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§ 28 Dnr 2020-00117 
 
Utredning villkor för måltidssituationen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhälle och serviceförvaltningen har tillsammans med skolförvaltningen 
och kultur- och utbildningsförvaltningen, på uppdrag av 
kommunstyrelserna i Karlskoga och Degerfors utrett villkor för 
måltidssituationen.  
För att skapa en bra skolmåltid behöver flera perspektiv tas i beaktande. 
Utredningen har därför tagit fram fem rekommendationer för fortsatt 
arbete tillsammans med en övergripande rekommendation att arbetet 
behöver ske i samverkan. Insatserna innefattar riktlinje för pedagogisk 
lunch och vuxennärvaro, arbetsmodell för schemalagd lunch, 
kommunikationsplan, struktur för matråd samt plan för utveckling av 
måltidsmiljön.  
 
Folkhälsonämnden beslutade den 15 december §136 att godkänna 
rapporten från genomförd utredning. I beslutet föreslog 
folkhälsonämnden kommunstyrelsen i Karlskoga att uppdra barn- och 
utbildningsnämnden att genom föreslagna rekommendationer.  
Kommunstyrelsen har inte tagit upp ärendet för beslut, utifrån synpunkter 
på beslutsformuleringar. 
 
Med anledning av detta föreslås nedan nya beslutsformuleringar  
1. Kommunstyrelsen i Karlskoga godkänner folkhälsonämndens 
rapportering av genomförd utredning av villkor för måltidssituation.  
2. Folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen i Karlskoga att överlämna 
rapporten och dess föreslagna rekommendationer till barn- och 
utbildningsnämnden för vidare beslut om hantering.  
 

Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2022  
Utredning av villkor för måltidssituationen - Uppdragsrapport 
 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen i Karlskoga att godkänna 
folkhälsonämndens rapportering av genomförd utredning av villkor för 
måltidssituation.  
 
2. Folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen i Karlskoga att överlämna 
rapporten och dess föreslagna rekommendationer till barn- och 
utbildningsnämnden för vidare beslut om hantering.  
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Folkhälsonämnden 

 

Utredning - Villkor för måltidssituationen 

Sammanfattning 

Samhälle och serviceförvaltningen har tillsammans med 

skolförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen, på uppdrag 

av kommunstyrelserna i Karlskoga och Degerfors utrett villkor för 

måltidssituationen.  

För att skapa en bra skolmåltid behöver flera perspektiv tas i beaktande. 

Utredningen har därför tagit fram fem rekommendationer för fortsatt 

arbete tillsammans med en övergripande rekommendation att arbetet 

behöver ske i samverkan. Insatserna innefattar riktlinje för pedagogisk 

lunch och vuxennärvaro, arbetsmodell för schemalagd lunch, 

kommunikationsplan, struktur för matråd samt plan för utveckling av 

måltidsmiljön.  

 

Folkhälsonämnden beslutade den 15 december §136 att godkänna 

rapporten från genomförd utredning. I beslutet föreslog 

folkhälsonämnden kommunstyrelsen i Karlskoga att uppdra barn- och 

utbildningsnämnden att genom föreslagna rekommendationer.  

Kommunstyrelsen har inte tagit upp ärendet för beslut, utifrån synpunkter 

på beslutsformuleringar. 

 

Med anledning av detta föreslås nedan nya beslutsformuleringar  

1. Kommunstyrelsen i Karlskoga godkänner folkhälsonämndens 

rapportering av genomförd utredning av villkor för 

måltidssituation.  

2. Folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen i Karlskoga att 

överlämna rapporten och dess föreslagna rekommendationer till 

barn- och utbildningsnämnden för vidare beslut om hantering.  

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2022 

Utredning av villkor för måltidssituationen - Uppdragsrapport  

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Karlskoga § 32, och kommunstyrelsen i Degerfors § 

29, beslutade i februari 2021 att ge folkhälsonämnden i uppdrag att 

utreda villkor för måltidssituationen i samverkan med barn- och 

utbildningsnämnden Karlskoga och kultur- och utbildningsnämnden 

Degerfors, med folkhälsonämnden som samordnande nämnd. I beslutet 
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angavs att uppdraget ska redovisas till respektive nämnd i december samt 

till kommunstyrelserna i respektive kommun i februari 2022.  

 

Syftet med uppdraget har varit att se över vuxennärvaro vid måltid, 

villkor och rutiner för pedagogisk lunch, elevers delaktighet och 

inflytande vid menyplanering, konstruktiv samverkan mellan skola och 

kostverksamhet samt ansvar för den fysiska måltidsmiljön.  

 

En underlagsrapport har tagits fram vilket innehåller en sammanställning 

av statistik och fakta, som presenteras utifrån varje tema. Workshops 

med utredningens representanter har genomförts, där identifierade 

Tjänsteskrivelse 2021-11-18 2(4) FHN 2020- 00117 utvecklingsområden 

presenteras i rapporten. Rapporten avslutas med rekommendationer och 

ansvar för fortsatt arbete. 

 

Beskrivning av ärendet  
En övergripande rekommendation är att prioriterade uppdrag genomförs i 

samverkan mellan skola, kostverksamhet och fastighet.  

 

För att framtagna utvecklingsområden ska genomföras på ett effektivt 

sätt med gott resultat bör en uppdragsbeskrivning för respektive område 

tas fram för att tydliggöra ansvarsfördelning, genomförande och förväntat 

resultat av uppdraget. 

 

Nedan beskrivs identifierade insatser och uppdrag för att skapa bra 

villkor för måltidssituationen i Karlskoga och Degerfors kommuner  

 

Riktlinje för pedagogisk lunch och vuxennärvaro  
Rekommendationen är att i respektive kommun ta fram en riktlinje för 

pedagogisk lunch och vuxennärvaro. Riktlinjen behöver tydliggöra antal 

elever per pedagogisk lunch (nyckeltal) och vad uppdraget innebär för att 

skapa mer jämlika villkor för måltidssituationen. Skolförvaltningen och 

kultur - och utbildningsförvaltningen ansvarar för att ta fram 

uppdragsbeskrivning för framtagande av en kommunövergripande 

riktlinje för pedagogisk lunch.  

 

Schemalagd lunch  
Rekommendationen är att sprida erfarenheter från genomförd pilot i 

Karlskoga samt att se över förutsättningarna för att implementera 

framtagen arbetsmodell för schemalagd lunch till samtliga skolor. Detta 

bör ske i samband med läsårets schemaplanering. Skolförvaltningen 

ansvarar för uppdraget.  

 

Plan för utveckling av måltidsmiljön  
Rekommendationen är att tillsätta ett uppdrag för genomförande av en 

förstudie.  
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Förstudien förväntas leverera en typmodell för den fysiska miljön i 

skolrestaurangerna tillsammans med en prioritering och plan för 

investering. I förstudien behöver det tydliggörs vilka funktioner som ska 

finnas i samtliga skolrestauranger i förhållande till respektive lokals 

förutsättningar. Skolförvaltningen och kultur - och 

utbildningsförvaltningen ansvarar för att ta fram uppdragsbeskrivning för 

uppdraget.  

 

Kommunikationsplan måltider  
Utredningen visar att informationen om skolmaten är bristande i flera led. 

Samt att informationen behöver förtydligas och kommuniceras på ett 

sådant sätt att förståelsen för skolmåltiden och dess betydelse ökar. 

Tjänsteskrivelse 2021-11-18 3(4) FHN 2020- 00117 Rekommendation att 

Samhälle och serviceförvaltningen ansvar för att ta fram 

kommunikationsplan för måltider med prioriterade informationsinsatser.  

 

Matråd och synpunktshantering  
Rekommendationen är att ta fram en beskrivning av matrådets syfte, 

ansvariga funktioner/personer för rådet, struktur och systematik för 

mötet. Strukturen för matråden bör vara gemensam för alla skolor.  

 

Skolförvaltningen, kultur - och utbildningsförvaltningen och samhälle 

och serviceförvaltningen ansvarar för att ta fram en uppdragsbeskrivning 

för framtagande av en struktur för matråd 

 

Konsekvenser  
Sociala/kulturella konsekvenser  
Att säkerhetsställa en trygg, lugn och trivsam miljö vid måltiderna i 

skolan genom vuxennärvaro och estetisk måltidsmiljö bidrar till barnets 

bästa. Framtagna rekommendationer för struktur av matråd och ökad 

information bidrar till en positiv påverkan ur ett socialt perspektiv genom 

ökad delaktighet hos elever.  

 

Ekologiska konsekvenser  
Ur ett ekologiskt perspektiv kan ökad vuxennärvaro och schemalagd 

lunch bidra till minskat matsvinn via förväntad effekt att elever i ökad 

utsträckning kommer till skolrestaurangen och med kvalitativ tid för att 

äta.  

 

Ekonomiska konsekvenser  
Ur ett ekonomiskt perspektiv kan beslut om riktlinje för pedagogisk 

lunch och vuxennärvaro bidra till förändrade driftskostnader avseende 

pedagogisk eller schemalagd lunch. Genomförande av att skapa bra 

måltidsmiljöer som bidrar till matlust och trivsel kan ge framtida 

ekonomiska konsekvenser beroende på hantering av utredningens 

föreslagna rekommendationer.   
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Överväganden  
De sociala konsekvenserna med lugnare måltidsmiljö, mer tid att äta och 

en tryggare måltidsmiljö förväntas påverka antal ätande elever.  

Vilket ger effekter på god hälsa och prestation i skolan. De positiva 

effekterna som utredningens rekommendationer förespråkar överväger 

eventuella driftkostnadsökningar för pedagogiska luncher och 

investeringar i den fysiska måltidsmiljön. 

 

Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 
 

1. Folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen i Karlskoga att 

godkänna folkhälsonämndens rapportering av genomförd 

utredning av villkor för måltidssituation.  

2. Folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen i Karlskoga att 

överlämna rapporten och dess föreslagna rekommendationer till 

barn- och utbildningsnämnden för vidare beslut om hantering.   

 

Julia Åhlgren Verksamhetsutvecklare  

 

 

Camilla Jern Kvalitetsledare  

 

 

Maria Sjödahl Nilsson Verksamhetschef kost 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen i Karlskoga 

Barn- och utbildningsnämnden Karlskoga  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Måltidernas betydelse för skolresultat har nationellt utretts vid flera 

tillfällen. Den pedagogiska lunchen har ifrågasatts och diskuterats som 

medel att nå målet med skolmåltiderna. För att den pedagogiska lunchen 

ska utformas och utvecklas på ett bra sätt finns det områden som kan 

förbättras. 

 

En prövning av barnets bästa har genomförts genom observation, 

intervjuer, granskning av styrdokument och forskning kopplat till 

barnkonventionens artiklar. Prövningen visar att det finns flera faktorer 

än vuxennärvaron som påverkar huruvida eleverna äter i skolmatsalen 

och hur trygga de känner sig. Social och fysisk miljö, tid samt samverkan 

identifierades som viktiga aspekter. 

 

Rektorer i Karlskoga och Degerfors, och kostverksamheten är överens 

om att samarbetet kring skolmåltiden kan bli bättre och att ett mer 

gemensamt arbetssätt behöver utformas. Rektorerna önskade att 

folkhälsoförvaltningen skulle lyfta detta vidare för möjlighet att utreda 

frågorna vidare.  

1.2 Uppdraget 

Kommunstyrelsen i både Karlskoga och Degerfors kommun beslutade i 

februari 2021, att ge folkhälsonämnden i uppdrag att utreda villkor för 

måltidssituationen i samverkan med barn- och utbildningsnämnden 

Karlskoga och kultur- och utbildningsnämnden Degerfors, med 

folkhälsonämnden som samordnande nämnd. Uppdraget ska redovisas 

till respektive nämnd i december samt till kommunstyrelserna i 

respektive kommun i februari 2022. 

1.3 Syfte 

Uppdraget syftar till att se över vuxennärvaro vid måltid, villkor och  

rutiner för pedagogisk lunch, elevers delaktighet och inflytande vid  

menyplanering, konstruktiv samverkan mellan skola och kostverksamhet  

samt ansvar för fysisk måltidsmiljö.  

1.4 Underlagsrapport 

Rapporten innehåller utredningens sammanställning av statistik och 

fakta, som presenteras utifrån varje tema. Workshops med utredningens 

representanter har genomförts, där identifierade utvecklingsområden 

presenteras i rapporten. Rapporten avslutas med rekommendationer och 

ansvar för fortsatt arbete. 

2. Pedagogisk lunch och vuxennärvaro 

2.1 Nationell riktlinje 

Enligt Livsmedelsverket nationella riktlinjer för måltider i skolan syftar 

den pedagogiska måltiden till att bygga goda relationer mellan elever och 

vuxna. Samt att ge elever en positiv upplevelse av måltider och en sund 

inställning till mat. Barn och unga behöver vuxna som förebilder och 

stöd vid måltiderna.  
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Pedagogen kan agera förebild och även uppmuntra elever att utforska 

smaker, dofter, färger och nya livsmedel. Måltiderna är även ett väl 

lämpat verktyg för att lära känna andra kulturer och nya smaker1. 

2.2 Lokal riktlinje 

I Karlskoga och Degerfors kommuner finns Program för kvalitet- och 

servicenivå för skatte- och avgiftsfinansierade måltider. I denna har 

beslut fattats om att en pedagogisk lunch inom förskola, skola och 

äldreomsorg innebär att personal äter tillsammans med barn, elever och 

äldre i syfte att skapa förutsättningar för en lustfylld måltid med en 

positiv matupplevelse som resultat. Personalen är ett föredöme och ska 

utgöra ett stöd till gästen vid måltiden för bland annat goda rutiner för 

bordsskick, god matkultur, social samvaro och skapa lugn atmosfär vid 

måltiden. Det kan också innebära att personal äter tillsammans med 

gästen i terapeutiskt syfte2. 

