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Policy gällande socker i förskola, skola, fritids och annan peda
gogisk verksamhet 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-16, § 129, att återremittera ärendettill 
kommunstyrelsen för omarbetning av hänsynstaganden till de olika konsekvens
erna av minskat socker- och fettintag för barn och ungdomar i olika åldrar. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/68/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/68/2, reviderad policy 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 71 

Ordföranden läser upp till kommunen inkommen skrivelse från Ellinor Samuelsson 
angående aktuell policy, Bilaga KS 2013/68/3. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta reviderad Policy gällande sockerintag i förskola, skola, fritids och annan 
pedagogisk verksamhet, Bilaga KS 2013/68/2. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
avslag på ledningsutskottets förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Hanna Westmans 
avslagsyrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderad Policy gällande sockerintag i förskola, skola, fritids och annan 
pedagogisk verksamhet, Bilaga KS 2013/68/2. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



BilagaKS 2013/68/1 

B~~~~ 
1(3) 

2013~03~08 

TEKNISKA KONTORET 
Christine lirving 

dok 20!3 ·03· O 9 
j 

Kommunstyrelsen 

Policy gällande socker i förskola, skola, fritids, annan pedagogisk 
verksamhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26, § 129, att återremittera ovanstående 
ärende till kommunstyrelsen för omarbetning vid vilken hänsyn ska tas till de olika 
konsekvenserna av minskat socker- och fettintag för barn och ungdomar i olika 
åldrar. 

Texten som är omarbetad i förslag till policy gällande socker i förskola, skola, fritids, 
annan pedagogisk verksamhet är följande: 

Frukost och mellanmål BÖR vara baserad på i stället för SKA. 

Lättmejeri och lättmjölk bytt mot mejeri och mjölkprodukter. 

Smörgåsmargarin bytt mot smörgåsfett. 

Detta bör öppna möjligheter och inte reglera vilket fett som ska serveras. 

Förslag till beslut 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att anta Policy gällande sockerintag i förskola, skola, fritids, annan pedagogisk 
verksamhet. 

TEKNISKA KONTORET 

SALAKOMMUN 
Tekniska kontoret 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-185 56 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Christine Jirving 
kostchef 

christine .jirving@sala.se 
Direkt: 0224-474441 
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Kommunstvrelsens förvaltning 

Tekniska kontoret lllk. 2013 ~03- o 9 

Policy gällande socker i förskola, skola, fritids, annan pedagogis 
verksamhet 
"I mat som uppfyller näringsrekommendationerna finns det plats för endast en liten 
mängd sådana livsmedel som inte är nödvändiga ur näringssynpunkt och som är 
rika på både socker och (mättat) fett Utrymmet för vuxna är 10-15 procent av 
energiintaget (250-350 kalorier per dag). Barn har stort behov av att få tillräckliga 
mängder näringsämnen för sin tillväxt och bör inte få mer än maximalt 10 procent 
av sin energi från livsmedel som dessa "sötsaker". Detta under förutsättning att 
maten i övrigt uppfyller näringsrekommendationerna, det vill säga att fetthalten inte 
är för hög och mängden grönsaker och frukt är tillräckligt stor. Det är därför en 
fördel om skolan inte tillhandahåller sådana "sötsaker", utan låter föräldrar ta 
ansvar för den delen." (Källa: Bra mat för barn i skola. SLV) 

Vi vill värna om barnens hälsa och arbetar aktivt för att minska intaget av socker. 
Många barn och elever äter huvuddelen av sina måltider hos oss och därför är det 
viktigt att vi medverkar till att ge dem goda matvanor. 

Att förbjuda är inte vår avsikt men vårt förhållningssätt är att erbjuda så lite socker 
som möjligt. Detta innebär att vi har intentionen att servera mer frukt och bär 
istället för sylt till frukost och mellanmål. Naturella mejeriprodukter tillsammans 
med frukt och bär istället för yoghurt och mjölk sötade med socker och sylt. 

Sylt och ketchup kommer att fortsätta serveras som tillbehör till rätter så som 
pannkakor, blodpudding och köttbullar. I en väl planerad matsedel utgör det inga 
hinder. När så sylt serveras har vi viljan och planen att öka andelen hemgjord sylt i 
våra verksamheter, just för att kunna minska på andelen socker i sylten. 

Födelsedagar och andra bemärkelsedagar firar vi på andra sätt än att äta glass och 
bakverk. 

Vissa dagar är dock förknippade med speciella bakverk så som lucia. Därför finns 
möjligheten att servera glass, bakverk, varm choklad och andra sötsaker som 
mellanmål en gång i månaden. 

