslagsställaren 
att det ska finnas bra och näringsriktig mat till alla i skolan samt kanske även frukost. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) beslutsförslag daterat 2014-12-01. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-10-22. 
- Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-03-04, § 2:7. 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-01-14. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att anse medborgarförslag 
nr 5/2013 besvarat med hänvisning till att de nationella riktlinjerna om näringsriktiga måltider 
i skolan följs. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att "... samt att en ny kostpolicy ska tas 
fram utifrån bland annat Livsmedelsverkets nya rekommendationer och tillagningskök ska, där 
det är praktiskt möjligt, finnas på skolan.". 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

2014-12-01 Dnr KS 2013/0333 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag 5/2013 - Bra och näringsriktig mat 
till alla i skolan 

I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2013-11-11, §8:7, föreslår 
förslagsställaren att det ska finnas bra och näringsriktig mat till alla i skolan samt 
kanske även frukost. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse medborgarförslag 5/2013 besvarat med hänvisning till att de nationella 
riktlinjerna om näringsriktiga måltider i skolan följs. En ny kostpolicy ska tas fram 
utifrån bland annat Livsmedelsverkets nya rekommendationer och tillagningskök ska, 
där det är praktiskt möjligt, finnas på skolorna. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2014-10-22 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsen ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 
Dnr 

2014-10-22 
KS 2013/0333 

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsrik mat till alla i 
skolan 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2013-11-11, § 8:7, föreslår förslagsställaren att 
det ska finnas bra och näringsrik mat dll alla i skolan samt kanske även frukost. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Medborgarförslaget anses besvarat genom att Österåkers kommun följer de nationella riktlinjerna 
för näringsriktiga måltider i skolan. 

Bakgrund 
Kultur- och utbildnings förvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "I skollagen 10 kap 10 § framgår 
att eleverna i grundskolan ska erbjudas näringsriktiga måltider. 
I kommunens Kostpolicy FS 2009:2, framgår att kommunen ska följa riktlinjer från Statens 
livsmedelsverk 2007 avseende måltider i förskola och skola. Detta innebär bland annat att 
Livsmedelsverkets råd och riktlinjer används som utgångspunkt vid måltidsplaneringen vad gäller 
beräkning av energi och näringsinnehåll. I syfte att stärka arbetet med näringsriktig mat och 
skolmåltidens utformning har Regeringen 2012 uppdragit åt Livsmedelsverket att i samverkan med 
Skolverket ta fram information och att erbjuda utbildningsinsatser till ansvarig personal inom 
skolkök. Uppdraget ska slutredovisas till Utbildningsdepartementet den 12 mars 2014. 
Någon skyldighet att erbjuda frukost i grundskolan finns inte i skollagen.". 

Under rubriken förvaltningens slutsatser skriver Kultur- och utbildningsförvaltningen i 
tjänsteutlåtandet "I samband med en översyn av kommunens styrdokument kommer kommunens 
kostpolicy att revideras under 2014 bl a med utgångspunkt i Livsmedelsverkets nya 
rekommendationer. Förvaltningens slutsats är att kommunens riktlinjer avseende skolmåltidernas 
utformning och innehall följer de nationella bestämmelserna om näringsriktiga måltider i 
grundskolan.". 

Den nya alliansen i Österåkers kommun har kommit övers om att under mandatperioden arbeta för 
följande gällande mat inom skola och omsorg. 
Maten som serveras inom skola och omsorg ska vara näringsriktig och av god kvalitet. E^n ny 
kostpolicy skall tas fram. Tillagningskök ska, där det är praktiskt möjligt, finnas ute på 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

skolorna. Möjligheten till sunda, närproducerade och ekologiska råvaror för skolans och omsorgens 
matproduktion utreds. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra utan anser medborgarförslaget 
besvarat genom att Österåkers kommun följer de nationella riktlinjerna för näringsriktiga måltider i 
skolan. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2014-03-04, § 2:7. 

Bilagor 
1. Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-03-04. § 2:7. 
2. Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-01-14. 
3. Utdrag ur medborgarförslaget. 

]an-Olof Friman 
Kommundirektör 
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Kultur- och utbildningsnämnden 2014-03-04 I I (27) 

KUN § 2:7 Dnr 201//0117-100 13) 

Remittering av medborgarförslag - "Bra och näringsrik mat till alla 
i skolan" 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslaget anses besvarat genom att kommunen följer de nationella riktlinjerna för 
näringsriktiga målrider i skolan. 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget - "Bra och näringsrik mat till alla i skolan" har remitterats från 
Kommunfullmäktige till Kultur- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-01 -14. 

Förslag till beslut 
Elisabeth Gunnars (FP) yrkar att bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Medborgarförslaget anses besvarat genom att kommunen följer de nationella riktlinjerna för 
näringsriktiga måltider i skolan. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar om Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Elisabeth Gunnars 
(FP) yrkande och finner att så är fallet 

Expedieras 
- KS/ICF 
- Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteutlåtande 

Kultur- och utbildningsförvaltningen Till Kultur- och utbildningsnämnden 
Datum 2014-01-14 
Dnr 2013/0117-100 

Svar på remiss - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan 

Sammanfattning 
Medborgarförslag till Kommunfullmäktige 2013 11 11 har remitterats till Kultur - och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsförslag 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Medborgarförslag - Bra och näringsriktig skolmat, anses besvarad genom att kommunen följer de 
nationella riktlinjerna för näringsriktiga måltider i skolan. 

Bakgrund 
I skollagen 10 kap 10§ framgår att eleverna i grundskolan ska erbjudas näringsriktiga måltider. 
I kommunens Kostpolicy FS 2009:2, framgår att kommunen ska följa riktlinjer från Statens 
livsmedelsverk 2007 avseende måltider i förskola och skola. Detta innebär bland annat att 
Livsmedelsverkets råd och riktlinjer används som utgångspunkt vid måltidsplaneringen vad gäller 
beräkning av energi och näringsinnehåll. I syfte att stärka arbetet med näringsriktig mat och 
skolmåltidens utformning har Regeringen 2012 uppdragit åt Livsmedelsverket att i samverkan med 
Skolverket ta fram information och att erbjuda utbildningsinsatser till ansvarig personal inom 
skolkök. Uppdraget ska slutredovisas till Utbildningsdepartementet den 12 mars 2014. 
Någon skyldighet att erbjuda frukost i grundskolan finns inte i skollagen. 

Förvaltningens slutsatser 
I samband med en översyn av kommunens styrdokument kommer kommunens kostpolicy att 
revideras under 2014 bl a med utgångspunkt i Livsmedelsverkets nya rekommendationer. 
Förvaltningens slutsats är att kommunens riktlinjer avseende skolmåltidernas utformning och 
innehåll följer de nationella bestämmelserna om näringsriktiga måltider i grundskolan. 

Bilagor 
1. Kommunens kostpolicy FS 2009:2 
Notering: Livsmedelsverket 2010 — "bra mat i förskola och bra mat i skola". På grund av allt för 
omfattande dokumentation i ärendet v.g. följ denna länk: www.livsmedelsverket.se 

Björn Moc 
förvaltningschef 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Kerstin Johansen 
sakkunnig 
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