2.3 Statistik 

2.3.1 Elever per pedagogisk lunch 

Statistik för utfall av antal elever per pedagogisk lunch visar att det i både 

Karlskoga och Degerfors finns en variation bland skolor i antal barn per 

pedagogisk lunch.  

 

Vid högstadieskolorna i Karlskoga är det fler elever per pedagogisk 

lunch, vilket antas bero på att det är skolor med äldre barn. I Degerfors 

högstadieskola är det dock omvänt, där skolan är en av de skolor med 

lägst antal elever per pedagogisk lunch. Statistiken visar också att det 

finns en skillnad mellan kommunerna.  

 
Antal elever per pedagogisk lunch Karlskoga 

                                                 
1 Livsmedelsverket, Nationella riktlinjer för måltider i skolan 
2 Karlskoga och Degerfors kommuner, Program för kvalitets- och servicenivå för skatte- 

och avgiftsfinansierade måltider 
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Antal elever per pedagogisk lunch Degerfors 

 

2.3.2 Utfall respektive beställning 

Statistiken för utfall av antal elever per pedagogisk lunch respektive 

beställning år 2020 visar en stor variation i resultat per vissa enskilda 

skolor. I Karlskoga kommuns skolor är utfallet i de flesta fall lägre än 

beställning medan det i Degerfors kommun till största del är tvärtom. Det 

vill säga utfallet av antal elever per pedagogisk lunch är högre än vad 

som beställts.  
 
Antal elever per pedagogisk lunch, utfall respektive beställning, Karlskoga 
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Antal elever per pedagogisk lunch, utfall respektive beställning, Degerfors 

2.3.3 Kostnad för pedagogisk lunch Karlskoga och Degerfors 

Kostnaden för pedagogisk lunch baseras på kostverksamhetens 

portionspris. Portionspriset för pedagogisk lunch varierar från år till år 

samt mellan de olika kommunerna och verksamheterna.  

 

Portionspriset beräknas genom att alla fasta kostnader för respektive kök, 

så som hyra, livsmedelskontroller, löner, mattransporter m.m. slås 

samman med råvarukostnaden för antal beställda portioner. De totala 

kostnaderna fördelas sedan ut på antal beställda portioner.  

 

Beställs färre antal portioner blir generellt portionspriset högre. Vid 

reglering av kostnader vid årets slut jämförs utfall med beställning och 

summan som regleras är råvarukostnaden för differensen på antal 

portioner där emellan. Det är alltså endast råvarukostnaden som påverkas 

av antal portioner. 

2.4 Schemalagd lunch 

Det dagliga energiintaget är av betydelse för elevernas prestation. I det 

dagliga intaget avses frukost, lunch, middag och mellanmål. Skollunchen 

är därför en viktig måltid för att eleven ska ha goda förutsättningar 

energimässigt under skoldagen. Skolmat som hamnar i magen är 

strategiskt viktigt för den psykosociala skol- och arbetsmiljön. För att 

maten ska vara tillgodo för eleverna är en förutsättning att de kommer till 

skolrestaurangen.  

 

Schemalagd lunch innebär att elever har schemalagd tid avsedd för lunch 

och annan tid för rastverksamhet, däremellan har de lektion. Utifrån 

erfarenheter med pilotskolor i fyra kommuner inom pilotprojektet Väl 

godkänt för skolmåltiden har Skolmatsakademin tagit fram en 

arbetsmodell till stöd för skolor som vill införa schemalagda måltider. 

Modellen syftar till att stärka skolans roll som en trygg och 

hälsofrämjande verksamhet. 
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Utöver schemalagda måltider är modellen ett verktyg för ökad samverkan 

och en metod för att utveckla den pedagogiska måltiden3. 

2.5 Utvecklingsområden pedagogisk lunch och vuxennärvaro 

2.5.1 Lokal riktlinje för pedagogisk lunch 

Upplevelsen bland skol- och måltidspersonal är att det är för lite vuxna i 

matsalen. Statistiken styrker upplevelse, då vissa skolor har en lägre grad 

av antalet pedagogiska luncher per elev.  

 

Utredningen visar att det finns en otydlighet kring vad som ingår i 

uppdraget med pedagogisk lunch. 

 

För att skolpersonal ska få tid till rast kan svårigheter uppstå om antalet 

pedagogiska luncher ökar, vilket är en utmaning.   

Det krävs riktlinjer som tydliggör vilka som kan äta pedagogisk lunch 

och vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget samt om det sker på 

arbetstid eller lunch.  

 

Utredningen visar att det saknas en gemensam definition av pedagogisk 

lunch och att det behövs för att skapa en likvärdighet mellan skolorna.  

