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Synpunkter på grönboken om kost och motion 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill härmed lämna synpunkter på 
Kommissionens grönbok beträffande kost och motion. SKL är en politiskt styrd 
intresseorganisation och företräder Sveriges kommuner, landsting och regioner 
vilka är ansvariga för att tillhandahålla hälso- och sjukvård, barnomsorg, 
äldreomsorg, utbildning mm. För att få synpunkter på grönboken har SKL tagit 
kontakter med sina medlemmar och flera av dessa har lämnat underlag till 
föreliggande svar. 

Med hänvisning till grönbokens rubriker och frågor anför SKL följande: 

Läget på europeisk nivå 
Grönboken pekar på insatser som kan göras på europeisk nivå, exempelvis att 
sprida de bästa lösningarna för rubricerade problem. SKL instämmer i detta men 
anser också att medlemsstaterna bör påbörja utvärderingar av insatta åtgärder.  

SKL bedömer att det såväl inom kommuner och landsting/regioner pågår 
verksamheter för att påverka problem kring övervikt och fetma. Kommande år bör 
därför i högre utsträckning ägnas åt att få mer kvalitativa bedömningar, helst 
evidensbaserade, om åtgärdernas effektivitet. Om utvärderingar dessutom är 
jämförbara, inte bara inom ett land utan mellan EU-länder, så gagnar givetvis 
detta den europeiska dimension som grönboken vill främja.  

Insatsområden  

V. 2 Konsumentutbildning  
Idag förekommer märkning av livsmedel, i Sverige sker detta genom exempelvis 
”Nyckelhålet”, www.slv.se/templates/SLV_Page____10750.aspx (english 
version). Genom denna märkning kan kvalitativa krav ställas på produkten. För att 
stärka konsumentutbildningen anser SKL att det är viktigt att de offentliga 
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upphandlarna ges obegränsade möjligheter att ställa krav på exempelvis den 
konsumenttillvända näringsmärkning som grönboken tar upp. 

V.3 Fokus på barn- och ungdomar 
SKL instämmer i att skolan är en nyckelmiljö för hälsofrämjande åtgärder. 
Samtidigt vill SKL peka på viktiga roller i dessa frågor för mödravårdscentraler 
och barnavårdscentraler, förskola och grundskola. Flera uppgifter pekar på att 
matvanor grundläggs i tidiga åldrar.  

Som ett exempel vill SKL peka på det så kallade Bunkefloprojektet, 
www.bunkeflomodellen.com, som är ett samverkansprojekt mellan skolan och 
den lokala idrottsföreningen. Projektet är också en vetenskaplig angelägenhet och 
barnen följs under 9 år av ett antal vetenskapliga institutioner vid 
Universitetssjukhuset MAS och Malmö Högskola. Positiva hälsoresultat hos 
barnen kan påvisas, exempelvis avseende motorik, benmassa och blodtryck. I 
Region Skåne prövas även ett koncept ”Matlabbet” som innebär att lärare och 
föräldrar till barn i årskurs 1-6 utbildas i kunskap om mat genom praktiska 
laborationer, www.utb.simrishamn.se. 

Säffle kommun i Sverige och Spydeberg kommun i Norge, bedriver ett 
samarbetsprojekt inom EU:s ram, www.larcenter.se, för att ge ökad kunskap om 
kost och hälsa, fysisk aktivitet och hälsa samt psykisk hälsa. Projektet, där 
ytterligare 17 kommuner i både Sverige och Norge deltar, riktar sig bland annat 
till föräldrar.   

Grönboken ställer också frågan hur bland andra hälso- och sjukvården kan stödja 
hälsoupplysningen i skolan. SKL anser att nära samverkan mellan berörd hälso- 
och sjukvårdspersonal och yrkesgrupper inom skolan som skolläkare och 
skolsköterskor, idrotts- och hemkunskapslärare samt ansvarig personal för 
matservering, kan bidra till detta stöd. Sådan förebyggande verksamhet borde 
även kunna bidra till en bättre integrering av hälsofrämjande åtgärder i hälso- och 
sjukvården vilket grönboken efterlyser. 

V.4 Mat, motion och hälsoupplysning på arbetsplatsen 
Många kommunala och landstingskommunala arbetsgivare erbjuder anställda 
möjlighet till motion på arbetstid samt råd om mat, motion och livsstilsfrågor 
direkt och genom företagshälsovård.  Ett 30-tal kommuner och åtta landsting 
deltar i Suntlivprogrammet, www.suntliv.nu. 

V.5 Förebyggande och behandling av övervikt och fetma inom 
hälso- och sjukvården 
Grönboken anger att hälso- och sjukvården och dess personal har goda 
förutsättningar att informera patienterna om sambandet mellan kost, motion och 
hälsa. SKL instämmer i denna uppfattning men anser samtidigt att dessa 

http://www.bunkeflomodellen.com/
http://www.utb.simrishamn.se/
http://www.larcenter.se/
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förutsättningar både kan och bör förbättras, exempelvis avseende så kallade 
motiverande samtal/motiverande intervjuteknik. 
 
