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Nr 166. Motion av Ulrik Wärnsberg 
(S) om kostpolitiskt program 
KSN-2011-0503 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen. 
 
Maria Gardfjell och Rickard Malmström (båda 
MP) reserverar sig enligt bilaga A. 
 
Uppsala den 2 maj 2012 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), 
Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene 
Zetterberg, Milischia Rezai (alla S) och Emma 
Wallrup (V). 
 
Ärendet 
I motion väckt den 26 september 2011 av Ulrik 
Wärnsberg (S) yrkar motionären att kom-
munfullmäktige beslutar att ta initiativ till att 
utarbeta ett policydokument eller kostpolitiskt 
program om måltider för all kommun-
finansierad verksamhet, ärendets bilaga 1. 

Remissbehandling 
Motionen har remitterats till barn och 
ungdomsnämnden (BUN), utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (UAN), äldrenämn-
den (ÄLN) samt styrelsen för vård och bild-
ning (SVB).   
 
BUN och UAN innehåller till stora delar 
gemensamma synpunkter, bilaga 2-3. Båda 
nämnderna instämmer med motionären att en 
näringsriktig skolmåltid är viktig för att 
eleverna ska klara skoldagen. Nämnderna 
anser dock inte att ytterligare riktlinjer innebär 
någon större skillnad mot dagens situation. 
Nämnderna hänvisar i sina yttranden till Liv 
och hälsa ung undersökningen som visar att en 
övervägande majoritet av barnen i både 
grundskola och gymnasium äter minst ett lagat 
mål mat om dagen antingen i skolan eller på 
kvällen, för majoriteten av barn både i skolan 
och hemma på kvällen. BUN anför också att 
oavsett producent så styrs den pedagogiska 
verksamheten av skollagen där det framgår att 
eleverna ska erbjudas näringsriktiga måltider i 
grundskolan. För uppföljning av de fristående 
skolorna, såväl grund- som gymnasieskolan, är 
skolinspektionen ansvarig och tillstånd kan 
dras in om det finns anmärkningar på att inte 
skollagen följs.  
  
I skollagen för gymnasieskolan står inget 
gällande kost varför UAN beslutat att även 
gymnasieelever i kommunala skolor ska er-
bjudas kost på sätt som anges för grundskolan. 
Livsmedelsverkets rekommendationer följs 
enligt uppgift från styrelsen för vård och bild-
ning.  
 
UAN uppger också i sitt svar att de i sin upp-
dragsplan för 2011-2014 tagit fram effektmål 
som lyder: Frågor om motion, sund kost-
hållning och övervikt ska prioriteras i skolan 
och andra sysselsättningar. Även i uppdrags-
plan för 2012-2015 har nämnden formulerat 
mål om att personer som deltar i utbildning och 
riktade insatser ska få information om vikten 
av kost, motion samt fysisk och psykisk hälsa. 
Nämnden föreslår därför att man istället för ett 
kostpolitiskt program ska ställa krav för att nå 
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ökad kvalitet och hänvisar till att flera kom-
muner arbetat med sin upphandling och lyckats 
bra. Kommunen skulle därmed kunna styra 
många av de krav som efterfrågas.   
 
Äldrenämnden, bilaga 4, anför i sitt yttrande 
att ett övergripande kostpolitiskt policy-
dokument blir alltför övergripande och inte 
något tydligt styrdokument. De skäl nämnden 
visar är att behoven hos barn, ungdom och äld-
re med behov av vård och omsorg skiljer sig 
betydande och frågorna är väsentligt olika och 
komplexa. Äldrenämnden ställer sig också 
frågande till om ett övergripande kostpolitisk 
program får förväntad effekt. Nämnden menar 
att det sannolikt är mer effektivt att respektive 
nämnd tar fram egna riktlinjer för berörda mål-
grupper och att sådana riktlinjer skulle bli ett 
tydligare styrdokument.   
 
Styrelsen för vård och bildning, bilaga 5, anser 
att frågan är viktig men vill också lyfta fram att 
verksamheten redan idag är reglerad av flera 
lagar och riktlinjer. Styrelsen för vård och bild-
ning ställer sig huvudsakligen positiv till för-
slaget men med vissa synpunkter och förslag. 
De fördelar som SVB ser är att det skulle kun-
na kopplas till en positiv folkhälsoutveckling, 
kvalitetssäkrande effekter och en förstärkning 
av det kommunala varumärket.  SVB anser att 
det kan bidra till gemensamma spelregler och 
ökad tydlighet för alla intressenter. Styrelsen 
anser att innan ett sådant arbete påbörjas kund-
nyttan bör övervägas och även eventuell kost-
nadsekonomisk effekt.  SVB anför slutligen att 
en policy inte bör vara för reglerande och sty-
rande i detalj.  
 
Reservationer  
Reservationer har avgivits i BUN och UAN av 
S, V, MP.  
 
