
ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 11 
AU §6:17 Dnr. KS 2012-0498-100 

Utdrag: akten, KS 

Svar på motion från Monique Stalås Hörnsten (MP) - Minskad 
köttkonsumtion 

Ärende 
Monica Stalås Hörnsten (MP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012
12-17 föreslagit att Österåkers kommun inför en köttfri dag i veckan på 
kommunens måltidsenheter för att på så vis minska köttkonsumtionen. 

Tidigare beredning 
- Michaela Fletcher Sjömans (NI) beslutsförslag daterad 2013-03-05. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterad 2013-03-06. 
- Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2013-02-21, § 21. 
- Produktionsförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2013-01-29. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att avslå 
modonen med hänvisning till att valet vad man äter i första hand är individens. 

Ann-Chrisdne Furustrand (S) yrkar att modonen inte borde avslås utan istället 
besvaras. Kommunen skall nu genomföra medborgardialog om miljömålen och då 
bör den här frågan kunna tas med, så att matens innehåll och klimatpåverkan på ett 
bredare sätt får diskuteras och därigenom skapa insikt och bli förankrad bland 
elever och deras föräldrar. Så långt som möjlig bör frågan om maten vara föremål 
för samråd även med föräldrarna på respekdve förskola/skola. Kan viljan, önskan 
att påverka vårt klimat växa underifrån ser jag en fördel med det. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans 
(M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Modonen avslås med hänvisning till att valet vad man äter i första hand är 
individens. 

Reservation 
Ann-Chrisdne Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Österåker BESLUTSFÖRSLAG 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher Sjöman 

2013-03-05 Dnr KS 2013/0001-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Monique Stalås Hörnsten (MP) -
Minskad köttkonsumtion 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att avslå motionen med hänvisning till att valet vad man äter i första hand är 
individens. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Produktionsförvaltningen 2013-01-29 

Motivering 

Måltidsenheten arbetar redan idag utefter en modell kallad SMART som bidrar 
till en hållbar utveckling i flera avseenden, bland annat god hälsa och minskad 
klimatpåverkan. I kommunens grundskolor finns dagligen två rätter att välja 
mellan. Inom förskoleverksamheten väljer föräldrarna om barnen ska ha 
specialanpassad mat. 

Valet vad man äter är i första hand individens. Införande av köttfria 
dagar/veckor skulle medföra minskad valfrihet. 

Michaela Fletcher Sjöman 
Kommunstyrelsen ordförande 

Joachim Holmqwist 
Politisk sekreterare 



Österåker 
i ( i )  

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Tjänsteutlåtande 
2013-03-06 

Dnr KS 2012/0498-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Monique Stalås Hörnsten (MP) -
Minskad köttkonsumtion 
Monica Stalås Hörnsten (MP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-12
17 föreslagit att Österåkers kommun inför en köttfri dag i veckan på kommunens 
måltidsenheter för att på så vis minska köttkonsumtionen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att måltidsenheten efter en modell 
(SMART) som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling, både i avseende på 
klimatpåverkan och god hälsa. 

Redogörelse för ärendet 
Sedan 2009 arbetar måltidsenheten för att man ska "äta smart", (Större andel 
vegetabilier, Mindre tomma kalorier, Andelen ekologiska produkter ska öka 
successivt, Rätt val av grönsaker, Transportsnålt då strävan ska vara att minimera 
antal varutransporter). Produktionsförvaltningen anser att måltider komponerade 
efter denna modell bidrar till god hälsa och en hållbar utveckling. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning 
- Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2013-02-21, § 21. 
- P rnHnWt inns fn r va l t n i nDpns  t iäns t f tn t lå tanr l f t  701 "3-01 -9.9. 

,Péfer Frpnu 
Kanslij&ef 

atatjaMinquistr^ 
Tf. Kommundirektör 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll 
Produktionsstyrelsen 2013-02-21 9(16) 

PS §21 
Utdrag: KS/KF Dnr. PS 2013/0001-100 ( V )  

Besvarande av motion från MP angående minskad köttkonsumtion 

Det finns i sig inget hinder att införa en köttfri dag/vecka. Frågan är dock av sådan betydelse 
för elever, föräldrar och skolpersonal att den först bör diskuteras för att sedan förankras bland 
politiker och berörd personal. Det är ytterst viktigt att det finns konsensus i frågan innan den 
tas vidare. Måltidsenheten arbetar redan idag aktivt med att minimera klimatpåverkan och 
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Sedan 2009 arbetar måltidsenheten för att man ska 
"äta smart". 

• Större andel vegetabilier 
• Mindre tomma kalorier 
• Andelen ekologiska produkter ska öka successivt 
• Rätt val av grönsaker 
• Transportsnålt då strävan ska vara att minimera antal varutransporter 

Tidigare beredning 
Beslutsförslag daterat 2013-02-07 
Produktionsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteudåtande daterat 2013-01-29 

Produktionsstyrelsens beslut 
Produktionsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen anses besvarad 

Reservation 
"Det finns många skäl till varför vi anser att vi borde införa en köttfridag i skolan, bland 
dem är något av de viktigaste, vår strävan att minska klimatutsläppen. Rajendra Pachauri, 
ordförande för  FN:s klimatpanel IPCC, uppmanade oss redan 2008 att minska 
köttkonsumtionen fö r  att minska utsläppen. 

