Sida 20 (23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll

Datum:
2020-08-25

§ 268
Svar på motion om att förbjuda energidrycker
på skolor i kommunen från David Perez (SD)
KSN-2019-1601
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.
Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Vi välkomnar omtanken om att elever inte ska utsättas för skadligt intag av drycker och
ämnen som koffein. Vi instämmer dock i att vi inte bör besluta om generella förbud på
kommunnivå om inte vi ser ett tydligt behov av ett sådant förbud, och det finns möjlighet
att arbeta för att efterleva det. Vår uppfattning är att om behov av åtgärder på detta
område skulle identifieras så finns möjlighet till åtgärder på enhetsnivå genom beslut av
rektor.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Sammanfattning
David Perez (SD) föreslår i en motion väckt 29 april 2019 att kommunfullmäktige
beslutar att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett
förbud eller begränsningsåtgärder mot energidrycker på kommunens skolor.
Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes signatur

Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020
Bilaga 1, Motion om att förbjuda energidrycker på skolor i kommunen från
David Perez (SD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2020-06-03

Diarienummer:
KSN-2019-1601

Handläggare:
Katarina Håkansson

Svar på motion om att förbjuda energidrycker
på skolor i kommunen från David Perez (SD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.

Ärendet
David Perez (SD) föreslår i en motion väckt 29 april 2019 att kommunfullmäktige
beslutar att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett
förbud eller begränsningsåtgärder mot energidrycker på kommunens skolor.

Beredning
Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret.
Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet bedöms inte relevanta med
föreliggande förslag till beslut.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 18 maj 2020 och föreslagit att motionen
avslås.
Ledamoten för (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. I
nämnden lämnade ledamötena för (KD), (M) och (C) ett särskilt yttrande.
Föredragning
Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit ett gemensamt beslut om 15-års
gräns vid försäljning av energidrycker. Förutom åldersgränsen rekommenderar Svensk
Dagligvaruhandels medlemsföretag butikspersonal att vara uppmärksamma på om
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ungdomar över 15 år köper energidrycker i en sådan omfattning att det kan leda till
överkonsumtion eller missbruk.
Livsmedelsverket har under 2018 på regeringens uppdrag utrett behovet av att lämna
förslag på åtgärder för att begränsa tillgången av energidrycker för barn och unga, till
exempel genom att införa en lag om åldersgräns vid försäljning av energidrycker eller
andra lämpliga åtgärder.
I utredningen konstateras bland annat att energidrycker utgjorde en mindre del av de
konstaterade fallen av överskridande av ett säkert koffeinintag, och att det är mycket
vanligare att överskridande sker vid intag av kaffe eller te. Även coladryck stod för en
stor andel av överskridandena. Livsmedelsverket bedömde därför inte att ett förbud
för barn och unga att få köpa energidrycker skulle vara en effektiv eller proportionerlig
åtgärd för att minska intaget av koffein hos målgruppen.
Länk till Livsmedelsverkets rapport:
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/regeringsuppdrag/rapportmed-bilaga-riskhanteringsatgarder-for-att-halla-nere-intaget-av-energidryckerkoffein-bland-barn-och-unga.pdf
Utbildningsnämnden ser inte någon anledning att göra en annan bedömning än den
som Livsmedelsverket redovisar. Ett generellt förbud på skolorna i Uppsala skulle
också medföra ett ansvar att följa upp och upprätthålla förbudet, vilket inte bedöms
som en prioriterad uppgift för skolpersonalen.
Alla skolor har ett uppdrag att arbeta hälsofrämjande och att ge eleverna kunskaper för
att de ska kunna göra goda val av levnadsvanor. Arbetet utgår från kunskapen om vad
som orsakar ohälsa, och vilka miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter
med att nå utbildningens mål. Målet är att minska riskfaktorers inflytande och
samtidigt stärka skyddsfaktorer.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020
Bilaga 1, Motion om att förbjuda energidrycker på skolor i kommunen från
David Perez (SD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

Motion om att förbjuda energidrycker på skolor i
kommunen

Folkhälsan är något vi värnar om inom Sverigedemokraterna.
På senare tid har konsumtionen av energidrycker ökat rejält, i synnerhet bland barn och unga. Debatten
om åldersgräns på energidrycker har pågått länge, redan 2009 rekommenderade svensk dagligvaruhandel
att en 15-årsgräns skulle införas på energidrycker. Ett senare exempel är en skola i Blekinge som valt att
införa ett förbud mot energidrycker och vi ser gärna att Uppsala kommun följer deras exempel.
En vanlig burk energidryck innehåller idag upp till 14 sockerbitar, lika mycket koffein som en kopp kaffe
och taurin. Taurin är ett ämne som produceras hos vuxna människor och det finns inga positiva effekter
att få i sig mer snarare tvärtom. Enligt överläkaren Heikki Kaukoranta finns det bara eventuella negativa
effekter av att få i sig taurin. Barns organ kan i längden ta skada av taurinet och det kan medföra stora
framtida kostnader för sjukvården.
En relativt ny undersökning som gjordes av konsumentverket i Norge 2018 kom fram till att plötsliga
energifall, sömnstörningar, darrningar, hjärtklappning, hyperaktivitet, huvudvärk och bröstsmärtor vanligt
bland de som dricker energidrycken ofta.
Ett annat argument för ett förbud är den höga sockerhalten som i sin tur bidrar till övervikt och fetma
bland barn.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att kommunfullmäktige beslutar att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till
att införa ett förbud eller begränsningsåtgärder mot energidrycker på kommunens skolor

Uppsala den 25 mars 2019
David Perez
Ledamot (SD)
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Utbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2020-05-18

§ 73
Svar på motion om att förbjuda energidrycker
på skolor i kommunen
UBN-2020-01492
Beslut
Utbildningsnämndenföreslårkommunfullmäktigebesluta
1. attavslå motionen.
Reservation
LinneaBjuhr(SD)reserverarsig mot beslutettill förmånför bifall till motionen.
Särskilt yttrande
JonasSegersam(KD),ChristopherLagerqvist(M)och OlleRomlin(C)anmälersärskilt
yttrande:
Vivälkomnaromtankenom att eleverinte skautsättasför skadligtintag av drycker
och ämnensom koffein.Viinstämmerdocki att vi inte bör beslutaom generella
förbud på kommunnivåom inte vi serett tydligt behovav ett sådantförbud,och det
finnsmöjlighetatt arbetaför att efterlevadet. Våruppfattningär att om behovav
åtgärderpå detta områdeskulleidentifierassåfinnsmöjlighettill åtgärderpå
enhetsnivågenombeslutav rektor.
Yrkanden
LinneaBjuhr(SD)yrkarbifall till motionen.
JonasSegersam(KD)yrkar bifall till det liggandeförslaget.
Beslutsgång
Ordförandenställerpropositionpå bifall respektiveavslagpå det liggandeförslaget
och finner att utbildningsnämndenbifaller det liggandeförslagetatt avslåmotionen.

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2020-05-18

Sammanfattning
DavidPerez(SD)föreslåri en motion väckt29 april 2019att kommunfullmäktige
beslutaratt geutbildningsnämndeni uppdragatt utredamöjlighetentill att införa ett
förbud eller begränsningsåtgärder
mot energidryckerpå kommunensskolor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
daterad2020-02-26
Bilaga:Motion om att förbjudaenergidryckerpå skolori kommunenfrån DavidPerez
(SD)

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande

