
 

 

Till kommunfullmäktige i Danderyd  

Motion om att kontrollera kvaliteten på 

maten i förskolor och skolor och lägga ut 

resultatet på kommunens hemsida. 

Matens kvalitet kan vara mycket olika på förskolor och skolor. 

Ibland hänger det ihop med om det finns ett tillagningskök eller 

endast ett uppvärmningskök. För några år sedan var trenden att 

maten skulle tillagas i stora centralkök och köras ut till förskolor och 

skolor där den varmhölls. Det ansågs att det inte fanns anledning för 

varje förskola/skola att själv laga maten. Den skulle upphandlas i 

konkurrens och därmed bli billigare. 

Så småningom insåg en del att detta inte var något bra alternativ. 

Barn och föräldrar klagade. Maten baseras ofta på industriprodu- 

cerade kött- och fiskprodukter med begränsat näringsvärde. Den 

håller inte den kvalitet den bör göra. Maten är inte heller riktigt 

varm och näringsvärdet blir sämre. 

Trenden har vänt. Fler förskolor och skolor vill laga maten på plats. 

Uppvärmningskök byts ut mot riktiga tillagningskök. Duktiga kockar 

har gått före och visat vilka möjligheter det finns att laga god mat på 

plats till rimligt pris. 

Maten har en funktion att fylla. Den skall förse hjärnan med bränsle 

för dagens inlärning. Det kan vara relevant att ställa det pedagogiska 

resultatet i relation till barnets blodsockernivå eftersom denna är helt 

utslagsgivande när det gäller hur man klarar av skoldagens arbete. 

Ansvaret för frukosten ligger på föräldrarna men i en del kommuner 

börjar man dagen med frukost just av ovan nämnda skäl. 

När det gäller eftermiddagens skolprestationer måste vi ställa dem i 

relation till det matintag som sker under lunchen där matens kvalitet 

är en viktig parameter. En annan viktig faktor för att nå en optimal 

pedagogisk situation är att lunchen intas under lugna och trevliga 

förhållanden. 

 

 



Hela vårt mag- tarmsystem är utformat för att bryta ner maten under 

lugna former. Att inte beakta stress och jäkt i samband med lunchin- 

taget kan vara att bädda för uppkomst av mag- tarmrelaterade sjuk- 

domar. I skenet av detta och också mot bakgrund av den så kallade 

fetmaepidemin tycker vi att det är angeläget att Danderyds kommun 

säkerställer att barns och ungdomars skolluncher utformas på ett 

optimalt sätt. 

Förra året kom livsmedelsverket med nya råd för bra mat i försko- 

lan och skolan. Det finns en checklista där man enkelt kan se hur 

man ligger till i förhållande till de rekommendationer som finns. 

Flera hundra tester har genomförts för att sätta betyg på måltiderna i 

förskolan och skolan. Trots det stora intresset är det hittills bara nio 

förskolor och åtta grundskolor som i månadsskiftet januari-februari 

klarat den nya certifieringen. Detta är ett bra hjälpmedel för alla 

som har intresse av att förbättra måltidsverksamheten. Det kan också 

vara ett bra konkurrensmedel för skolorna att kunna visa upp att de 

klarat livsmedelsverkets certifiering. 

Danderydscentern motionerade för två år sedan (2006 03 06) om att 

på kommunens hemsida lägga ut granskningsrapporter och 

jämförelser mellan olika förskolor och skolor. 

Vi skrev då "Danderydscentern har tidigare motionerat om att miljö- 

och hälsoskyddsnämndens inspektioner av matställen och daglig- 

varubutiker skall läggas ut på kommunens hemsida. 

Vi vill nu återkomma i ett liknande ärende. Det gäller kommunens 

skolverksamhet. På kommunens hemsida finns förtjänstfullt utlagt 

bland annat det pedagogiska bokslutet. Rapporten bygger på 

föräldra- och elevenkäter, tillsynsbesök, statistik samt förskolornas 

och skolornas egna kvalitetsredovisningar. Det är utmärkt. 

Danderyds förskolor och skolor håller enligt vår mening hög klass. 

Vi tror att det skulle vara värdefullt för föräldrar och elever att på 

hemsidan också ha tillgång till skolverkets utvärderingar och gransk- 

ningsrapporter. Man borde även lägga ut jämförelser som görs 

mellan olika skolor i Stockholms län naturligtvis under förutsättning 

att Danderyd ingår i jämförelsen." 

De i Danderyd mycket självständiga skolorna har rätt att själva 

bestämma hur de skall hantera skolmaten, men det hindrar inte att 

kommunen i sin uppsiktsverksamhet också kan kontrollera kvaliteten 

på skollunchen. Det enklaste sättet är naturligtvis att använda de 

tester som finns på livsmedelsverket. Och att sedan lägga ut resultatet 



på kommunens hemsida så att barn och föräldrar kan jämföra 

skolorna också vad gäller den viktiga skollunchen. Om vi använder 

denna metod finns det också möjlighet för barn/ungdomar och 

föräldrar att jämföra med skolor utanför kommunen om de använder 

samma test. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige 

besluta uppdra åt berörda organ 

att kontrollera kvaliteten på maten i kommunens förskolor 

och skolor t ex genom att begära att resultatenheterna 

använder de tester som finns på livsmedelsverket. 

att lägga ut resultatet på kommunens hemsida. 

Danderyd 2008 03 03 

Siv Sahlström (c) 

 

 


