SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2017-05-23

§ 85

Motion om högre kvalitet på skolmaten
KS 2017/273
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen, Barn- och
utbildningsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Cecilia Skenhall (SD) har kommit in med en motion daterad 2017-05-19. Mot
bakgrund av vad som sägs i motionen föreslås att Vänersborgs kommun ska se
över möjligheterna att servera svensk husmanskost i kommunens skolor samt
att skolorna i Vänersborgs kommun ska servera en soppa som alternativ till
dagens lunch varje dag.
Cecilia Skenhall (SD) redovisade motionen.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2017-05-19.
Sändlista

Kommunstyrelsen + handlingar
Barn- och utbildningsnämnden + handlingar
Samhällsbyggnadsnämnden + handlingar
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Till Fullmäktige Vänersborg

19 maj 2017

Motion
Högre kvalitet på skolmaten
Sverigedemokraterna anser att maten i skolan ska vara välsmakande och igenkänd av
skoleleverna. Svensk traditionell mat skall serveras våra skolbarn.

Vi vill också att barnen skall serveras en soppa varje dag som komplement till dagens rätt. Då
har de har ett alternativ varje dag till den ordinarie lunchen.

Vi anser också att varje skola skall ha sina egna kockar som tillagar maten på plats. SD tycker
det är viktigt att skolbarnen äter något på lunchen. Detta är ett utmärkt sätt att tillgodogöra
elevernas behov av näringsintag.
Det är också viktigt att barnen kan äta i lugn och ro. Ljudnivån i matsalen skall vara dämpad. .
SD motsäger sig halalslaktat kött. Det fmns ett samband mellan en god hälsa och en väl
fungerande skolgång och resultatet eleverna presterar.
Skolbarnen vill ha mat de känner igen för att de ska äta optimalt. De har en enorm press på sig
att prestera i dagens skola och för att orka studera är maten viktig .vid lunchtid.
Barnen är viktiga De är vår fi•amtid och värda att få hög kvalitet på skolmaten. Maten skall
vara hälsosam med mycket grönsaker. Skollunchen är en viktig komponent till matintagen för
resten av dagen.
Vissa barn kanske inte har föräldrar som lagar varm mat till dem vid skolans slut så vi tycker
det är viktigt att dessa barn också får sina behov uppfyllda med minst en lagad måltid varje
dag. Sverigedemokraterna vill att
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Vänersborgs kommun skall se över möjligheterna att servera svensk husmanskost i
kommunens skolor
Att skolorna i Vänersborgs kommun ska servera en soppa som alternativ till dagens
lunch varje dag

