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Svar på motion (V) om en köttfri dag i veckan.
Utbildningsstyrelsens beslut

Motionen avslås.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Skolor och förskolor i Värmdö arbetar med att öka andelen ekologisk mat i
verksamheterna. Flera skolor har infört en helvegetarisk dag i veckan och
alla skolor har vegetariska alternativ. En del förskolor har en vegetarisk rätt
varje vecka.
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.
Handlingar

Motion angående en köttfri dag i veckan
Kostpolicy
Svar på motion om vegetariska tisdagar
Yrkanden

S-gruppen yrkar bifall till motionen. Koalitionen yrkar avslag på motionen.
Proposition

Ordföranden ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår motionen
och finner att den avslås.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Vår köttkonsumtion i Sverige har ökat med 70% sedan 1950. 18% av
globala växthusgaserna kommer från Djurhållningen. Vi ser att en
minskning av köttkonsumtionen är en väg för att minska de globala
växthusgaser. För att komma framåt och tydligt visa på alternativa
vägarframåt när det gäller ett hållbart sätt att leva, måste politiken visa
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vägen i de verksamheter som vi kontrollerar när det gäller val av mat. Vi
anser att det inte är ansvarsfullt på lång sikt att lägga ansvaret på enhetsnivå,
eftersom våra barns kostvanor då avgörs av enskilda rektorers kunnighet i
frågan. Vi måste som styrelse för de kommunala styrelserna ta det hållbara
ansvar som övergången till en köttfri dag i veckan innebär. Därför yrkar vi
Socialdemokrater bifall till motionen.”
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