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MOTION ANGÅENDE KONSUMTION, HÄLSA & MILJÖ
De senaste decennierna har svenska barn och vuxna blivit tyngre och
tyngre. Övervikt framträder som en ny välfärdssjukdom med tydliga klassmässiga
drag. Samtidigt framstår jordens begränsade resurser allt tydligare. Ofta finns det
kopplingar mellan människors hälsa och hur jorden behandlas. Vidare pekar
nyhetsrapportering på ökande BMI-tal, även i Tyresö.
En nyutkommen undersökning från Karolinska Institutet pekar tydligt på att ett
strukturerat och genomgripande arbete för att bryta utvecklingen mot ökad övervikt
kan ge oväntat positiva resultat.
Det är viktigt att Tyresö kommun ser över hur kommunen kan ta en aktiv roll för att
förbättra invånarnas hälsa och samtidigt minska påverkan på jordens resurser. Detta
kan bland annat göras genom att minska den totala fetthalten i skolmaten, ökad
skolidrott och satsa på ekologisk mat.
Den ekologiska matens effekter är omdiskuterade. Det sannolika är dock att minskad
användning av kemikalier och antibiotika är positivt både för människor och djur.
Vidare har problemet med transfetter aktualiserats de senaste åren, bland annat att
hög konsumtion kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Ändå används transfetter i
ganska hög utsträckning inom snabbmatsindustrin bland annat på grund av dess låga
pris och lång hållbarhet.
I Sverige finns ingen lagstiftning mot användning av transfetter, men bolagen
försöker enligt uppgift sänka andelen transfetter på frivillig basis. Danmark är det
land i Europa som har lagstiftning mot användning av transfetter.
Med stöd av ovanstående text yrkar vi:
Att Tyresö kommun redovisar fetthalten i skolmaten med avsikt att sänka den.
Att Tyresö kommun startar testprojekt i linje med de nyaste rönen från Karolinska
Institutet.
Att Tyresö kommun utreder hur kommunen kan bidra till ökad information om fetmaoch hälsoproblemet.
Att Tyresö kommun ökar andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter.
Att Tyresö kommun verkar för en frivillig transfettsmärkning av maträtterna på
Tyresös restauranger.
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