Motion

Skolmat
Under de senaste åren har man märkt en tydlig förändring av Malmös skolrestaurangers utbud
av mat. Griskött serveras numera endast knappt en handfull gånger per termin, trots att
produktion av kyckling och griskött ger lägre utsläpp av växthusgaser än produktion av nötkött.
Helt vegetariska maträtter serveras numera två dagar i veckan utan något annat alternativ.
Sedan tidigare serveras fisk en dag i veckan och övriga två dagar serveras fågel eller oxkött. Det
man kan notera som en positiv utveckling är att salladsbufféerna håller hög klass. Det är
uppenbart att politiken numera blandar sig i vad barn äter.
I utanförskapsområdena är skolmaten inte sällan det enda lagade mål mat som barnen äter och
då är det av vikt att den mat som serveras också är både god, näringsrik och mättande. Just att
maten är god och näringsrik är lika viktig i hela vår stad. Detta för att säkerställa att barnen äter
maten. Risken är idag uppenbar att elever väljer att inte äta alls eller gå till en kiosk eller
gatukök för att bli mätta, där sällan kostcirkeln uppfylls.
I decennier har våra elever fått möjligheten att välja två alternativ skolmat. Numera tvingas
dock eleverna äta vegetarisk skolmat två gånger i veckan. Eleverna är vår framtid. Deras
välbefinnande är viktigt. De förtjänar att få äta god skolmat varje dag. Det underlättar dessutom
inlärningen om man har energi att klara hela dagen. Om det som nu inte erbjuds fullgod
valfrihet är risken att vissa inte äter alls eller väljer att äta skräpmat eller godis.
Detta är en fråga vi moderater tycker är värd att prioritera även ekonomiskt.
Vi är i sak inte emot att man minskar köttmängden i skolan precis som socker och salt, men vi
köper inte att minskningen ska bestå i att man tar bort köttet helt två dagar i veckan. Av 1 kap.
10 § skollagen framgår att i
all utbildning och annan verksamhet enligt skollagen som rör barn ska barnets bästa vara
utgångspunkt. Vi menar att det inte kan vara barnens bästa att ta bort ett alternativ i skolmaten.
Ingenstans i de dokument som Malmö stad hänvisar till bland annat Livsmedelsverket och
skolverket på sin hemsida om ”Skolmat i grund- och gymnasieskolan” finns där stöd för att man
ska ha två helt vegetariska dagar. Fokus i dem är den så kallade Måltidsmodellen som pekar på
god, trivsam, näringsriktig, hållbar, integrerad och säker mat och matmiljö. Att Malmö stad

numera serverar helt vegetariskt två dagar är ett resultat av politisk klåfingrighet utan att
tillsätta några ekonomiska resurser inget annat.
För att citera professor Maria Lennernäs som forskar om måltidsmönstrets betydelse för
prestation och hälsa: ”Det är ingen som tror att man kan springa maraton eller åka ett Vasalopp,
utan att samtidigt bry sig om vad man stoppar i sig. Men att skolelever ska klara hela skoldagen
utan att få i sig tillräckligt med energi och näring – det tänker man inte alltid på”
Det hjälper föga om maten är näringsrik om inte man äter den.
I Malmös policy för hållbar utveckling och mat står det: ”I Malmö stad ska vi minimera
transporternas miljö- och klimatpåverkan och så långt det är möjligt, säsongsanpassa inköpen.
För att öka konkurrensen och gynna små och medelstora företag ska lokala leverantörer ges
förutsättningar att sälja sina produkter.” och ”Matens stora betydelse bör vägas in så att maten
värdesätts och tillräckliga resurser avsätts för att hålla en hög och säker matkvalitet.” Samtidigt
handlar vi livsmedel från andra sidan jordklotet och har minimerat inköp av griskött. På vilket
sätt gynnar det våra lokala köttbönder att vi knappt köper deras griskött längre?
Vi moderater avser i vår budget att satsa på en bättre kvalitet på vår skolmat så att Malmö
Skolrestauranger framöver fortsätter prisas som man gjorde förr. Vi motsäger oss bestämt att
politiken skall avgöra om våra barn ska äta vegetarisk mat eller ej. Vi är dessutom beredda på
att avsätta medel för att uppfylla dessa mål.
Utifrån ovanstående argument yrkar vi att:
Servicenämnden tillsammans med beställande nämnder får i uppdrag att dagligen servera två
matalternativ varav det ena innehåller fisk eller kött.
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