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"Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor
och förskolor"
Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om införandet om
vegetabilisk mat (vegansk) som norm i Lunds förskolor och skolor.
Motionen lyfter hälso- och miljöaspekter som bakgrund till förslaget.
Motionen föreslår att minst ett fullvärdigt veganskt kostalternativ
serveras dagligen, samt att det minst två dagar/vecka endast ska serveras
vegansk kost.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 dnr UN
2018/0186
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 genom att äta vegansk kost. Barn och elever påverkas i
högsta grad av maten de äter. Det är inte säkert att vegansk kost är bra för
barn och elever i Lund. Utbildningsförvaltningen har inte haft möjlighet
att inhämta utförliga åsikter från barn i ärendet.

Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att utbildningsförvaltningen ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i skolan
samt att det två av veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100% veganskt
måltidsalternativ i 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). Utbildningsnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
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Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
Skolorna arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag och läroplan, med
arbetet med hållbar utveckling och människans respekt för miljön. 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.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att aktivt medverka till att
minska matens miljöpåverkan, men anser inte att det är möjligt att införa
ett veganskt måltidsalternativ i skolan, istället för det vegetariska som
erbjuds idag, som komplement till det ordinarie måltidsutbudet.
Utbildningsförvaltningen kan inte ställa sig bakom förslaget att införa två
dagar per vecka med 100% vegansk kost i skolan.
Utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med måltidsservice för att
förhöra sig om det går att servera ett 100% veganskt kostalternativ i
skolan. Måltidsservice uppger att de inte kan garantera att 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 elever.
Utbildningsförvaltningens skolor erbjuder redan idag minst ett
vegetariskt alternativ varje dag. Detta är uppskattat av eleverna och
skolorna ser det som en självklarhet att fortsätta med vegetariska
alternativ och också positiva till att i större utsträckning kunna erbjuda
veganska alternativ. Dock kan tilläggas att alla elever i förvaltningens
verksamheter har möjlighet att få vegansk kost dagligen om så önskas.
Utbildningsförvaltningen föreslår att en dag per vecka fortsätter vara helt
vegetarisk i skolan samt att resterande dagar erbjuds ett vegetariskt
alternativ parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ” Yttrande över: Motion från F!,
Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-0314.
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