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Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk mat som
norm i Lunds skolor och förskolor
Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och
skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i
förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska
erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan.
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltningen instämmer inte i F!s förslag utan föreslår
istället att en dag per vecka fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och
skolan samt att resterande dagar erbjuda ett vegetariskt alternativ
parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet för att på det sättet
vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket
framöver kan leda till en utökning av fler helvegetariska dagar.
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt
införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie
måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför
beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018 dnr BSN
2018/0045.
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor
den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210.

Barnets bästa
Ärendet handlar bl.a. om att aktivt medverka till att minska matens
miljöpåverkan, vilket är bra för barn och elever i Lund men eftersom
måltidsservice i Lund inte i dagsläget kan garantera ett fullgott
näringsinnehåll i vegansk kost är det inte i barnets bästa att införa
vegansk kost.
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Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och
skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i
förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska
erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan. I
motionen lyfts även att svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg
och mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost). Barn- och
skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande
Förskolorna och skolorna arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag
och läroplan, med arbetet med hållbar utveckling och människans respekt
för miljön. Förskolan ska enligt läroplanen lägga stor vikt vid miljö- och
naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv
framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka
till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö
och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa
barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar
till en bättre miljö. I skolan ska all undervisning genomsyras av vissa
övergripande perspektiv där miljö är ett av perspektiven. Undervisningen
i alla ämnen ska bl.a. belysa hur samhällets funktioner och människans
sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Eleverna ska
även tränas i att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka samt
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala
miljöfrågor.
Barn- och skolförvaltningen har varit i kontakt med måltidsservice för att
förhöra sig om det går att servera ett 100% veganskt kostalternativ till
barn och elever. Måltidsservice uppger att de inte kan garantera att barn
och elever får i sig ett fullgott näringsinnehåll om 100% vegansk kost
skulle serveras. Däremot ser måltidsservice inga problem att garantera ett
fullgott näringsinnehåll när vegetarisk kost serveras till barn och elever.
Vid efterhörande med skolledare och måltidsservice så har det visat sig
att skolorna beställer färre antal portioner när det är vegetarisk kost på
matsedeln vilket bör innebära att elever äter något mindre mat de dagar
det serveras vegetarisk kost. Samtidigt påpekar både måltidsservice och
rektorerna att det beror på vad för sorts vegetarisk kost det handlar om,
när det är vegetariska biffar, soppor eller falafel så beställer skolorna inte
färre portioner utan det är framförallt när det är vegetariska grytor,
gratänger eller ”såser”.
Barn- och skolförvaltningen har även inhämtat information från förskolor
i Lund om hur de små barnen äter när det är vegetarisk kost. En generell
bild som ges är att de små barnen äter sämre när det serveras vegetariskt
och att det äts mer mellanmål de dagar det varit vegetarisk kost.
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Samtidigt är många förskolor positiva till att vänja barnen vid vegetarisk
kost och arbetar kontinuerligt med detta.
Skolornas bild av vegetarisk kost är mer splittrad. Det finns ett fåtal
skolor som i nuläget serverar ett vegetariskt alternativ dagligen som
komplement. Även skolorna uppger att eleverna äter mindre när det
serveras helvegetariskt och att både skolan och måltidsservice behöver
förbättra arbetet med vegetarisk kost. Vissa skolor har identifierat att de
behöver arbeta mer med att entusiasmera eleverna inför att äta
vegetariskt samtidigt som skolorna ser ett behov av att måltidsservice
utvecklar och förnyar de vegetariska alternativen.
Vidare har elevråd på några högstadieskolor tillfrågats om hur de ser på
vegetarisk mat och även bilden de ger är splittrad. Något elevråd är
mycket positiv till vegetarisk mat och vill ha fler helvegetariska dagar
medan andra elevråd tycker att en helvegetarisk dag är för mycket.
Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till att aktivt medverka till
att minska matens miljöpåverkan men anser inte, mot bakgrund av
ovanstående omvärldsbevakning, att det är möjligt att införa ett veganskt
måltidsalternativ i förskola och skola som komplement till det ordinarie
måltidsutbudet. Barn- och skolförvaltningen kan inte heller ställa sig
bakom förslaget att införa två dagar per vecka med 100% vegansk kost i
förskolan och skolan.
Barn- och skolförvaltningen föreslår istället att en dag per vecka
fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och skolan och att det
resterande veckodagar erbjuds ett vegetariskt alternativ parallellt med det
nuvarande ordinarie måltidsutbudet. För att på det sättet vänja barn och
elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket framöver kan leda
till en utökning av fler helvegetariska dagar.
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt
införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie
måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför
beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ” Remiss: Motion från F! Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-0307.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.

Emma Möller
Utvecklingsledare

