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Kungsbacka 2018-02-20
MOTION till Kommunfullmäktige

Hälsosamma skolcafeer iKungsbackas grundskolor och gymnasieskolor
Idag får vi vittnesmål från elever i grundskolan och elever i gymnasieskolan som
handlar om att det tillhandahålls godis, energidrycker och andra ytterst ohälsosamma
varor i skolornas cafeer som mellanmål. Tjänstemän inom båda skolförvaltningarna och
förvaltningen som ansvarar för folkhälsa vittnar om detsamma.
IKungsbacka är det bestämt att det är upp till varj e rektor att påverka utbud och
utformning av respektive skolas skolcafe. Detta. innebär att det ställs höga krav på att
alla rektorer ska vara kunniga i och duktiga på kost och nutrition för att skapa goda
förutsättningar för eleverna att få tillgång till bra mat under skoltiden (frånsett lunchen).
För att skapa goda förutsättningar för samtliga av skolornas cafeer behövs professionell
hjälp till detta och på så sätt avlasta rektorerna i denna fråga.
En del av ett projekt som pågår i Kungsbacka, Hälsosam skola, innebär bl. a att erbjuda
hälsosam mat i skolornas cafeer såsom nyttiga smoothies, frukt och smörgåsar. Vi
socialdemokrater ser dock att liknande bör implementeras på samtliga av Kungsbackas
skolor och skapa goda möjligheter för alla Kungsbackas elever. Vi vill värna elevernas
rättigheter till en god kost under hela skoldagen.
Tjänstemän som i Kungsbacka kommunjobbar med mycket överviktiga barn ser också
att förutsättningarna för dessa mest utsatta elever är situationen förödande. Vi som
kommun har ett ansvar att visa omsorg om Kungsbackas alla elever i allmänhet och de
mest utsatta i synnerhet.

Yrkande
Att

en handlingsplan som stödjer samtliga skolledningar i Kungsbackas
grundskolor och gymnasieskolor tas fram. Denna bör innehålla riktlinjer
om hur Kungsbackas skolors cafeer ska kunna utformas för att skapa en
god miljö, näringsriktig kost samt ha en bra utformning och ett utbud med
hög kvalitet.
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