2.5.2 Tydliggörande av gränsdragning 

Kostverksamhetens personal måste veta vilka förväntningar de kan ha på 

den personal som äter pedagogisk lunch och vad uppdraget innebär.  

Skolan har ett tillsynsansvar under hela skoldagen, vilket också 

inkluderar skollunchen. Det finns i nuläget förväntningar att 

kostpersonalen också ska hålla ordningen i matsalen vilket inte är 

kostpersonalens ansvar. Däremot finns ansvaret att agera vuxna och 

vägleda eleverna utifrån uppdraget.  

 

Gränsdragningen mellan kostpersonal och skolpersonal om vad som 

gäller i matsalen och vem som har ansvar för vad behöver därför 

tydliggöras.  

2.5.3 Schemalagd lunch 

Två lågstadieskolor i Karlskoga har under 2021 infört schemalagd lunch 

för att undersöka vilka effekter det har på elevernas arbetsro i 

klassrummet samt möjligheten med att eleverna har tillräckligt med tid 

att äta skollunchen i lugn och ro. Några klasser har testat att förlägga 

lunchrasten före måltiden, för att skapa en lugnare måltidssituation.  

 

Genomförandet av schemalagd lunch och rast i anslutning till lunch visar 

på ett övergripande plan goda effekter när det gäller eleverna men också 

svårigheter, bland annat schematekniskt.  

 

Effekter och möjligheter behöver utvärderas vidare för spridning och 

eventuellt genomförande till övriga skolor.  

 

 

                                                 
3 Skolmatsakademin, Handbok för schemalagda måltider 2021 
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3. Elevers delaktighet och inflytande i menyplanering 

3.1 Processen för menyplanering 

Verksamhetschef, enhetschefer och medarbetare inom kostverksamheten 

ansvarar för menyplanering av skolmåltider. Nationella och lokala 

riktlinjer för måltider samt ekonomiska ramar och avtal utgör grunden för 

hur menyn ska se ut. Vid menyplaneringen beaktas även inkomna 

synpunkter och önskemål från elever, säsongsanpassade livsmedel och 

särskilda händelser under perioden (tex högtidsdagar).  

 

Pågående process med menyplanering är under utveckling, men 

genomförs tre gånger per år för kommande 10–12 veckors period.  

 

 

3.2 Matråd 

Mat- och måltidsmiljö diskuteras systematiskt och kontinuerligt i matråd 

eller med kostombud. Det är av stor vikt att barn, elever och äldre ska ges 

förutsättningar att få framföra sina synpunkter4.  

Matråd är ett led i skolans demokratiarbete och ett konkret sätt att arbeta 

med elevinflytande. Det är skolledarens ansvar att skolans arbetsformer 

utvecklas så att de gynnar aktivt elevinflytande. Genom att låta elever 

engagera sig i måltidsfrågor i matråd eller lyfta frågorna på klass- och 

elevråd utvecklas både måltiderna och elevernas kunskap. Matrådet kan 

ha i uppdrag att arbeta för att alla skolans elever ska äta och trivas i 

skolrestaurangen.5 

 

På skolorna i Karlskoga och Degerfors genomförs matråd med varierad 

kvalitet och regelbundenhet. Det varierar också vilka som deltar på 

matrådet och vad som diskuteras. På några skolor används elevrådet eller 

klassrådet för att diskutera skolmaten och på andra skolor är det särskilt 

avsett matråd. På matråd, klassråd eller elevråd handlar det mycket om 

önskemål från elever om särskilda rätter, vilket kan leda till besvikelse 

hos eleverna om det inte genomförs.  

 

Det saknas också dialog om skolmåltiden som helhet i samband med 

matråden.  

                                                 
4 Program Kvalitets- och servicenivå för skatte- och avgiftsfinansierade måltider 
5 Skolverket, Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola  



   9 (14) 

 2021-11-22 
 

3.3 Dialog och information 

Utredningen visar att rektorer och måltidspersonal upplever en bristande 

information och kunskap om skolmåltiden hos elever, vårdnadshavare 

och pedagoger. Det är generellt en låg kunskapsnivå om hur köken 

arbetar, vilken mat som serveras samt hur måltider komponeras och vilka 

livsmedel som används. Dialog mellan måltidspersonal och elever sker i 

första hand i samband med lunchserveringen.  

3.4 Utvecklingsområden delaktighet och inflytande  

3.4.1 Matråd 

Utredningen visar att det är betydande att elever ges förutsättningar att 

framföra synpunkter och ha dialog om skolmåltiderna.  

 

I ett uppdrag från folkhälsonämnden har elever och enhetschefer 

intervjuats om matrådens roll och funktion. Utvecklingsområden som 

lyfts fram är att det är en viktig fråga att klargöra vem/ vilka som är 

ansvariga för matråden. Systematik och struktur för matråden behövs 

samt att det finns en tydlig koppling till matsedelsplaneringen. 