SKL vill även uppmärksamma den roll som tandvården kan spela i det 
förebyggande arbetet. Speciellt bland barn- och unga bygger svensk tandvård på 
långsiktiga förebyggande åtgärder, som berör orsaker kring fetma och övervikt.   
 
Åtgärder bör därför vidtas för att ge vårdpersonal grundläggande kompetens om 
vad som skapar hälsa, både avseende grund- och vidareutbildning. Bland annat 
dessa åtgärder framgår i en strategi för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
som SKL för närvarande arbetar med. Ett område som uppmärksammas i strategin 
är den ökande övervikten och fetman bland barn och unga. Kompetenshöjande 
åtgärder för vårdpersonal bör i detta avseende vara ett område för 
erfarenhetsutbyte mellan EU-länder.  
 

V.6 Motverka den fetmafrämjande miljön 
SKL anser att kommunerna inom ramen för översiktsplaneringen kan bidra till att 
motion blir en del av vardagen. Inom denna planering ryms exempelvis program 
för rekreation och friluftsliv. Här pågår utvecklingsarbeten, bland annat inom 
Stockholms läns landsting. 
 
I detta sammanhang tar grönboken även upp säkra cykel- och gångvägar till 
skolan. I kommuner som är utnämnda som ”Trygga och säkra kommuner” liksom 
i kommunernas Agenda 21-arbete finns ofta inriktning på att skapa säkra cykel- 
och gångvägar.   

V.11 Övriga frågor 
SKL anser att Kommissionen bör behandla de kritiska synpunkter som riktats mot 
EU:s jordbrukspolitik så att denna står i harmoni med grönbokens syften. Utan 
denna samklang anser SKL att de åtgärder som nu huvudsakligen riktas mot 
konsumenter riskerar att tappa i trovärdighet. De syften grönboken vill uppnå bör 
även få större genomslag genom samordnade åtgärder.       

Inledningsvis pekade SKL på den betydelse som den offentliga upphandlingen 
kan ha för att stärka konsumentutbildningen. Vad SKL kunnat utläsa så tar 
grönboken inte upp denna upphandling vilken bedöms vara av sådan betydande 
volym att både stat, kommuner och landsting/regioner genom att ställa krav i 
upphandling av livsmedel till olika verksamheter, exempelvis storkök inom barn- 
och äldreomsorg, kan påverka producenter att i ökad utsträckning ta 
samhällsansvar för att främja bättre kostvanor.   

VI. Framtida åtgärder  
Som en framtida åtgärd pekar grönboken på att konsekvensanalyser kommer att 
göras. SKL vill understryka det angelägna i sådana analyser och anser att dessa är 
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väsentliga för politiker och yrkesgrupper som normalt inte arbetar med 
problemområdet, exempelvis ekonomer och revisorer. Enligt en utredning som 
Landstingsförbundet låtit genomföra *  tog fetmarelaterade sjukdomar år 2003 i 
anspråk nära två procent av de totala utgifterna för hälso- och sjukvård. Dessa 
utgifter beräknas enligt samma utredning öka med ca 55 procent fram till 2030 om 
antalet överviktiga och feta fortsätter att öka i samma takt som under de senaste 
20 åren. Räknat i dagens penningvärde skulle därmed de faktiska kostnaderna 
uppgå till ca 4.5 miljarder kronor (ca 450 miljoner euros).   

SKL anser att konsekvensbeskrivningar av detta slag bör tydliggöras. Med inte 
allt för stora insatser bör Kommissionen kunna beräkna totala uppskattningar av 
kostnaderna inom gemenskapen, både för hälso- och sjukvården men även för 
tillkommande kostnader som drabbar samhället i övrigt. Tillkommande kostnader 
är exempelvis sjukfrånvaro, förtidspension och produktionsbortfall.   

En modell som EU kanske kan inspireras av är den man nu genomför i Sverige 
och som kallas öppna jämförelser. Man jämför, utifrån enhetliga nationella 
indikatorer, samtliga landstings hälso- och sjukvård. Man studerar bland annat 
kliniska resultat (evidensbaserade), kostnader och produktivitet, tillgänglighet, 
jämlikhet, förebyggande insatser och patientsäkerhet. Övervikt och fetma skulle 
kunna vara ett område man kan fokusera på. 
 

Sveriges Kommuner och Landsting 
 

 
 

Ellen Hyttsten 

Direktör  
Avdelningen Vård och omsorg 

  



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 


	Synpunkter på grönboken om kost och motion
	Läget på europeisk nivå
	Insatsområden
	V. 2 Konsumentutbildning
	V.3 Fokus på barn- och ungdomar
	V.4 Mat, motion och hälsoupplysning på arbetsplatsen
	V.5 Förebyggande och behandling av övervikt och fetma inom hälso- och sjukvården
	V.6 Motverka den fetmafrämjande miljön
	V.11 Övriga frågor

	VI. Framtida åtgärder


