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Besvarande av e-förslag gällande svenskt smör i
skolan
Förslag till beslut
Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår Barn och skolnämnden att avslå e-förslaget.
.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Ett e-förslag gällande att alla barn ska erbjudas svenskt smör till skolmåltiden har inkommit till Barn
och Skolnämnden. Förslaget innebär att alla barn ska erbjudas svenskt smör till måltiderna istället för
det margarin som serveras idag.
Barn och skolnämnden föreslår att avslå e-förslaget med hänvisning till att måltidsverksamheten inom
Barn och Utbildningskontoret följer gällande riktlinjer från livsmedelsverket.
Om måltidsverksamheten skulle servera svenskt smör istället för margarin i matsalarna skulle en
mindre mängd smör och mejeriprodukter kunna användas i matlagningen, för att få ett bra dagsintag
enligt gällande näringsrekommendationer. Enligt skollagen ska måltiden i skolan vara näringsriktig.
Prisbilden är även högre för smör jämfört med margarin, vilket skulle innebära ca 220 000 kr ökade
kostnader för smörgåsfett per år gällande förskola och grundskola. Barn och utbildningskontoret anser
att detta inte är förenligt av det kommunfullmäktige uppsatta målet om en god ekonomisk hushållning.

Ärendet
Beskrivning
E-förslag gällande svenskt smör i skolan har inkommit till Barn och skolnämnden 2020-07-01.
Förslaget inkom till kommunen 2019-12-23 och hade vid perioden 76 röster.
E-förslaget beskriver hur livsmedelsverkets rekommendationer kring fett. Enligt rekommendationerna
ska intaget av mättat fett begränsas. I e-förslaget hänvisas till att de senaste årtiondena har forskningen
inte kunnat bevisa att naturligt mättat fett skulle öka risken för varken hjärtkärlsjukdomar, övervikt eller
diabetes
E-förslaget föreslår att det smörgåsfett som serveras i skolan ska vara svenskt smör. Detta för att
margarinet som serveras har fler ingredienser jämfört med smör och inte erbjuder samma
mättnadskänsla.
Barn- och utbildningskontoret ser det som svårt att ha olika rutiner kring val av livsmedel inom
Utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnden då de riktlinjer som tagits fram riktar sig till all
måltidsverksamhet inom förvaltningens område.

Lagkrav
Skolmåltiden ska vara näringsriktig enligt skollagen
Koppling till gällande styrdokument
Måltidsverksamheten inom Barn och Utbildningskontoret följer gällande kostpolicy som lyfter att
Livsmedelsverkets rekommendationer ska följas.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ett byte från lättmargarin till svenskt smör innebär ökade kostnader på ca 220 000 sek/år för måltider
inom Barn- och skolnämndens verksamheter (totalt 232 466kr för BSN och UN). Detta pga. att svenskt
smör har ett högre kilopris jämfört med margarin.

BSN
Volym kg, 2019
Lättmargarin,
kostnad/år
Bregott, kostnad/år
Ökad kostnad vid byte
från lättmargarin till
bregott

Lättmargarin
pris/kg
Bregott pris/kg
426
31,83
58,13 kr

UN
8413

267 786 kr
489 048 kr

221 262 kr

13 560 kr
24 763 kr

11 204 kr

Total ökning
BSN samt UN
232 466 kr

Lättmargarin- Lätt och lagom 600g, 40%. Prisuppgift 20201110
Bregott normalsaltat 600g, 75% Prisuppgift 20201110

Förvaltningens analys och slutsatser
Det är möjligt att servera svenskt smör och fortfarande leva upp till gällande näringsrekommendationer
men måltidsverksamheten har gjort en bedömning att smör och fullfeta mejeriprodukter används i
matlagningen istället för som smörgåsfett. Den lagade maten är det viktigaste och det som ska ge
våra barn och elever en näringsrik och god måltid, smörgåsen är ett komplement för den som önskar.
Måltidsverksamheten arbetar även med att erbjuda andra pålägg än margarin och gör när det är
möjligt egna bredbara pålägg med exempelvis svenska baljväxter och rapsolja som bas. För att
minska matsvinnet används även fil, mjölk och yoghurt med kort datum för att tillverka egen färskost.
Inom måltidsverksamheten används svenska råvaror så mycket som möjligt och endast svenskt smör
används i matlagningen. Det margarin som serveras i matsalarna lever upp till livsmedelsverkets
rekommendationer gällande matfett. Inom måltidsverksamheten har vi inte upplevt någon skillnad på
upplevd mättnadskänsla kopplat till lättmargarin eller smör.
Att detaljstyra vissa specifika livsmedel kan bli problematiskt för verksamheten. Enligt tidigare
beslutade riktlinjer ska köken följa livsmedelsverkets rekommendationer vid val av livsmedel. När
livsmedel upphandlas ligger livsmedelsverkets rekommendationer samt Norrtälje kommuns kostpolicy
till grund för kravställningen.

Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott 2020-11-23 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2020-12-07
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