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§ 169 Dnr 2018/00470  

Svar på motion: Bättre skolmat, och serverad i en trev-
ligare miljö 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att utreda 

införandet av frukost inför skoldagen.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) föreslår i motionen ”Bättre skolmat och serverad i en trev-

ligare miljö” att kommunfullmäktige ska genomföra en satsning på bättre 

skolmat och bättre skolmatsmiljö inom hela skolan under nästa mandatpe-

riod, detta i syfte att få en bättre skola och ett bättre näringsintag för bättre 

studieresultat. Vidare föreslås att utreda införandet av frukost inför skolda-

gen.  

Kommunfullmäktige antog 2019-09-30 § 130 en policy för mat och mål-

tider. Måltidspolicyn ska fungera som ett stöd för att kvalitetssäkra måltids-

verksamheten och vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet. Kvali-

teten på maten och måltidsupplevelsen beskrivs som viktiga delar i policyn. 

 

Maten som serveras ska stimulera alla sinnen samt vara vällagad, närings-

riktig, välsmakande och säker. Måltiden ska förmedla matglädje, erbjuda va-

riation och utformas utifrån varje målgrupps behov. Måltidssituationen ska 

arrangeras så att den ger ett positivt bidrag till gästens/individens fysiska 

och psykiska välbefinnande samt sociala samspel.  

Maten som serveras ska;  

- Förebygga kostrelaterade problem  

- Vara lagad från grunden i största möjliga utsträckning  

- Visa på olika matkulturer där svensk matkultur värnas  

- Tillagas i ändamålsenliga kök, så nära serveringen som möjligt  

- Vara av hög kvalité och i första hand baseras på svenska närproducerade 

råvaror och i möjligaste mån även ekologiska.  

 

Måltiden ska karakteriseras av;  

- Väl använda resurser  

- Samverkan, kunskap och engagemang  

- Ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till miljö, klimat och hälsa 

 

Måltidssituationen ska präglas av;  

- Delaktighet, respekt och ett trevligt bemötande  
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Enligt måltidspolicyn ska Håbo kommuns kommunala skolor arbeta med 

och genomföra aktiviteter för att uppnå de ovannämnda mål som tas upp i 

policyn.   

 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I 

yttrande 2018-10-31 § 108 framkommer att måltiden är en viktig del i lä-

randet men också en förutsättning för att eleverna ska få energi till kun-

skapsinhämtande och en god hälsa. För tillfället är flera av grundskolorna i 

Håbo kommun är under renovering och ombyggnad vilket kommer att 

stärka intentionen med en bra måltidsmiljö. 

Nämnden meddelar att i regel äter eleverna sin frukost hemma och för de 

som idag har behov av att äta frukost på skolan så finns redan den möjlig-

heten på alla skolor i samband med fritidshemmets frukost.  

I och med antagandet av en måltidspolicy som medför ett arbete i motionens 

riktning föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen bifalles. En ut-

redning om införande av frukost inför skoldagen bör göras av barn- och ut-

bildningsnämnden. Efter dialog med motionären kan utredningen fokuseras 

på om möjligheten till frukost kan tillgängliggöras för alla elever, vilket 

upplägg är då aktuellt, självkostnadspris, ekonomiska konsekvenser mm.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 267 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 210 

Tjänsteskrivelse 

Motion  

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kansli 

Kostchef 

Hemsida 

Uppdragslista 

 

 

 


