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1. Medborgarförslag

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Förbättra skolmaten i Eksjö Kommun.

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag

Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Vi bifogar ett dokument nedan där vi utvecklar vårt förslag

Vill du bifoga dokument kan du göra det här

    (13 KB)medborgarförslag föbättra skolmaten.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Jag godkänner att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

Namn
E-postadress

 Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten 
använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Mottagare av personuppgifter

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen 
samlas in av kommunikationsavdelningen som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 
0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via 
Höglandsförbundet, e-post . Information om dataskyddsombud@hoglandet.se
dataskyddsombudet finns på .www.hoglandet.se

Du har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som 
finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

 Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut enligt 
offentlighetsprincipen.
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Förbättra skolmaten i Eksjö Kommun 

 
Mögligt bröd, broskbitar och senor i alla sorters kött och kyckling. Vattnig sås utan någon 
som helst form av krydda och överkokt pasta med massor utav olja i. Kött som vi vet inte är 
närproducerat och antagligen djur som inte behandlats bra. Dessutom spydde en av våra 
klasskompisar efter att ha ätit maten och där tyckte vi gränsen var nådd. Det är detta vi måste 
stå ut med varje dag och försöka klara oss hela skoldagen på denna mat utan någon form av 
energi.  

För det första måste vi ha mat som är energi- och näringsrik för att klara av en hel skoldag och 
för att vi ska kunna prestera på den nivån som krävs av oss. Detta är svårt när man inte kan äta 
sig mätt på maten på grund av den dåliga kvalitén.  

Att vi elever istället köper egen mat och olika mellanmål för att vi ska klara av hela dagen när 
vi egentligen ska kunna hålla oss mätta på den maten vi får. Detta skapar både problem för 
vår privata ekonomi och våra olika studier.  

För det andra att ha vetskapen om att köttet vi äter inte är svenskt eller närproducerat, skapar 
en dålig känsla då man har vetskapen om att det både är dåligt för miljön och att djuren inte 
har behandlats bra. Hade ni velat äta köttet om ni vetat om hur dåligt djuret behandlats och 
hur dålig inverkan det har på miljön?  

Vi i årskurs två på Ekonomiprogrammet på Eksjö Gymnasium vill att detta problem ska tas 
upp och förhoppningsvis komma med en förändring. Vi vill ha mat som ger oss energi och 
som både är bra för oss och för miljön och det vet vi att ni också vill egentligen.  

 
Med Vänlig Hälsning  

EK20  
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Förbättra skolmaten i Eksjö Kommun



Mögligt bröd, broskbitar och senor i alla sorters kött och kyckling. Vattnig sås utan någon som helst form av krydda och överkokt pasta med massor utav olja i. Kött som vi vet inte är närproducerat och antagligen djur som inte behandlats bra. Dessutom spydde en utav våra klasskompisar efter att ha ätit maten och där tycke vi gränsen var nådd. Det är detta vi måste stå ut med varje dag och försöka klara oss hela skoldagen på denna mat utan någon form utav energi. 

För det första måste vi ha mat som är energi och näringsrik för att klara av en hel skoldag och för att vi ska kunna prestera på den nivån som dem kräver utav oss. Detta är svårt när man inte kan äta sig mätt på maten pågrund av den dåliga kvalitén. Att vi elever istället köper egen mat och olika mellanmål för att vi ska klara av hela dagen när vi egentligen ska kunna hålla oss mätta på den maten vi får. Detta skapar både problem för vår privata ekonomi och våra olika studier. 

För det andra att ha vetskapen av att köttet vi äter inte är svenskt eller närproducerat skapar en dålig känsla då man har vetskapen av att det både är dåligt för miljön och att djuren inte har behandlats bra. Hade ni velat äta köttet om du vetat om hur dåligt djuret behandlats och hur dålig inverkan det har på miljön? 

Vi i årskurs två på Ekonomiprogrammet på Eksjö Gymnasium vill att detta problem ska tas upp och förhoppningsvis komma med en förändring. Vi vill ha mat som ger oss energi och som både är bra för oss och för miljön och det vet vi att ni också vill egentligen. 
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