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Svar på motion om vegetariska tisdagar
Förslag till beslut

Motionen avslås.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Sammanfattning

Annika Andersson Ribbing (S) har i en motion föreslagit att Värmdö
kommunfullmäktige ger i uppdrag till de instanser det berör att på en utvald veckodag
endast servera vegetarisk mat i kommunens bespisningar.
Motionen blev minoritetsåterremitterad i kommunfullmäktige 2010-10-20 § 245.
Motionen har därefter beretts i tre av kommunens nämnder. Nämnden för äldre och
funktionshindrade och utbildningsnämnden anger att de inte har föreslagit att motionen
ska anses besvarad och kan därmed inte heller motivera formuleringen.
Produktionstyrelsen hänvisar till förvaltningens tjänsteskrivelse från 2010-05-10 och
menar att den specifika frågan om vegetariska tisdagar är av sådan karaktär att den bör
beslutas på resultatenhetsnivå, och anser därför att motionen ska avslås av
kommunfullmäktige.
Förvaltningen kan ånyo konstatera att fullmäktige för mindre än ett år sedan antog en
kostpolicy som övergripande tar ställning till kommunens uppfattning om kostfrågor.
Resultatenheterna är skyldiga att följa av fullmäktige beslutade policyer.
Förvaltningen vidhåller att frågan om vegetarisk mat eller ej, är en fråga som är av
sådan karaktär att den bör beslutas på resultatenhetsnivå. Det bör vara resultatenheternas
uppgift att i dialog med kunder och brukare differentiera sin verksamhet, och kost efter
kundernas val och önskningar.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
Bakgrund

I en motion har Annika Andersson Ribbing (S) föreslagit:
”att Värmdö kommunfullmäktige ger i uppdrag till de instanser det berör att på en
utvald veckodag endast servera vegetarisk mat i kommunens bespisningar. ”
Frågan har beretts av nämnden för äldre och funktionshindrade 2010-03-17. Nämnden
beslutade att föreslå att motionen bifalles med begränsningen att inom särskilt boende
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för äldre kan ”vegetarisk dag” införas under förutsättning att det samtidigt erbjuds en
alternativ rätt som innehåller kött eller fisk, samt att inom gruppboende för personer
med funktionsnedsättning ska föreslaget inte genomföras.
Förvaltningen föreslog att motionen skulle avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-20 § 245 att återremittera motionen med
följande motivering:
”Frågan återremitteras till berörda nämnder för att klargöra grunden för att anse
motionen besvarad dvs. klargöra vilka insatser som gjorts eller planeras för att
tillgodose motionens förslag att på en utvald veckodag endast servera vegetarisk mat i
kommunens bespisningar.”
Motionen har ånyo behandlats i produktionsstyrelsen, nämnden för äldre och
funktionhindrade samt utbildningsnämnden.
Nämnden för äldre och funktionshindrade och utbildningsnämnden anger att de inte har
föreslagit att motionen ska anses besvarad och kan därmed inte heller motivera
formuleringen.
Produktionstyrelsen hänvisar till förvaltningens tjänsteskrivelse från 2010-05-10 och
menar att den specifika frågan om vegetariska tisdagar är av sådan karaktär att den bör
beslutas på resultatenhetsnivå, och anser därför att motionen ska avslås av
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Värmdö kommun arbetar med kundval inom barnomsorg och skola. Med det menas att
det inom dessa verksamheter finns både kommunala och enskilda alternativ att fritt välja
mellan.
I Värmdö kommuns kostpolicy anges att anpassning av menyn för kommunens
resultatenheter ska erbjudas personer som av etiska kulturella eller religiösa skäl inte
kan äta menyn från den ordinarie matsedeln. Dessutom anges att inflytande och
delaktighet är centralt för alla verksamheter. Alla verksamheter ska utarbeta rutiner som
ger kunderna möjligheter att påverka utbud och lämna synpunkter på mat och
måltidssituation. En central uppgift för proVarmdo och de kommunala resultatenheterna
är att skapa en aktiv dialog med sina kunder.
Alla kommunala förskolor och skolor i Värmdö kommun är resultatenheter och tilldelas
resurser utefter antal barn, så kallad peng. Utförarna ska alltså kunna konkurrera på
marknaden med olika inriktning på verksamheten. En sådan inriktning är t ex kosten
som erbjuds.
Särskilda boende för äldre styrs också av kundvalsprincipen. Det bör poängteras att
valet av särskilda boende ibland är en chimär, eftersom det inte alltid finns möjlighet till
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val. Samma förutsättningar med dialog och rutiner för synpunkter finns dock inom
dessa boenden.
Förvaltningen kan sålunda konstatera att kommunfullmäktige har beslutat om ett
principdokument för kosten inom kommunens resultatenheter för mindre än ett år sedan.
Förvaltningen kan också konstatera att det finns ett system för brukare att påverka
kosten inom resultatenheter inom kommunen.
Förvaltningen menar att fullmäktige i sin bedömning av denna fråga bör ta ställning till
vilken instans i beslutshierarkin som ska fatta den här typen av beslut. Vägledande bör
vara att studera karaktären av beslutet. Vissa frågor kan, om det finns utrymme för
valmöjligheter, göra individer mer aktiva och intresserade om de hanteras på lägre nivå.
En lämplighetsavvägning bör alltså göras för att bestämma om beslutet ska fattas på
fullmäktigenivå eller resultatenhetsnivå. Sammanfattningsvis kan sägas att
–
–
–

en uppgift bör inte ligga på högre beslutsnivå än nödvändigt i förhållande till
dem som påverkas av beslutet.
Uppgifter som kräver ett stort mått av likformighet eller där överblick över hela
kommunen är nödvändig bör ligga på central nivå
uppgifter som kräver ett betydande inslag av lokalkännedom och specifik
detaljkunskap bör decentraliseras till resultatenheter.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen kan ånyo konstatera att fullmäktige för mindre än ett år sedan antog en
kostpolicy som övergripande tar ställning till kommunens uppfattning om kostfrågor.
Resultatenheterna är skyldiga att följa av fullmäktige beslutade policyer.
Förvaltningen vidhåller att frågan om vegetarisk mat eller ej, är en fråga som är av
sådan karaktär att den bör beslutas på resultatenhetsnivå. Det bör vara resultatenheternas
uppgift att i dialog med kunder och brukare differentiera sin verksamhet och kost, efter
kundernas val och önskningar.
Med detta menar förvaltningen inte att motionen ska anses besvarad, utan att motionen
avslås med hänvisning till Värmdö kommuns befintliga styrmodell.

Stellan Folkesson

Maria Larsson Ajne

Kommundirektör

Kansli- och utvecklingschef
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