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§ 152 Svar på motion om förbättrad matservering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse att-satserna 1, 4 och 5 vara
besvarade och att motionens övriga delar avslås.
Reservationer
Olle Moln Teike (SD), Joakim Lindblom (SD) och Thomas Werthén (M)
reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att
skollunchen ska vara en av dagens höjdpunkter. Måltiderna i skolan ger
alla elever möjlighet till bra matvanor och är en viktig del av
folkhälsoarbetet. Elever som äter skollunch har bättre förutsättningar att
lära och genom att integrera måltiden i verksamheten kan den bland annat
användas som ett pedagogiskt verktyg. Motionären skriver vidare att Habo
kommun i dagsläget har en bra matservering, men att större delen av maten
tillagas i centralkök för att sedan distribueras till skolor och förskolor i
värmeskåp, och att denna hantering sänker kvalitén på maten. Motionären
föreslår
1. att Habo kommun strävar efter att alla mat ska lagas på plats i den
mån det är möjligt och vid nybyggnation av skolor, förskolor och
äldreboende ska det planeras för tillagningskök,
2. att matutskick hålls till ett minimum och tanken om ett centralkök
skrotas
3. att användningen av sous vide och halvfabrikat utreds och hålls till
ett minimum,
4. att befintliga kök ses över och kompletteras där det behövs så att mat
kan lagas på plats,
5. att man strävar efter att andelen ekologisk och närproducerad mat
blir högre.
Tekniska förvaltningen har genom kostchefen skrivit ett yttrande över
motionen, i vilket hon bland annat skriver att Habo Kost sedan ett antal år
har ansett att ett antal mottagningskök bör byggas och anpassas för
tillagning. Nu har kommunstyrelsen beslutat att möjligheten att anpassa
köket på Hagabodaskolan för tillagning igen ska utredas, och att alltid
överväga möjligheten att bygga tillagningskök vid planering av nya
förskolor och skolor (KS 2017-09-13 § 130). Fagerhults förskola kommer
efter ombyggnaden att ha ett tillagningskök som även kommer att laga
maten till Brandstorps förskola.
Vidare skriver kostchefen att Habo kost endast använder en sous videprodukt och det är kokt, rimmad fläskbog. Som hel- och halvfabrikat
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används t.ex. färsprodukter som köttbullar, biffar, korv, blodpudding,
ugnspannkaka och potatisbullar eftersom det inte är möjligt att göra dessa
komponenter från grunden då det är alltför stora volymer som ska
produceras. Habo kost jobbar hela tiden på att utveckla matsedeln med nya
recept där strävan är att tillaga mer mat från grunden.
I det kostpolitiska programmet framgår att andelen ekologiska livsmedel år
2016 ska utgå till minst 25 % för att succesivt öka till 2020, då
målsättningen är att andelen ska ligga på 50%. I uppföljningen som gjordes
inför bokslut 2016 kunde konstateras att andelen ekologiska livsmedel
uppgick till 27 % vilket innebär att etappmålet med god marginal uppnåtts
Kommunstyrelsen föreslår att att-satserna 1, 4 och 5 ska anses vara
besvarade och att motionens övriga delar avslås (KS 2017-11-29 § 182).
Kommunfullmäktiges behandling
Olle Moln Teike tackar för behandlingen av motionen och säger att Habo
kost gör ett bra jobb, men med mindre enheter skulle det bli lättare att laga
mat från grunden. Olle Moln Teike yrkar bifall till motionen.
Thomas Werthén (M) och Anders Rickman (L) yrkar bifall till motionen.
Gunnar Pettersson (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till motionen.
Margareta Fick (MP) och Nicklas Gustavsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förlag
om att att-satserna 1, 4 och 5 ska anses vara besvarade och att motionens
övriga delar ska avslås, och dels Olle Moln Teikes förslag att motionen ska
bifallas.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Olle Moln Teikes
förslag röstar nej.
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Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 16 ja-röster och 14 nej-röster. 2 ledamöter avstår
från att rösta och 3 ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1.
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
---
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