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Sammanfattning 

I skollagen (2012:800) framgår det i 10 kap. 10 § att eleverna i grundskolan 

utan kostnad ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider och enligt förarbetena 

till skollagen är skolmåltiden att betrakta som en del av utbildningen. 

Kostenheten har nu infört ett systemstöd samt utbildat personal för 

näringsberäkning av skolmåltiderna. Huvudmannen lever upp till 

Skolinspektionens krav på en kvalitetssäkring av att skolmåltiderna som 

erbjuds är näringsriktiga. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

besluta godkänna näringsvärdesberäkningen för skolmatsedeln läsåret 

2020/2021 

Bakgrund 

I skollagen (2012:800) framgår det i l O kap. l O § att eleverna i 

grundskolan utan kostnad ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider och 

enligt förarbetena till skollagen är skolmåltiden att betrakta som en del 

av utbildningen.  

Kostenheten har ett systemstöd för näringsberäkning av skolmåltiderna. 

Förskolans matsedel har integrerats med skolmatsedel från och med 

höstterminens start och är därmed även den kvalitetssäkrad och näringsriktig. 

Sammanställning av resultatet som redovisas gäller höstterminen 2020 och 

vårterminen 2021. 

Ärendets beredning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet. 

Förvaltningens ståndpunkt 

 

Analys av resultat 

Resultatet visar att samtliga energigivande näringsämnen håller sig inom en 

rimlig nivå i jämförelse med Livsmedelsverkets rekommendationer, både för 

skola och förskola. 
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Protein 

“Dagens gröna” innehåller proteinrika växtbaserade livsmedel som t.ex. 

bönor, linser samt sojaprodukter. I “Dagens rätt” används proteinrika 

animaliska livsmedel såsom nötkött, fläskkött, kyckling, fisk och 

mejeriprodukter.   

 
Fett och fettkvalitet 

Vid matsedelsplanering tas hänsyn till fettkvaliteten. Enligt 

Livsmedelsverkets rekommendationer bör vi minska vårt intag av mättat fett, 

samt öka intaget av enkel-och fleromättade fettsyror. För recept 

innehållandes mejeriprodukter används främst produkter med lägre fetthalt. 

Detta minimerar både den totala fettmängden samt andelen mättat fett. 

Rapsolja används som matlagningsfett då oljan bidrar med enkel-och 

fleromättade fettsyror. Även fisk är en viktig källa för enkel-och fleromättat 

fett. Fisk serveras en gång i veckan. 

 
Kolhydrater och kostfiber 

Kolhydratskällor som används i förskolans- och skolans måltider bör till stor 

del vara fiberrika. I måltiderna används därför baljväxter, frukt, rotfrukter, 

grönsaker och fullkornsvarianter av bröd och pasta vid tillagning och 

servering. Fiberrika måltider bidrar till ökad mättnadskänsla. 

Snabba kolhydrater samt rena sockerarter begränsas i måltiderna.  

 

Tabellerna 1-3 visar fördelningen av energigivande näringsämnen i 

matsedeln. Utfallet jämförs med Livsmedelsverkets rekommendationer: Bra 

mat i skolan 10-12 år (NNR 2013), samt barn 2-5 år (NNR 2012). 

 

Skola - Dagens gröna rätt 
Tabell 1. 

Energigivande 

näringsämnen 

Utfall: 

HT 20 

Utfall: 

VT 21 

Norm: Bra mat i 

skolan 10-12 år (NNR 

2013) 

Protein 15,7 % 14,9 % 15,3 % 

Fett 29,8 % 29,3 % 33,1 % 

Kolhydrater 51,1 % 52,4 % 49,2 % 

Kostfibrer 3,5 % 3,4 % 2,4 % 

 

Innehållet av protein följer rekommendationen i största mån. Innehållet av 

kolhydrater samt kostfibrer överskrider rekommendationen. Innehållet av fett 

underskrider rekommendationen. 
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Skola - Dagens rätt 
Tabell 2. 

Energigivande 

näringsämnen 

Utfall: 

HT 20 

Utfall: 

VT 21 

Norm: Bra mat i 

skolan 10-12 år (NNR 

2013) 

Protein 18,3 % 18,3 % 15,3 % 

Fett 31,9 % 31,8 % 33,1 % 

Kolhydrater 47,4 % 47,4 % 49,2 % 

Kostfibrer 2,4 % 2,6 % 2,4 % 

 

Andelen kostfiber följer rekommendationen. Innehållet av protein är något 

högt i jämförelse med rekommendationen. Innehållet av fett och kolhydrater 

ligger under rekommendationen. 

 
Förskola - Dagens rätt 
Tabell 3. 

Energigivande 

näringsämnen 

Utfall: HT 

20 

Utfall: VT 

21 

Norm: Barn 2-

5 år 

(NNR 2012) 

Protein 18,4 % 18,4 % 14,8  % 

Fett 32,6 % 31,0 % 33,2 % 

Kolhydrater 46,4 % 47,9 % 49,5 % 

Kostfibrer 2,5 % 2,7 % 2,5 % 

 

Förskolans “Dagens rätt” består av en blandning av animalisk och 

växtbaserad kost. 

 

Mängden kostfiber följer rekommendationerna. Innehållet av protein är 

något högt i jämförelse med rekommendationen. Innehållet av fett och 

kolhydrater ligger något under rekommendationen.  

 

Förvaltningen föreslår att godkänna den näringsvärdesberäkning som 

Kostenheten har beräknat för samtliga dagar under läsåret 2020/2021. 

 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

- 

Måluppfyllelse 

Huvudmannen lever upp till Skolinspektionens krav på en kvalitetssäkring 

av att skolmåltiderna som erbjuds är näringsriktiga. Då förskolans matsedel 

har integrerats med skolmatsedel är även den kvalitetssäkrad och 

näringsriktig. 

Övriga riktlinjer, policies och planer 

Huvudmannen lever därmed även upp till skollagen (2012:800, kap 10, § 10) 

där eleverna utan kostnad ska erbjudas näringsriktiga måltider.   
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Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

besluta godkänna näringsvärdesberäkningen för skolmatsedeln läsåret 

2020/2021 

Erica Andrén 

Skolchef 

Carina Nisén 

Kostchef 

 

Beslutet ska skickas till 

Förvaltningschef/enhetschef barn- och utbildningskontoret 

Kostchef 

 

 