Information och kommunikation inför och efter matråden samt hur 

matråden efterlevs i matseldelsplaneringen är viktiga delar att arbeta 

vidare med.  

3.4.2 Dialog och information 

Kunskap och förståelse för skolmåltidens betydelse för lärande och 

utveckling är viktig för så väl elever som vårdnadshavare och pedagoger. 

I utredningen lyfts behov av tydligare information till vårdnadshavare 

och pedagoger som förväntas leda till en positiv dialog med elever om 

skolmåltiden. Det finns behov av tydliga riktlinjer och direktiv till 

vårdnadshavare och elever vad gäller önskekost, specialkost och 

anpassad kost. Information och kommunikation om skolmåltiden behöver 

nå ut till så väl elever som föräldrar. Ett utvecklingsområde är att arbeta 

med riktade kommunikationsinsatser gällande skolmåltiden. 

 

Kostverksamheten ser också ett behov av att utveckla direktkontakten 

med elever i matsalen och i klassrummet. Ökad kontakt och dialog med 

elever innebär ökad möjlighet att ta tillvara synpunkter från elever, ha 

dialog om maten samt öka den pedagogiska möjligheten om 

skolmåltidens betydelse och att elever känner sig lyssnade på.  

4. Den fysiska måltidsmiljön i skolrestauranger 

4.1 Nationella riktlinjer 

4.1.1 Livsmedelsverket 

Enligt Livsmedelsverket är en bra skolmåltid inte bara maten på tallriken 

utan även i hög grad upplevelserna från mötet med personal, andra elever 

i restaurangen, rummets utformning, dofter och ljud. Maten i skolan är 

också en viktig del av elevernas och de vuxnas arbetsmiljö.  

 

Matsalar som rena, fräscha och dekorerade bidrar till matlust och trivsel. 

Med växter, skärmar och bra belysning kan skolrestaurangen avgränsas 

och kännas mysigare. 
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Om skolrestaurangen serverar frukost och mellanmål är det viktigt att 

även dessa måltider serveras på ett trivsamt och tilltalande sätt.  

 

Även ljudmiljön påverkar måltidsupplevelsen. Det finns idag ett stort 

utbud av ljuddämpande tyger eller andra bullerdämpande material som 

kan sättas i tak, på väggar, golv, under eller på bord, under stolsben eller 

på andra ställen. Det går att undvika onödigt slammer genom att placera 

diskinlämningen avskilt.  

 

Brister i den fysiska och sociala miljön försämrar elevernas möjligheter 

till bra matvanor. Stress och buller i skolrestaurangen, utanförskap, bråk 

och mobbning kan medföra att vissa elever väljer att inte äta i skolan. Det 

är ett arbetsmiljöproblem som bör uppmärksammas av 

elevskyddsombuden och de vuxna på skolan.6 

4.1.2 Skolverket 

I Skolverkets skrift Skolmåltiden - en viktig del av en bra skola lyfts 

skolmåltiden som en viktig del av skolans fysiska och  

psykosociala arbetsmiljö. Skolmåltiden är en del av utbildningen och har 

betydelse för hälsan, men är också en förutsättning för  

trivsel och lärande. Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft, med 

bland annat krav på att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. Men ingen 

måltid ger tillräckligt med näring förrän den är uppäten och för det krävs 

rätt förutsättningar7. 

4.1.3 Arbetsmiljöverket 

I arbetsmiljöverkets skrift Personalutrymmen för elever presenteras de 

regler som finns i arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om 

personalutrymmen och som gäller för elever.  

 

Vid planering av matutrymmen är det viktigt att se till att utrymmena 

tillgodoser behovet av avkoppling från skolarbetet. Vid beräkning av 

utrymme för större matsalar räknas överslagsmässigt ca 1,2 m2 golvarea 

per matplats, köksinredning oräknad. Vid planering är det viktigt att se 

till att det finns tillräcklig plats vid utlämningsdisk och att korsande trafik 

så långt möjligt förebyggs 8. 

4.2 Måltiden som arbetsmiljö 

I en kommun är det de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige 

och nämnder som har det yttersta arbetsgivaransvaret. För skolans del 

innebär det att politikerna i fullmäktige ska ge förutsättningarna för 

arbetsmiljöarbetet och politikerna i utbildningsnämnden eller liknande 

ska se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten. 

 

Arbetsgivaren har alltid kvar ansvaret för arbetsmiljön, även om olika 

uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas.  

