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§ 90 Yttrande över motion angående konsumtion, hälsa och miljö 2007-11-22
Socialdemokraterna har genom Mathias Tegnér och Susann Ronström skrivit en
motion, som handlar om hur Tyresö Kommun ska kunna verka för bättre hälsa för
tyresöborna och samtidigt värna vår gemensamma miljö. Förslagen riktar in sig på
förbättring av skolmaten och information till medborgare om hälsofrämjande
åtgärder.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande bedömt möjligheterna
att realisera de förslag som handlade om
1) att Tyresö Kommun redovisar fetthalten i skolmaten med avsikt att sänka den
2) att Tyresö Kommun startar testprojekt i linje med de nyaste rönen från
Karolinska Institutet
3) att Tyresö Kommun utreder hur kommunen kan bidra till ökad information om
fetma- och hälsoproblemet
4) att Tyresö Kommun ökar andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter
5) att Tyresö Kommun verkar för en frivillig transfettmärkning av maträtterna på
Tyresös restauranger
Vi accepterar förvaltningens svar, som i sin helhet var väldigt uttömmande och
genomarbetat. Arbetet med skolmaten pågår i stor utsträckning redan samt
problemformuleringen att verka för transfettmärkningen på restauranger är
egentligen missriktad, då det är mättade fetter som är det stora problemet. I attsatserna 1 och 5 kan vi anse motionen besvarad.
När det gäller andra att-satsen, instämmer vi i förvaltningens förslag att
kommunen bör upprätta ett tydligare övergripande kostpolitiskt program som
omfattar kommunens samtliga verksamheter och vi yrkade således på detta. I det
kostpolitiska programmet inkluderas att-satsen 3.
När det gäller att-satsen 4 d v s förslaget att kommunen ska öka andelen ekologisk
mat yrkade vi på bifall. Här finns ett nationellt mål att sträva mot, d v s andelen
ska vara 25 % år 2010. Vi fick heller inget svar på hur den borgerliga majoriteten
avser att nå detta mål.
I förslaget till beslut från ordföranden framgick, att vi skulle anta förvaltningens
förslag till yttrande som vårt eget, men att motionen samtidigt skulle anses
besvarad. Detta är ett motsägelsefullt beslutsförslag, då man i yttrandet hade
förslag på ett kostpolitiskt program och man förordade också att kommunen ska
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verka för andelen ekologisk mat 25 %, som är regeringens mål. Frågan hänger
kvar i luften – vad tycker egentligen den borgerliga majoriteten? Detta fick vi
inget svar på.
Den borgerliga majoriteten avslog socialdemokraternas yrkanden, varför vi
härmed reserverar oss. Och vi ställer oss fortfarande frågande till hur nämnden
samtidigt kan ställa sig bakom förvaltningens yttrande och därefter avslå våra
yrkanden?
För den socialdemokratiska barn- och utbildningsgruppen
Marita Bertilsson
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