Föredragning 
Motionären föreslår att Uppsala kommun ska 
ta fram ett policydokument eller ett 
kostpolitiskt program med syfte att utveckla 
styrningen avseende de kommunfinansierade 
måltiderna. Tillgången till näringsriktig skol-
mat är numera inskrivet i skollagen för grund-

skolan och UAN har beslutat att även 
gymnasieelever ska erbjudas detta på sätt som 
anges för grundskolan. Äldrenämnden har 
sedan tidigare antagit riktlinjer inom äldre-
omsorgen för mat, måltider och nutrition.  
 
Att göra ett kostpolitiskt program som når alla 
målgruppers olika behov är sannolikt komp-
licerat. Ett alternativ är att respektive nämnd 
tar fram egna riktlinjer för sina respektive mål-
grupper och även beaktar frågorna i samband 
med upphandling. Genom att ställa tydliga 
krav i samband med upphandling kan kva-
liteten på maten säkerställas och utvecklas 
kontinuerligt. Varje nämnd är fri att anta rikt-
linjer för den egna nämndens verksamhet.  
 
Med hänvisning till föredragningen föreslås 
därför att motionen avslås. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
Bilaga A 
MP-reservation 
 
God mat är a och o. Är maten inte god så spe-
lar det ingen roll om den är näringsberäknad på 
tallriken. Därför behöver kommunen ha tydliga 
ambitioner om hur måltider ska tillagas och 
serveras för att lagens krav på såväl skol-
området som i vård- och omsorg ska uppfyllas. 
 
Knappt hälften av landets skolor lever upp till 
kraven att servera näringsriktig skolmat. Bara 
6,3 procent av dem uppfyller krav vad gäller 
järn, D-vitamin, fettkvalitet och fibrer. Det 
framgår av den hittills största studien av 
svensk skolmat som presenterades i april 2012 
av Skolmat Sverige. Bakom organisationen 
står Karolinska institutet, Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), Folkhälsoinstitutet och 
Livsmedelsverket. 
 
Den nya skollagen slår fast att skolmaten ska 
vara näringsriktig. Skolinspektionen utvärderar 
nu hur tillsynen av det nya lagkravet ska 
genomföras i praktiken. 
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En policy eller kostpolitiskt program skulle 
inte innebära någon skillnad mot dagens 
situation, skriver BUN i sitt yttrande och sam-
tidigt skriver de att de fått uppgifter från Vård 
& Bildning att de skulle följa Livsmedels-
verket rekommendationer och att för friskolor 
kontrolleras i regel matsedeln vid uppföljning. 
De uppger att det förekommer fristående för-
skolor som köper mat från ett uppsalaföretag 
som på sin hemsida anger att deras mat är 
näringsvärdeberäknad. Hur stor andel av för-
skolorna det är framgår inte. Inte heller om 
någon kontrollerat att hemsidans uppgift är 
korrekt. De menar fortsättningsvis att kom-
munerna saknar rådighet då staten är ansvarig 
för uppföljning av fristående skolor. 
 
Det anser vi är en mycket passiv hållning. 
Kommunen bör använda sin insynsrätt på ett 
mer aktivt sätt. Det vore väl dessutom utmärkt 
att utarbeta delen om kostpolitiska programmet 
för skolor tillsammans med friskolorna i 
Uppsala så att det kan omfatta alla skolor. 
Även om detta skulle ske på frivillig grund så 
kan effekten bli minst lika god. Friskolornas 
riksförbund har gjort motsvarande överens-
kommelser med SKL inom andra områden. 
Det vore lämpligt att överenskommelser också 
görs på lokal nivå. 
 
Vård & bildning påminner om att kostpolitiska 
program finns i mer än hälften av landets 
kommuner och menar att en lämpligare be-
nämning är måltidspolitiskt program – det 
instämmer MP i. 
 
MP menar också att det ligger mycket politik i 
vilken mat vi serverar. Maten har klimat-
påverkan vilket är grunden till att behöva öka 
såväl ekologiska som närproducerade livs-
medel. Men här behövs också en tydlig strategi 
hur konsumtionen av vegetabilier ska utgöra 
en ökad andel av maten. Här finns flera stra-
tegier som är viktiga att ta ställning till i ett 
måltidspolitiskt program: Hur ska IVE-målet 
om hållbara livsmedel tolkas? Hur kan grön-
saksbufféer öka grönsakskonsumtionen? Ska 
grönsaker utgöra en större del av tallriken? Ska 
vissa dagar vara helvegetariska dagar? Ska 

vegetarisk mat utgöra grunden för mat-
lagningen och tillbehör i form av fisk och kött 
serveras som alternativ till ett proteinrikt ve-
getariskt grundalternativ? Hur minskar man 
bristen på D-vitamin och järn i skolmaten? 
Vilka krav har vi på måltidsupplevelse, nä-
ringsriktighet och minskat matsvinn? Listan 
kan göras längre. 
 
Det behövs ett sammanhållet måltidspolitiskt 
program för att såväl målen i IVE, som lagens 
krav ska kunna uppföljas och uppnås. Miljö-
partiet reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 
 








