                                                 
6 Livsmedelsverket, Nationella riktlinjer för måltider i skolan 
7 Skolverket, Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola 
8 Arbetsmiljöverket, Personalutrymmen för elever 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-skolan.pdf
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Det är vanligt att en kommunal nämnd, som ansvarar för en skola, 

fördelar arbetsmiljöuppgifter till rektorn eller skolchefen som i sin tur 

kan fördela uppgifter på bestämda personer eller befattningar 9.  

 

En undersökning från Statistiska Centralbyrån visar att endast 50–60 

procent av eleverna (10–18 år) upplever skolrestaurangen som lugn. 

Fjorton procent av eleverna anser att det är svårt att hinna äta på lunchen. 

Således kan en dålig måltidsmiljö orsaka både trötta och hungriga elever 

vilket i sin tur inte gynnar inlärning och gör den lagade maten till en 

bortkastad resurs 10.  

 

I Karlskoga genomförs årligen en elevenkät till elever i samtliga 

årskurser. Enkäten behandlar ett antal frågor som rör skolmaten. 

Resultaten från 2021 visar att 49 procent av eleverna anser att de alltid 

hinner äta skollunch och 29 procent att de ofta gör det.  

 

4.3 Ansvar för den fysiska måltidsmiljön 

4.3.1 Skola 

Skolmåltiden är en viktig del av skolans fysiska och psykosociala 

arbetsmiljö och rektorn har ett ansvar för den fysiska måltidsmiljön 

utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.  

I Karlskoga kommun hyrs skolrestaurangen av kommunens 

lokalförsörjningsenhet som förvaltar de kommunägda fastigheterna. Det 

är dock skolan som ansvarar för eventuella verksamhetsanpassningar 

samt inventarier i matsalarna, exempelvis bord, stolar och gardiner.   

4.3.2 Lokaler 

Utifrån förvaltning av de kommunägda fastigheterna ansvarar Karlskoga 

kommuns fastighetsavdelning för byggnad och dess ytskikt invändigt 

samt de investeringar och inventarier som tillhör kök. Investeringar för 

köksutrustning tydliggörs utifrån kökens behov och standard i samhälle- 

och serviceförvaltningens investeringsplan för kommande år.  

4.3.3 Måltider 

Kostverksamheten ansvarar för maten som serveras och de 

serveringsliner som finns i matsalen. 

                                                 
9 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljön i skolan 
10 Skolverket, Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola 



   12 (14) 

 2021-11-22 
 

4.4 Utvecklingsområden av den fysiska måltidsmiljön 

4.1 Förbättrad måltidsmiljö 

Både nationell, lokal statistik och erfarenheter från personal visar att få 

elever upplever måltidssituation som lugn och trivsam. Lokala 

inventeringar visar att underhållet i vissa skolrestauranger brister 

tillsammans med avsaknad av bra inventarier som skapar en inbjudande 

miljö. I Karlskoga har ett arbete skett med schemaläggning för att bidra 

till den fysiska måltidsmiljön men med varierande resultat.  

4.2 Investeringsplan 

Det finns idag i Karlskoga inga specifikt riktade medel mot matsalarna 

och deras estetik. Det finns ett behov av att utveckla de fysiska 

måltidsmiljöerna, både vad gäller underhåll, ljudnivå och inventarier.  

Under en tid tillbaka har skolan i Karlskoga äskat medel för investeringar 

i lärmiljöer.  

Behovet finns att göra likadant men för måltidsmiljön i 

skolrestaurangerna. Det finns därför behov av en plan tillsammans med 

prioritering av skolrestauranger för äskning av medel. I arbetet med 

planering finns behov av en akustiker för att hitta åtgärder för att minska 

den höga ljudnivån.  

4.3 Synsätt på uthyrningen av lokal 

Det finns en problematik utifrån att verksamheterna har olika syn på 

uthyrningen av lokal där det finns olika förväntningar hos förvaltare 

respektive kund på lokalerna. Lokalerna hyrs ut enligt den utformning 

som var när byggnaden upprättades, vilket kan vara annorlunda än den 

utformning som förväntas idag.  

4.4 Nyttjande av matsal 

För att skapa bra skolrestauranger krävs investeringar och 

samordningsinsatser för optimalt nyttjande. Det blir dyrt att ha lokaler 

som bara nyttjas några få timmar per dygn. För att skapa en lugnare miljö 

skulle även utemiljöer under sommarhalvåret kunna nyttjas för att skapa 

ytterligare rumsytor för måltider.  

5. Rekommendationer 

Forskning visar att insatser gällande schemaläggning, utökad 

vuxennärvaro, ett pedagogiskt förhållningssätt till skollunchen och 

måltidsmiljö med blandad utformning och ljussättning ger förutsättningar 

för bättre skolmåltider. För att skapa bra villkor för måltidssituationen i 

Karlskoga och Degerfors kommuner behöver ett antal åtgärder och 

riktlinjer genomföras. För att lyckas med den pedagogiska måltiden 

behöver flera perspektiv på måltiden tas i beaktande.  

