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    Daniel Nilsson 
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Yttrande avseenden motioner från landstingets 
ungdomsting 2013 (Landstingets dnr LS/1837-2012 
och LS/1870-2012) 
Jämtlands läns landsting arrangerade 12-13 februari 2013 sitt årliga ungdomsting för 

ett antal gymnasieelever från länet. Landstingets syfte med ungdomstinget är att skapa 

ett forum där ungdomar får diskutera olika samhällsfrågor och träna demokrati. Under 

tinget diskuterades ett antal motioner. Jämtlands Gymnasieförbund har beretts möj-

lighet att yttra sig och väljer att lämna synpunkter på de motioner som berör förbun-

dets verksamhet, motion nr 14 och 35, som båda behandlar skolmaten. Eftersom 

Jämtlands Gymnasieförbund köper skolluncher av Måltidsservice och det är de som i 

första hand är ansvarig för skolmaten, så har förbundet valt att konsultera dem i ned-

anstående yttrande. 

Motion 14 om att näringsdeklarera skolmaten 
Motionärerna yrkar att ”skolmaten skall märkas med innehållsförteckning, näringsin-

nehåll och ursprungsmärkning”  

 

Motionärerna anser att man ska kunna få veta ingredienser, näringsinnehållet och var 

maten kommer ifrån, i skolans matsal likväl som denna möjlighet finns då man hand-

lar mat i en affär. 

 

Måltidsservice anser att det är en bra idé att märka skollunchen med innehållsförteck-

ning, näringsinnehåll och ursprung, men menar att det idag inte finns resurser att 

genomföra detta. Idag finns möjlighet att fråga måltidspersonalen efter recept, närings-

innehåll och råvaruursprung för maträtterna som serveras. Måltidsservice meddelar 

också att man jobbar för att hittat ett bra och enkelt sätt att kunna ge denna informa-

tion, t ex via utveckling av skolmatsappen. 



YTTRANDE   2
 

 

 
2013-05-13 

 
Dnr 100-2012 

 

 
Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 063-14 02 00 (växel) • info@jgy.se 

 

Måltidsservice hänvisar till att mat som serveras på restauranger inte omfattas av sam-

ma lagstiftning som den mat som köps i en livsmedelsbutik, som bl a kräver att inne-

håll och näring deklareras. Alla restauranger ska dock kunna svara på frågor om inne-

håll och näring, men det är frivilligt att skriftligt deklarera uppgifterna. 

 

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund delar motionärernas uppfattning och har 

i den senast antagna måltidspolicyn bl a som övergripande mål att varje maträtt ska 

presenteras likvärdigt och med innehållsförteckning samt ursprung. För närvarande 

har gymnasieförbundet inte ekonomiska möjligheter att avsätta ytterligare resurser till 

skolluncher, utan önskvärda förbättringar måste ske inom nuvarande ekonomiska ra-

mar. 

Motion 35 om skolmat 
Motionärerna yrkar att ”man ska få mättande och god mat på skolan så att man klarar 

av att jobba mer aktivt under skoldagarna”. 

 

Motionären menar att skollunchen är det viktigaste målet mat på dagen och att det då 

inte räcker med soppa. Han menar även att många elever hoppar över skolmåltiden 

om det serveras någon maträtt som man inte känner till, vilket gör att eleverna blir 

hungriga och inte kan jobba så bra. 

 

Måltidsservice uppdrag är att servera skolmat till Jämtlands Gymnasiums skolor i Ös-

tersunds kommun. Uppdraget regleras bl a av Skollagen, Gymnasieförbundets mål-

tidspolicy och det avtal som finns mellan Måltidsservice och Jämtlands Gymnasieför-

bund. Måltidsservice utgår ifrån Livsmedelverkets riktlinjer om vad som är bra livsme-

delsval och hur ofta näringsmässigt viktiga maträtter ska serveras. 

 

Måltidsservice menar att det varierar mycket mellan olika elever vilka maträtter man 

känner till och tycker om. Alla gillar inte samma maträtter och därför är det viktigt för 

att erbjuda olika alternativ för att öka valmöjligheten. Bra skolmat är den som eleverna 

tycker om, men som ändå utmanar smaker och preferenser en aning. För att utveckla 

sin ”smak- och maträttsrepertoar” krävs att man vågar smaka maträtter och råvaror 

som är nya för en själv.  
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På Gymnasieförbundets skolor i Östersunds kommun erbjuds varje dag tre olika alter-

nativ, en husmanskost, en vegetarisk rätt och sedan årsskiftet 2012-2013 även ett 

soppalternativ. En gång varannan vecka serveras en matig soppa som husmanskost. 

Till soppan serveras alltid mjukt bröd med pålägg och i grönsaksbuffén finns dessa da-

gar en matigare sallad gjord på pasta, potatis, ris, matkorn eller baljväxer. 

 

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund anser att alla studerande på Jämtlands 

Gymnasium ska erbjudas en bra, sund och säker mat i en lugn och trivsam miljö. Di-

rektionen har i måltidspolicyn bl a fastställt att måltiden ska vara hälsobefrämjande 

och bestå av flera alternativ som presenteras likvärdigt. Vår bedömning är att Måltids-

service följer Livsmedelsverkets riktlinjer och därmed uppfyller de krav som ställs ut-

ifrån näringsmässighet och de ekonomiska ramar som finns. 
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