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Svar på motion (V) om en köttfri dag i veckan
Förslag till beslut
Motionen avslås.
Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Sammanfattning
Äldre och personer med funktionsnedsättning har i stor utsträckning rätt att själva välja
vilken mat de vill ha. Enheterna ska dock sträva efter att följa kostpolicyn och ta hänsyn
till miljön i måltidsverksamheterna.
I oktober 2011 avslog kommunfullmäktige en motion om vegetariska tisdagar med
hänvisning till kostpolicyn och resultatenhetschefernas ansvar för att policyn efterlevs.
Av samma anledning föreslås att motionen från Mats Skoglund (V) avslås.
Bakgrund
Mats Skoglund (V) har i en motion föreslagit att Värmdö kommun snarast inför en
köttfri dag i veckan i de egna verksamheterna för att minska matens klimatpåverkan i
kommunen.
Ärendebeskrivning
En motion om att införa en vegetarisk veckodag i kommunens bespisningar, i syfte att
minska klimatpåverkan, avslogs av kommunfullmäktige 2011. Förvaltningen hänvisade
till kommunens kostpolicy och att frågan om vegetarisk kost i verksamheterna ska
beslutas på resultatsenhetsnivå.
Ur Värmdö kommuns kostpolicy, antagen 28 april 2010:
Måltidsverksamheterna ska:
 sträva mot det övergripande målet – Ett hållbart Värmdö. Det betyder att allt som
rör måltidsverksamheten ska ta hänsyn till miljön, som t.ex. inköp, produktion,
transporter, avfallshantering och energianvändning.


Resultatenhetschefen ansvarar för att kostpolicyn med tillhörande riktlinjer följs.

I många av kommunens verksamheter pågår ett arbete för hållbar utveckling.

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg • Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Växel 08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se • Org.nr. 01-212000-035

Tjänsteskrivelse
Diarienummer

13VOS/0047

Sid 2(2)

Kostenheten och köksnätverket i kommunen arbetar på olika sätt aktivt med att öka
medvetenheten om ekologiska och vegetariska livsmedel och hur inköpen och tillagningen kan anpassas utifrån kommunens mål att servera en större andel ekologiskt odlad
mat.
Boende inom kommunens äldreomsorg vill vanligen ha svensk husmanskost där ofta
kött ingår. I gruppboenden för funktionshindrade ska de boende själva påverka sin
matsedel. För dessa grupper är det resultatenheternas uppgift att i dialog med de boende
differentiera kosten efter önskemål och val från de boende.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för miljön

Förslaget till beslut har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget till beslut har inga konsekvenser för miljön.
Bedömning
Äldre och personer med funktionsnedsättning har i stor utsträckning rätt att själva välja
vilken mat de vill ha. Enheterna ska dock sträva efter att följa kostpolicyn och ta hänsyn
till miljön i måltidsverksamheterna.
Kommunfullmäktige har tidigare, 17 oktober 2011, avslagit en motion i samma ärende
med hänvisning till kostpolicyn och resultatenhetschefernas ansvar för att policyn
efterlevs. Av samma anledning föreslås att motionen från Mats Skoglund (V) avslås.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och utvecklingsavdelningen.
Handlingar i ärendet
Nr
Handling
1
Motion angående en köttfri dag i veckan
2
Kostpolicy
3
Förslag till svar på motion om vegetariska tisdagar
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