Svar på interpellation från Johan Tolinsson (S) om näringsrik kost
i skolan
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Datum

2019-04-23
Johan Tolinsson (S) ställer i en interpellation till mig som ordförande i nämnden för
Service följande frågor:
1. Hur försäkrar vi oss om att skolan serverar våra barn näringsrik kost
enligt Livsmedelsverkets rekommendation?
Svar: Service Måltider näringsvärdesberäknar alla menyerna till skolan.
Beräkningen omfattar minst fyra sammanhängande veckor och visar
lunchernas genomsnittliga innehåll av energi och näring. Enskilda måltider
kan dock variera i näringsinnehåll. Genomsnittsberäkningen för
fyraveckorsperioden är enligt Livsmedelverkets rekommendationer.
2. Hur ska Kungsbacka kommun göra för att i linje med våra
gemensamma klimat- och hälsomål erbjuda en klimatpositiv och enligt
forskningen näringsriktig kost för alla barn som äter i våra matsalar?
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Svar: Vi måste fortsätta vårt arbete med hållbara måltider genom att bland
annat servera mer fågel och mindre ris samt att varje dag erbjuda salladsbuffé
och vegetariska måltider. Det är viktigt att ha en dialog med eleverna via
matråden som finns på skolorna och lyssna på deras synpunkter och göra
anpassningar i menyerna.
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3. Har Service tillsammans med skolförvaltningarna gjort eller planerar att
göra en studie per skola gällande antal portioner som går åt av ordinarie
rätt respektive alternativrätt?
Svar: Vi har inte planerat någon sådan studie. Köken följer varje dag upp
åtgången av olika maträtter, och den kunskapen ligger till grund för
beställningar och hur många portioner som ska tillagas av varje maträtt.

Fredrik Hansson (C)
Ordförande i nämnden för Service
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Kommunfullmäktige

Datum

2019-04-09

§ 50
Anmälan av interpellation från Johan Tolinsson (S) till nämnden för
Service ordförande Fredrik Hansson (C) om näringsrik kost i
grundskolan
Dnr KS/2019:300
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästkommande sammanträde av nämnden för Services ordförande Fredrik
Hansson (C).
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för Service
ordförande Fredrik Hansson (C) om näringsrik kost i grundskolan.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Tolinsson (S), inkommen 2019-04-04
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om interpellationen får
ställas och besvaras på nästkommande sammanträde av nämnden för Service
ordförande Fredrik Hansson (C), och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Fredrik Hansson (C)

Expedierat/bestyrkt

Interpellation till Fredrik Hansson ( C) ordf Nämnden för Service
Hur försäkrar vi oss i skolan att våra barn serveras näringsrik kost enligt
livsmedelsverkets rekommendationer?
Med bakgrund av följande fakta önskar vi ett svar på vår interpellation. Kostnad per
skollunch grundskolan i Kungsbacka kommun 35 kr. ( 2018)
Ca 10 kr av priset är inköp av livsmedel, exkl moms. Resterande kostnad på 25 kr är hyror,
personalkostnader samt förbrukningsmaterial mm.
Livsmedelsverkets råd om bra matvanor visar hur man kan äta för att få i sig den mängd
vitaminer och mineraler, protein, fett och kolhydrater som rekommenderas.
Idag serverar vi som standard en klimatnegativ kost i skolan, även inräknat de alltmer valda
vegetariska alternativen.

Allt fler miljömedvetna barn väljer klimatpositiv kost, vilket kan innebära att de drabbas
negativt utifrån näringsinnehållsaspekten, om vi inte tillgodosett och säkerställt att berörd
skolpersonal har kunskap och utbildning inom området.
Med bakgrund av ovanstående ställer vi följande frågor:

Hur försäkrar vi oss om att skolan serverar våra barn näringsrik kost efter
livsmedelsverkets rekommendation?
Hur ska Kungsbacka kommun göra för att i linje med våra gemensamma klimatoch hälsomål erbjuda en klimatpositiv och enligt forskningen näringsriktig kost för
alla barn som äter i våra matsalar?

Har service tillsammans med skolförvaltningarna gjort eller planerar göra, studie per

skola gällande antal portioner som går åt av ordinarie rätt respektive alternativrätt?

Lars Eriksson ( S)

Johan Tolinsson ( S)

Ledamot i Kommunfullmäktige.

Ledamot i Kommunfullmäktige.

