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Bildningsnämnden

Vegetarisk norm för en hållbar framtid, svar på motion
(V)
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till befintlig avtalsperiod och det redan
pågående arbetet med att erbjuda samtliga matgäster i gymnasieskolan ett
vegetariskt alternativ.
Ärende
Vänsterpartiet har skrivit en motion i vilken de yrkar på att vegetariskt blir
norm för all mat som kommunen bekostar och att kött endast serveras som
specialkost.
Bildningsnämnden ansvarar för de måltider som serveras i Linköpings
kommunala gymnasieskolor. I gymnasieskolan ska tre alternativa rätter
serveras varje dag och enligt kravspecifikationen för måltidsservice ska minst
en av dessa tre rätter vara vegetariska.
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Om bildningsnämnden ställer krav på att den vegetariska kosten blir norm och
att kött endast serveras som specialkost innebär detta att kravspecifikationen
för måltidsservice, som gäller för befintligt avtalsperiod, skrivs om.
Revideringar av kravspecifikationen kommer att göras inför en ny avtalsperiod
och frågan om andel vegetariska rätter på menyn är något som istället tas med
inför detta arbete.
Utbildningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till
befintlig avtalsperiod och det redan pågående arbetet med att erbjuda samtliga
matgäster i gymnasieskolan ett vegetariskt alternativ.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Vegetarisk norm för en hållbar framtid, svar motion (V), 2019-02-25
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Bakgrund
Bildningsnämnden har idag kravställt att minst en av de tre rätter som dagligen
serveras i Linköpings kommunala gymnasieskolor ska vara vegetarisk.
Under en tioveckorsperiod, bestående av 50 skoldagar, serveras 150 rätter i
gymnasieskolan. Under denna period är cirka hälften av dessa rätter
vegetariska och under fyra av dessa 50 skoldagar är alla tre rätter som serveras
vegetariska.
Kost & Restaurang tar fram sin meny bland annat utifrån statistik kring vilka
av de serverade rätterna som har varit populära. Om ett ökat intresse för
vegetariska rätter finns bland elever kommer fler vegetariska rätter erbjudas på
menyn.
Alla matgäster kan dagligen välja att äta vegetariskt och ingen föranmälan
behöver göras för att få ta del av denna rätt. Andelen elever som väljer att äta
den vegetariska rätten varierar.
I kravspecifikationen för måltidsservice finns även ett stycke som gäller
hanteringen och ansökan om specialkost. Den vegetariska rätten som serveras
anses inte vara specialkost och en särskild ansökan för att få denna rätt krävs
inte. Specialkostansökningar går via skolhälsovården, till rektor som beslutar,
efter intyg från vårdnadshavarna och efter samråd med skolhälsovården, om
vilka elever som ska serveras specialkost. Skolrestaurangen får information om
vilka elever som ska serveras specialkost och vad för typ av kost de behöver
ha. Att ansöka om specialkost för att få äta kött skulle innebära en stor ökning
av ansökningar som ska hanteras i alla led och bedöms vara tidsomfattande.
Tid som istället kan läggas på informationsinsatser där skolrestaurangerna
arbetar med att upplysa matgästerna om exempelvis proteinhalten i den
vegetariska kosten och de olika rätternas klimatpåverkan, för att på så vis skapa
goda förutsättningar för medvetna val.
Kost & Restaurang kommer under befintlig avtalsperiod kunna anpassa sin
meny och utifrån elevernas eventuellt ökade intresse för vegetariska rätter
kunna öka andelen vegetariska rätter på menyn. Om det däremot handlar om att
bildningsnämnden ställer krav på en högre andel vegetariska rätter och att kött
endast serveras som specialkost så innebär det att kravspecifikationen för
måltidsservice skulle behöva skrivas om under befintlig avtalsperiod vilket inte
är möjligt.
Frågan om andelen vegetariska rätter på menyn och vilka krav
bildningsnämnden ska ställa i kravspecifikationen som knyts till nästa
avtalsperiod bör istället tas med i det förarbetet.
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Kommunala mål
Övergripande mål: 5. En ekologiskt hållbar kommun
Koldioxidneutralitet år 2025.
Jämställdhet
Beslutet påverkar inte elever olika sett utifrån deras könsidentitet.
Samråd
Samråd har skett med barn- och ungdomsavdelningen som ingår i samma avtal
med Kost & Restaurang.
Kommunledningskontorets helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
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