Frukost bör vara baserad på: 
Mjölk/annan mejeriprodukt 

Bröd med smörgåsfett och feller nyckelhålsmärkt pålägg 

Frukt/bär/ grönsaker 

Gryn, flingor, miisli 

Mellanmål bör vara baserat på: 
Mjölk/ annan mejeriprodukt 

Bröd, med smörgåsfett ochfeller nyckelhålsmärkt pålägg 

Frukt/bär/grönsaker 

Gryn, flingor, miisli 



Tekniska kontoret 

Ingen servering av söta måltidsdrycker ska förekomma i Sala kommuns skolor och 
förskolor. 

Sylt och ketchup, samt andra sötade smaksättare serveras endast när det är som 
tillbehör till rätter. Står då på menyn. 

Glass, desserter, bakverk ska serveras högst 1 gång under en fyraveckors period. 
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Sofia Nilsson 

Från: Per -Olov Rapp 
Skickat: den 6 april 2013 20:17 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 

Carola Gunnarsson; Christine Jirving 
Sofia Nilsson 
Fwd: Ang. Sockerpolicy · Ink. 2013 -04· O 8 

l 
för kännedom 

Mvh 

Per-Olov Rapp 
Ordf kommunstyrelsen 
Sala kommun 
0224-747100 
070-1618039 

Vidarebefordrat brev: 

Från: Eliinar Samuelsson <ellinor.samuelsson@telia.com> 
Datum: 6 april 2013 20:08:10 CEST 
Till: <per-olov.rapp@sala.se> 
Ämne: Ang. Sockerpolicy 

Hej Per-Olov 

Jag såg på hemsidan att sockerpolicyn varit uppe på Kommunstyrelsens ledningsutskott den 2 april 
2013. 

Där yrkar man på att anta reviderad policy. 

Jag ställer mig frågande till detta. Har ni läst igenom ordentligt och tycker ni politiker att ändringen 
uppfyller beslutet från kommunfullmäktige? 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en omarbetning vid vilken 
hänsyn ska tas till de totala konsekvenserna av minskat socker- och fettintag för 
barn och ungdomar i olika åldrar. 

Jag skickade en fråga till kostchefen Christine Jirving och frågade efter en konsekvensanalys, men 
tyvärr får jag inga svar. Jag blir hänvisad till er politiker. 

När jag läser beslutet från kommunfullmäktige så ska man ta hänsyn till de totala konsekvenserna av 
minskat socker- och fettintag för barn och ungdomar i olika åldrar. 
l den reviderade policyn framgår det INTE att man tagit hänsyn till konsekvenserna gällande barn i 
olika åldrar. Att ändra några ord t.ex. från "ska" till "bör" innebär inte att policyns innebörd har 
förändrats. 
Policyn tar inte hänsyn till om du är ett barn i utvecklingsålder eller om du går på 
högstadium/gymnasiet. För mig är det självklart att man inte kan använda samma policy för en 6-
åring och en 16-åring. 

l 



Vi kommer att hamna i samma situation som för 4 månader sedan och risken är stor att det kommer 
att påverka våra barn. På skolan där jag har mitt barn infördes policyn trots att den inte var tagen i 
kommunfullmäktige. 
Vi märkte redan samma vecka att barnen inte orkade. Vid ett möte med föräldrar på skolan 
framk9m 'att barnen var så hungriga när de kom hem att de direkt gick till skafferiet och behövde få i 
sig någon snabbt. Såskall det inte behöva vara! 

Barnen på förskola, låg- och mellanstadiet rör sig mycket och utvecklas. De behöver massor med 
näring för att växa. Hjärnan behöver fett för att utvecklas. Att då servera mat/mellanmål som 
barnen inte tycker om kommer att påverka hur mycket barnen lär sig och klarar av under dagen. 
Många barn är på skolan/fritids från 7.30-16.30. Det är många timmar för ett barn. Att servera bra 
och nyttig mat är viktigt men det får inte vara på bekostnad av våra barn får i sig för lite näring totalt 
under dagen. 

Utefter de kontakter jag haft med professor Birgitta Strandvik gällande förslaget till policyn så är jag 
mycket orolig om den antas. 

Att endast ändra från "ska" till "bör" samt ta bort "lätt" förändrar inte innehållet i policyn. 
Hur kan man, genom att ändra några ord, tro att man tagit hänsyn till de totala konsekvenserna av 
minskat socker- och fettintag för barn och ungdomar i olika åldrar? 

Jag undrar hur ni politiker tänker? Hur uppfattade ni beslutet från Kommunfullmäktige? 

Det är viktigt att detta inte går för fort utan ska en policy tas fram måste det göras utefter 
kommunfullmäktiges tidigare beslut och som vi föräldrar och skolpersonal tror på! 

Jag hoppas verkligen att ni inte antar policyn som den ser ut. Enligt min åsikt motsvarar inte 
förändringen i policyn beslutet från Kommunfullmäktige. Skall man göra en sockerpolicy som 
innefattar alla åldrar måste den vara så övergripande och detaljer om vad man skall servera till 
frukost/lunch/mellanmål måste uteslutas. 

Tacksam för svar! 

Med vänlig hälsning 
El linor Samuelsson 
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