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Svar på motion om köttfri måndag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson (S) och Conny Simonsson (S) har lämnat in en motion
om att införa en köttfri dag i veckan, förslagsvis måndagar, inom förskola,
skola och äldreomsorg. Detta skulle bland annat minska den
slentrianmässiga konsumtionen av kött som har en negativ påverkan på
miljö och folkhälsa.
Tekniska förvaltningen skriver den 28 januari 2016 att förvaltningen
arbetar kontinuerligt för att måltiderna ska vara så klimatsmarta som
möjligt. Att servera mindre mängd kött till förmån för vegetabilier är en
viktig faktor. Här har förvaltningen även en verksamhetsplan antagen av
KS att rätta sig efter. Denna säger att köttkonsumtionen ska minska till
förmån för vegetabilier. Inom skola serveras i nuläget ett vegetariskt
alternativ dagligen samt att båda rätterna är vegetariska en dag/var tredje
vecka. Frekvensen på förskolorna är ungefär densamma. Inom
äldreomsorgen arbetar man med fler måltider och strävar där efter en
minskad köttkonsumtion till en nivå som accepteras av de äldre, och som
uppfyller näringsrekommendationerna.
Förvaltningen skriver också att acceptansen för vegetariska måltider har en
gräns och att man behöver arbeta på flera fronter för att ett eventuellt
införande av detta ska lyckas. Att välja en bestämd dag kan leda till att
vissa gäster kommer att välja alternativa serveringar. Som ytterligare skäl
till att just måndagar inte är en bra dag är att goda, hemlagade vegetariska
rätter ur behöver förberedas dagen före.
Det som talar för att införa en vegetarisk dag i skola/förskola är att det är
viktigt att kostverksamheten, som är en del av den pedagogiska
verksamheten och är skattefinansierad agerar ansvarsfullt i miljöfrågor och
där köttkonsumtionen har en stor betydelse.
Tekniska förvaltningen föreslår den 28 januari 2016 att kommunfullmäktige avslår motionen som den är skriven.
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Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska
förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan som kopplas till kommande
”Policy för måltider” där det framgår hur man tillsammans med övriga
förvaltningar lever upp till mer klimatsmarta måltider och där en köttfri dag
för skola och förskola skulle kunna vara ett av målen.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Socialdemokraternas motion daterad 9 april 2015
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2016
Tekniska nämndens yttrande 2016-02-19
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Christer Henriksson (KD), Roland Johansson (ALT) och
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar avslag till motionen.
Irene Olofsson (C), Conny Simonsson (S), Kerstin Wiréhn (V) och Magnus
Carlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller
motionen enligt Irene Olofsson (C) med flera yrkande eller avslår den enligt
Carina Bengtssons (C) med flera yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
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