5.1 Övergripande rekommendationer 

En övergripande rekommendation är att prioriterade uppdrag genomförs i 

samverkan mellan skola, kostverksamhet och fastighet.  
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För att framtagna utvecklingsområden ska genomföras på ett effektivt 

sätt med gott resultat bör en uppdragsbeskrivning för respektive område 

tas fram för att tydliggöra ansvarsfördelning, genomförande och förväntat 

resultat av uppdraget.  

5.2 Riktlinje för pedagogisk lunch och vuxennärvaro 

Statistiken över antal elever per pedagog visar på en ojämlikhet mellan 

skolor och kommunerna. Det saknas en kommunövergripande riktlinje 

för vad som ingår i uppdraget för pedagogisk lunch och hur strukturen 

för detta ska se ut. Rekommendationen är därför att i respektive kommun 

ta fram en riktlinje för pedagogisk lunch och vuxennärvaro. Riktlinjen 

behöver tydliggöra antal elever per pedagogisk lunch (nyckeltal) och vad 

uppdraget innebär för att skapa mer jämlika villkor för 

måltidssituationen. Skolförvaltningen och kultur - och 

utbildningsförvaltningen behöver ansvara för att ta fram 

uppdragsbeskrivning för framtagande av kommunövergripande riktlinjer 

för pedagogisk lunch i respektive kommun. 

5.3 Schemalagd lunch 

Forskning visar att schemalagd lunch har goda effekter för elevers 

måltidssituation och prestation i skolan. Rekommendationen är att sprida 

erfarenheter från genomförd pilot i Karlskoga samt att se över 

förutsättningarna för att implementera framtagen arbetsmodell för 

schemalagd lunch till samtliga skolor. Detta bör ske i samband med 

läsårets schemaplanering. Skolförvaltningen ansvarar för uppdraget. 

5.4 Plan för utveckling av måltidsmiljön 

Utredningen visar att det finns ett behov av att utveckla måltidsmiljöerna 

på skolorna i båda kommunerna. För att skapa bra måltidsmiljöer som 

bidrar till matlust och trivsel behövs medel för genomförande och att 

riktade investeringsmedel läggs på den fysiska måltidsmiljön för att göra 

matsalarna mer estetiskt tilltalande. Rekommendationen är därför att 

tillsätta ett uppdrag för genomförande av en förstudie. Förstudien 

förväntas leverera en typmodell för den fysiska miljön i 

skolrestaurangerna tillsammans med en prioritering och plan för 

investering. I förstudien behöver det tydliggörs vilka funktioner som ska 

finnas i samtliga skolrestauranger i förhållande till respektive lokals 

förutsättningar.  

 

Skolförvaltningen och kultur - och utbildningsförvaltningen ansvarar för 

att ta fram uppdragsbeskrivning för uppdraget. 

5.5 Kommunikationsplan måltider 

Utredningen visar att informationen om skolmaten är bristfällig i flera 

led. Samt att informationen behöver förtydligas och kommuniceras på ett 

sådant sätt att förståelsen för skolmåltiden och dess betydelse ökar.   

 

Rekommendationen är att Samhälle och serviceförvaltningen ansvarar för 

att ta fram kommunikationsplan med prioriterade informationsinsatser. 
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5.6 Matråd och synpunktshantering  

Matråden behöver ha ett tydligt syfte för att förbättra dialog och öka 

elevers möjlighet till delaktighet. Det finns ett behov av att utveckla 

matråden för konstruktiv samverkan och dialog mellan elever och 

kostpersonalen. Rekommendationen är att ta fram en beskrivning av 

matrådets syfte, ansvariga funktioner/personer för rådet, struktur och 

systematik för mötet. Strukturen för matråden bör vara gemensam för alla 

skolor.  

 

Skolförvaltningen, kultur - och utbildningsförvaltningen och samhälle 

och serviceförvaltningen ansvarar för att ta fram en uppdragsbeskrivning 

för framtagande av en struktur för matråd. 
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§ 21 Dnr 2021-00140  
 
Informationsärende Uppdrag från samråd - 
Utredning om vuxenstöd vid måltid 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Sjödahl Nilsson, verksamhetschef kost och Julia Åhlgren, 

verksamhetsutvecklare informerade om Utredning om vuxenstöd vid 

måltid. Uppdraget genomförs i samverkan mellan skola, kost och 

fastighet. Uppdragsbeskrivning för respektive område tas fram för att 

tydliggöra ansvarsfördelning, genomförande och resultat. 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lade informationen till handlingarna.  
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