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REGERINGEN

2011-10-27

U2011/5949/S

Utbildningsdepartementet

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Uppdrag till Livsmedelsverket om näringsriktig skolmat samt skolmåltidens
utformning

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att i samverkan med Statens
skolverk stödja arbetet med näringsriktig skolmat och skolmåltidens
utformning. Satsningen ska utgå fd.n den nya skollagens (2010:800)
bestämmelse om näringsriktig skolmat (lO kap. 10 §). I uppdraget ingår
följande.
1. En informationssatsning om näringsriktig skolmat ska genomföras.
Information ska spridas om de svenska n;lringsrekommendationerna,
och den webbaserade informationen på myndigheternas hems idor ska
utvecklas om hur berörd skolpersonal kan hitta råd och stöd om
näringsriktig
skolmat
och
dess
betydelse
för
elevernas
kunskapsutveckling.
2. Målgruppsanpassade utbildningsinsatser ska erbjudas till ansvarig
personal inom skolkök samt till kostchefer eller konsulter och ansvariga
för upphandling av mat i kommunerna. Syftet med utbildningen ska vara
att stärka arbetet med näringsriktig mat och skolmåltidens utformning.
Även privata aktörer ska ges möjlighet att delta i utbildningen.
U ppdraget ska ingå som en del i Livsmedelsverkets kompetenscentrum
för den offentliga måltiden (dm J02010/3690, delvis). Detta centrum är
en del av satsningen" Sverige - det nya matlandet".
U nder förutsättning att riksdagen så beslutar får Livsmedelsverket för
uppdraget använda 2 miljoner kronor 2012 av det på statsbudgeten under
utgiftsområde 16 för budgetåret 2012 uppförda anslaget 1:5 Utveckling
<IV
skolvdsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagspost 9.
Ytterligare 3 miljoner kronor beräknas för uppdraget 2013.
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Medlen ska användas för informationssatsning och stödmaterial samt för
att anlita en extern aktör för utbildningsinsatserna.
U ppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (U tbildnings
departementet) senast den 12 mars 2014. En utvärdering av utbildnings
insatserna ska ingå i slutredovisningen. Livsmedelsverket ska också i
samband med årsredovisningen 2012 lämna en rapport om hur uppdraget
genomförs.
Skäl för regeringens beslut

Det finns tecken på att maten som serveras i skolorna inte alltid
uppfyller kraven på näringsriktig mat och att skolornas organisering av
skolmåltiden, tidsplanering och lunchmiljöns utformning inte
tillgodoser elevernas behov. Skolmåltiden är en av flera faktorer som
påverkar elevernas förutsättningar för att ta del av undervisningen och nå
kunskapskraven. Det är därför mycket viktigt att det finns kunskap om
hur måltiden ska planeras hos ansvarig personal. Livsmedelsverket
konstaterar i skriften Bra mat i skolan att matsedelsplanering är ett
komplicerat arbete som kräver kunskap och kompetens om bl.a. de
svenska näringsrekommendationern:.l.. Elever och föräldrar ställer också
krav på att skolmaten ska nra ekologisk och att vegetarisk m:.l.t ska
serveras. Därutöver bör ansv:.l.rig personal h:.l. kompetens om v:.l.d maten
innehåller, om hur den bäst bör h:.l.nteras S:.l.mt om mat för barn med
allergier.
I den nya skolbgen (2010:800) finns en bestämmelse om att eleverna ska
erbjudas näringsriktig skolmat. Regeringen bedömer också att det finns
ett behov av att stödja skolornas arbete på detta område både när det
gäller att öka kännedomen om de svenska näringsrekommendationern:.l.
och om hur skolorna rent praktiskt kan gå till väga för att utform:.l.
näringsriktiga måltider. Livsmedelsverket bör därför ges i uppdr:.l.g :.l.tt i
samverkan med Statens skolverk genomföra en informationsinsats om de
svenska näringsrekommendationerna och erbjuda utbildningsinsatser till
ansvarig personal för att stimulera till ett nytänkande om skolmåltidens
innehåll och utformning.
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