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Remissvar för bra mat i förskolan, 
Kost och Näring via fokusgrupp 
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Diarienummer 2016/01732  
 
Sammanfattning 
De nya råden kräver tillgång till kostkompetens i verksamheten i större utsträckning 
än tidigare eftersom råden är mer övergripande och innehåller färre handfasta råd. I 
många kommuner är förskoleköken organiserade under rektor och saknar därmed 
den kostkompetens som kan behövas för att realisera råden. Vi ser därför en risk att 
de framgångsfaktorer (sida 5) som lyfts fram i materialet kan bli svåra att uppfylla 
om verksamheten saknar kostkompetens. Vi önskar att råden i högre grad skulle 
kunna användas som uppslagsverk kring specifika ämnen och gärna med 
länkhänvisningar.  Detta är speciellt viktigt för de grupper som inte har 
kostkompetensen.  
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Nedan återfinns våra synpunkter per avsnitt. 

 
Innehåll 
Vi reagerar på uttrycken; mer, byt till och mindre (punkt 28-33). Varför 
förstärkningsord? – de kan misstolkas och ryckas ur sitt sammanhang. Indikerar som 
om befintligt är dåligt. 

Saknar råd kring information vid föräldramöten/medborgare. 

 

Inledning 
Råden är för övergripande för att kunna användas som underlag vid upphandling av 
måltidstjänster, kan då inte användas som kvalitetsindikatorer.  Råden saknar de 
skarpa vägledande direktiv som finns i nuvarande råds bilagor, ex. tabeller med 
serveringsfrekvenser, portionsstorlekar och gramangivelser.  

Rutan med ”Framgångsfaktorer för bra mat i förskolan” är ett bra verktyg att 
använda i mötet med föräldrar och personal på förskolan. 

 

Goda måltider 
Vi tycker att personalen i köket ska ha (inte bör) en restaurangutbildning eller 
likvärdigt för att kunna leva upp till intentionerna i råden.  

 

Integrerade måltider 
Lyft fram och förstärk vikten av att vara en god förebild i måltidssituationen för 
pedagogerna. Lägg till i texten något om att pedagogerna ska följa tallriksmodellen, 
det är inte okey med ”bantningsdieter”. Vi anser inte att medhavda matlådor ska 
ätas integrerat, både ur måltidspedagogiskt- och livsmedelssäkerhetssynpunkt.   

Sidan 9, rad 6 – 17. Stycket är svårtolkat, vem har ansvaret, förskolan eller 
kostorganisationen? 
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Stycket kan användas till att ställa orimliga krav på komponentnivå, vilket gör det 
svårt när tabellerna är bortplockade. Det här skulle kunna tolkas att det är okey att 
äta exempelvis endast 15 köttbullar och ingenting annat. Är stycket nödvändigt när 
det förnämliga texten om måltidspedagogik tillkommit? 

De praktiska råden om måltidsråd är mycket bra. 

 

 

Trivsamma måltider  
Förslag, tipsruta om olika sätt att servera maten, matvagn kontra matsal. 

 

Näringsriktiga måltider 
Vi saknar en ruta där NNR´s rekommendationer kan läsas. Rad 13, ordet stöd, 
betyder det att de inte behöver följas? Vi föreslår att ordet bör ska användas istället 
för ordet stöd. 

I stycket ”Bedöma näringsinnehåll” kan webbadressen läggas till alternativt att 
Livsmedelsverkets kostråd läggs in i en faktaruta, vilket ökar sannolikheten till att 
kostråden blir lästa. Rad 15, vad menas med längre tid, ge exempel.  

Vi saknar en skrivning om att det är ovanligt med laktosintolerans i tidig ålder. Vi 
anser att råden angående specialkoster bör ligga under en rubrik, förslagsvis ”Säkra 
måltider”  

 

Bra livsmedelsval i förskolan – både för hälsan och miljön 
Hållbara val, lägg till upphandlingsmyndighetens fisklista webbadress. 

Sidan 21, rad 20-21- Vi anser att formuleringen om chark behöver omformuleras. 
Ordet om bytas ut till när eller vid de tillfällen. 

Bra konkreta råd sidan 23. 
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Hållbara måltider  
Mycket bra och informativt. 

 

Säkra måltider 
Avsnittet upplevs ostrukturerat. 

Det upplevs rörigt angående information om specialkoster som ligger på olika 
avsnitt. Mest relevant enligt vår bedömning är att specialkoster ska ligga under 
”Säkra måltider”. Det finns i nuläget information om specialkoster även under 
rubriken ”Näringsriktiga måltider” sidan 13. 

Vi saknar här information om regelverket kring märkning. 

 

Sidan 28, rad 16. Alla arbetande i ett kök ska känna till och tillämpa branschriktlinjer 
enligt livsmedelslagstiftningen, stryk bör. 

Sidan 28, rad 29. Lägg till webbadressen till Livsmedelsverkets vägledning. 

Sidan 29, rad 10-11. Vad menas med egen kontroll? Vi är osäkra på om vi ska tolka 
det som ett egenkontrollprogram eftersom det står system innan. 

Sidan 30, rad 21. Lägg till webbadressen för E-nummernyckel. 

Sidan 31, rad 16. Lägg till webbadressen till informationsförordningen. 

Sidan 32, rad 16. Förtydliga begreppet behörig kontrollmyndighet, det är inte 
självklart att alla vet vem som avses. 

Sida 35, rad 6. Tydliggör egenkontrollprogram om detta avses 
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