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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 1
januari 2019 föreslagit:
- att Hylte kommun på de vegetariska dagarna i skolbespisningen inför att alltid ha ett
animaliskt alternativ,
- att Hylte kommun på de dagar då det serveras kycklingkorv, kalkonskinka osv. alltid har ett
annat animaliskt alterantiv, dvs. vanlig skinka av gris och korv av gris,
- att Hylte kommun på samtliga skolenheter ser till att barnen får äta sig mätta även om det
innebär att de tar mer av det animaliska alternativet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 51, remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.
Hylte kommuns kostverksamhet och liksom övriga kommuner i Sverige följer
Livsmedelsverkets rekommendationer för bra mat i skolan. Livsmedelsverket har så sent som
i april 2019 uppdaterat sina råd ”Bra måltider i skolan”. Råden är avsedda som övergripande
vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje, ta vara på
måltiden i det pedagogiska arbetet och främja bra matvanor. Råden bygger på en omfattande
värdering av den samlade vetenskapen och på Livsmedelsverkets kostråd. Bland annat
rekommenderas att barnen ska äta mer frukt och grönt och mindre rött kött och chark.
Kostenheten har tidigare serverat två helt vegetariska luncher per vecka men kommer att
minska det till en vegetarisk lunch/vecka efter önskemål från eleverna. Enheten kommer dock
att arbeta vidare med att få barnen att äta mer grönt för att lägga en grund till goda matvanor i
vuxen ålder. Kostenheten vidhåller uppfattningen att en lunch i veckan ska vara vegetarisk
utan animaliska inslag.
I Hylte kommuns kök serveras det kycklingbaserade köttprodukter varannan vecka och
fläskbaserade produkter varannan vecka. Kostenheten delar inte motionärernas uppfattning att
eleverna inte uppskattar kycklingkorv, kalkonskinka osv. Vad gäller synpunkten om
ritualslaktad mat så ingår inte ritualslaktat kött i kommunens avtal. Vid upphandling av kött
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ställs krav på att EU:s grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion av
varje livsmedelsråvara/produkt. Den svenska djurskyddslagstiftningen ska komplettera EU:s
vid alla livsmedelsinköp, dvs. kött, fågel, ägg och konsumtionsmjölk ska komma från djur
som är hanterade enligt denna. Fodret ska under hela uppfödningstiden vara fritt från GMO i
märkningspliktig mängd.
Det är viktigt att barnen kan äta sig mätta för att de ska orka ta till sig det pedagogiska arbetet
i skolan. Personalen på skolorna och i köken ska arbeta tillsammans för att lära barnen hur de
äter sig mätta på rätt sätt. Av ekonomiska skäl är det dock inte möjligt att servera obegränsat
med animaliskt protein till måltiderna.
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