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Karlskoga 20190820

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande angående fältassistenter.

I den budget som klubbades igenom 20181127 beslutades att 2 mnkr avsätts till
fältassistenter under 2019. Genom frågeställningar dels med personal, förvaltning samt i
kommunfullmäktige under 2019 har "vissa" svar getts när fältassistenterna finns på plats.
Jag saknar tydliga svar och därmed överlåter jag frågan till kommunstyrelsens ordförande
och önskar svar på följande:
När började fältassistenterna sin tjänstgöring?
Hur många fältassistenter skall vi anställa samt vilken tjänstgöringsgrad har dessa?
Är de budgetmedel som vi fattade beslut om öronmärkta till fältassistenternas tjänster?
Om ej de budgeterade 2mnkr används under 2019 kommer de då att ligga kvar som en
extra satsning under 2020?
Hur ser fältassistenternas arbetsbeskrivning ut samt hur är det tänkt att de ska arbeta
förebyggande?
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Interpellation ställd till Folkhälsonämndens ordförande Martin Hårsmar angående
veganmat i skolor och förskolor i Karlskoga kommun.

Ett gott resultat i skolan kommer från goda förutsättningar. En av de förutsättningarna är att
alla elever har möjligheten att äta en god och näringsriktigt skolmat så att de har kraft och
energi att klara av skoldagen.
I skollagen står det att alla elever ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider och att det är
kommunen som beslutar om vilken mat som ska serveras. På Livsmedelsverkets hemsida
kan en läsa att "mat med mycket grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fullkorn är bra både för
hälsan och miljön", samt att "även barn kan äta vegansk mat".
Fram till sommaren 2019 har det varit möjligt för elever i skolor och förskolor i Karlskoga
kommun att få äta vegansk mat. Något som varit mycket uppskattat av de som berörts. Men
denna möjlighet har nu plötsligt ryckts undan utan att ha föregåtts av varken information eller
dialog vilket har skapat stora problem för de som förlitat sig på att kunna äta vegansk mat i
skolan och förskolan.
Det är i dokumentet "Riktlinje Specialkost i grund-, grundsär-, gymnasie- och
gymnasiesärskolan" som denna möjlighet tas bort. Riktlinjen antogs i juni 2019 av berörda
nämnder i Karlskoga och Degerfors och i den går att läsa att "vegankost erbjuds inte, istället
rekommenderas vegetarisk kost."
Vi bör då vara tydliga med definitionerna. Vegetarisk kost är enligt Karlskoga kommuns
riktliner lakto-ovo-vegetarisk, vilket innebär att den innehåller både ägg och mjölkprodukter.
Vegansk kost däremot innehåller endast produkter från växtriket. Alltså varken ägg eller
mjölkprodukter.
Dokumentet ger dock ingen anledning till varförvegankost inte erbjuds!
Det är oerhört hälsosamt, klimatsmart och resurseffektivt att hålla sig till en vegansk kost.
Fler och fler människor i vår kommun, i vårt land och i världen skär idag ner på sin
konsumtion av animaliska livsmedel och många väljer att undvika dom helt och hållet just på
grund av dessa anledningar.
Varför väljer då Karlskoga kommun att gå i motsatt riktning och neka människor möjligheten
till ett hälsosamt, klimatsmart och resurseffektivt sätt att leva?
Mot bakgrund av detta ställer jag följande frågor:

miljöpartiet de gröna ~

1. Riktlinjen om specialkost avgränsas till grundskolor och gymnasieskolor, varför har
då barn i förskolor i Karlskoga kommun också nekats vegansk kost sedan riktlinjen
antogs?
2. På vilka grunder anser Karlskoga kommun sig ha rätt att rekommendera människor
som gjort ett aktivt val att helt och hållet avstå från animaliska livsmedel att äta kost
som innehåller både ägg och mjölkprodukter?
3. Varför erbjuder inte Karlskoga kommun elever i dess skolor och förskolor att äta
vegansk mat?
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