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KS § 9:27 Dnr. KS 2015/0034 

Kostpolicy för Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta övergripande kostpolicy för Österåkers kommun, i enlighet med kommunstyrelsens 
kontors tjänsteudåtande, daterat 2017-05-04, med följande ändringar, markerade i fet stil, i 
policydokumentet under rubriken Hållbara måltider. 
• Vi ska arbeta aktivt med att minska matsvinnet i våra kök och restauranger. 
• Livsmedel som upphandlas ska minst följa upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav på 
basnivå gällande djurskydd, miljöskydd och folkhälsoaspekten där antibiotikaproblematiken 
särskilt beaktas. 
• Fisk och skaldjur ska vara är MSC, KRAV eller ASC-märkt. 
• Frukten som serveras ska vara ekologisk i mån av tillgång. 
• Vi ska minska användningen av tillsatser. 

samt att texten "Andelen ekologiska råvaror ökas kontinuerligt" ersätts med texten "År 2020 
är målet att minst 30 procent av kosten ska vara av ekologiska produkter. Tillgång och 
ekonomi styr i vilken omfattning och ökning inköpen sker". 

2. Uppdra till berörda nämnder och styrelser att snarast för egen del anta riktlinjer baserade på 
det övergripande styrdokumentet Kostpolicy för Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fick i budget 2015, planåren 2016 - 2017, i uppdrag att uppdatera 
Österåkers kommuns kostpolicy. En arbetsgrupp bestående av representanter från berörda 
nämnder och förvaltningar tillsattes med syfte att utarbeta ett förslag till en uppdaterad och 
övergripande kostpolicy. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:16. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-05-04. 
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-11-24, § 10:9. 
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, 7:8. 
- Skolnämnden har behandlat ärendet-561'^12-15, § 7:7. 
- Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2016-01-28, § 1:6. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Anta övergripande kostpolicy för Österåkers kommun, i enlighet med kommunstyrelsens 
kontors tjänsteutlåtande, daterat 2017-05-04. 
Forts. 
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2. Uppdra till berörda nämnder och styrelser att snarast för egen del anta riktlinjer baserade på 
det övergripande styrdokumentet Kostpolicy för Österåkers kommun. 

Michael Solander (MP) yrkar på ändring under rubriken Hållbara måltider i policydokumentet 
innebärande att meningen "Andelen ekologiska råvaror ökas kontinuerligt" ersätts med "År 
2020 är målet att minst 30 procent av kosten ska vara av ekologiska produkter. Tillgång och 
ekonomi styr i vilken omfattning och ökning inköpen sker." 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Michael Solanders (MP) yrkande. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar på ändringar, markerade i fet stil, under rubriken 
Hållbara måltider i policydokumentet innebärande: 
• Vi ska arbeta aktivt med att minska matsvinnet i våra kök och restauranger. 
• Livsmedel som upphandlas ska minst följa upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav på 
basnivå gällande djurskydd, miljöskydd och folkhälsoaspekten där antibiotikaproblematiken 
särskilt beaktas. 
• Fisk och skaldjur ska vara är MSC, KRAV eller ASC-märkt. 
• Frukten som serveras ska vara ekologisk i mån av tillgång. 
• Vi ska minska användningen av tillsatser. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande 
samt Michael Solanders (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) ändringsyrkanden och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Produktionsstyrelsen 
- Kommunkansliet 
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