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Yttrande över Miljörådets förslag om 
Styrmedel för hållbar konsumtion i 
Miljörådets årsrapport 2022 
M2022/00493 

Sko linspekt ionen har av Miljödepartementet beretts möjlighet att ytt ra sig över Miljö
rådets förslag till regeringen i Miljörådets årsrapport 2022. Yttrandet redovisas till Kli
mat- och näringslivsdepartementet. Myndigheten lämnar endast synpun kter på det 
förslag som rör Sko linspektionens område. 

8.2 Programområde Styrmedel för hållbar 
konsumtion 
Förslag 1. Mer hållbara måltider i skolan 

Enligt förs laget ska sko llagens nuvarande bestämmelser om sko lm ålt ider i de ob ligato
ri ska sko lformerna komp letteras med krav på matens miljöpåverkan. Vid are ska an
sva rsförde lning rörande styrn ing, föreskrifter och uppföljning på sko lmåltidsområdet 
utredas vidare. Eftersom Skol inspekt ionen har tillsyn över sko lväsendet, om inte tillsy
nen är en särskild uppgift för en annan t illsynsmyndighet, bör den fortsatta bered
ningen även överväga vilken myndighet som är lämpligast att bedriva tillsyn av matens 
miljöpåverkan. 

Övriga synpunkter 

Skol inspekt ionen vill även framföra synpunkter gä llande några formuleringar i bilaga 
2.2 i Miljörådets årsrapport 2022. I bilagan anges att det endast är grund sko lan som 
erbjuder kostnadsfria näringsriktiga sko lm ålt ider. Det stämmer att b.la förskolan och 
gymnasiesko lan för närvarande inte omfattas av formuleringen i sko ll agen om kost
nadsfria och näringsrika måltid er, men däremot omfattas sko lformerna försko leklass, 
grundsärskola, specialsko la och samesko la av reg ler ingen . Kraven omfattar så ledes de 
sko lformer som är ob ligatoriska, men inte de frivilliga sko lformern a. 

En ytter ligare synpunkt gä ll ande bilaga 2.2 är formuleringen om att måltiderna inte 
följs upp av sko lhuvudmän och sko lmyndigheter. Sko linspektionen har dock gjort viss 
granskn ing på området och då kontrollerat om huvudmännen har ett systemati skt 
kvalitetsarbete som säkerstä ller att eleverna erbjuds näringsriktiga sko lmåltid er. 
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I ärendets slut liga handläggning har följande personer deltagit: avdelningschef Åsa Ed
ström, enhetschef Anna Stolarska, chefsjurist Klara Cederlund och jurist Jonas Hed
ström. 

~ 
Helen Ängmo ~ 
Genera ldirektör 

~ ankvr 
Föredragande, handläggare 
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