Måltidsenheten i vår kommun är ansvariga för  att tillaga, distribuera och servera mat till 
olika kommunala verksamheter i vår kommun. De är också ansvariga för  att i sin 
verksamhet planera och arbeta fö r  en hållbar utveckling i sin verksamhet. Vi menar att det 
är en bra början att uppmärksamma matsvinnet som en stor bidragande faktor i den 
negativa klimatpåverkan som finns idag. Men det utesluter inte att man kan sträva efter en 
större andel vegetarisk mat som idag endast är ca. 20 % för att minska klimatutsläppen ". 

Valeria Gallardo (MP) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Produktionsförvaltningen Till Produktionsstyrelsen 
Datum 2013-01-29 
Dnr PS 2013/0001-100 

Svar på motion från Monique Stalås Hörnsten (MP) - Minskad 
köttkonsumtion 
Motionen väcktes av Monique Stalås Hörnsten (MP) i Kommunfullmäktige 2012-12-17, § 240. 
Motionen remitterades till Produktionsstyrelsen 2013-01-08. 

Beslutsförslag 
Produktionsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen anses besvarad 

Bakgrund 
Produktionsförvaltningen ser i sig inget hinder att införa en köttfri dag/vecka. Frågan är dock av 
sådan betydelse för elever, föräldrar och skolpersonal att den först bör diskuteras för att sedan 
förankras bland politiker och berörd personal. Det  är ytterst viktigt att det finns konsensus i frågan 
innan den tas vidare. Måltidsenheten arbetar redan idag aktivt med att minimera klimatpåverkan och 
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, Sedan 2009 arbetar måltidsenheten för att man ska "äta 
smart". 

• Större andel vegetabilier 
• Mindre tomma kalorier 
• Andelen ekologiska produkter ska öka successivt 
• Rätt val av grönsaker 
• Transportsnålt då strävan ska vara att minimera antal varutransporter 

Produktionsförvaltningen anser att måltider komponerade efter denna modell bidrar till god hälsa 
och en hållbar utveckling. Måltidsenheten serverar dagligen två rätter i skolrestaurangerna och på en 
åttaveckorsmatsedel serveras ca 20 % vegetarisk mat, 15 % fisk och 65 % blandade produkter t.ex. 
köttfärs, kyckling, skinka och blodpudding m.m. 

Förvaltningens slutsatser 
Måltidsenheten arbetar redan idag efter en genomtänkt modell (SMART) som bidrar till en hållbar 
utveckling, både i avseende på klimatpåverkan samt god hälsa. I första hand anser vi att det är av 
större vikt att få bukt på matsvinnet som idag finns ute på våra enheter. Matsvinnet har en 
omfattande klimatpåverkan och är dessutom inte försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv, Det är i 
de skolor som inte har egna kök som det största svinnet finns. 
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Tjänsteutlåtande 

Produktionsförvaltningen 
Datum 2013-01-29 
Dnr PS 2013/0001-100 

0 Österåker 

Till Produktionsstyrelsen 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2012-12-17, § 240, Dm- KS 2012/498-100. 

Cecilia Vikström 
Produktionschef 

Ann-Charlotte Andersson 
Kostchef 
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äö\v. fö 
2012-11-21 

miljöpartiet de gröna (ÉpF) 

Motion angående minskad köttkonsumtion 
Miljöpartiet de Gröna yrkar att Österåkers kommun ska införa en köttfri dag i veckan på 
kommunens måltidsenheter för att på så vis minska köttkonsumtionen. 

Vår köttkonsumtion leder till många allvarliga miljö-, hunger- och hälsoproblem. Därför 
uppmanar exempelvis FN till en minskad konsumtion av kött. I många städer runt om i 
världen har den politiska ledningen redan infört en köttfri dag per vecka, vilket vi nu anmodar 
Österåkers kommun att också göra. 

Klimat 
Djurhållningen påverkar klimatet mer än transporter enligt FN. Deras uppskattning är att 
djurhållningen står för 18 procent av växthusgaserna. Enligt World Watch Institute står 
djurhållningen fbr hälften av världens växthusgaser beroende på att man räknar in 
följdeffekter av djurhållningen på klimatet. 

Hälsa 
Enligt Världscancerfonden kan en tredjedel av västvärldens cancerfall förebyggas med en 
hälsosam livsstil. Världscancerfonden har uppgraderat varningen för rött kött till högsta nivån 
och avråder helt från alla processade charkvaror, som korv och hamburgare. Deras mål 
angående rött kött är en snittkonsumtion på 300 gram/vecka, vilket blir 16 kg/år 

Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar svensken år 2010 omkring 60 procent mer kött 
än 1960. Sedan 1990 har köttkonsumtion ökat med 40 procent. FN spår att den totala 
köttkonsumtionen i världen kommer att fördubblas till år 2050 bland annat på grund av ökad 
köttkonsumtion i Kina och Indien, och befolkningsökningen i världen. Svenskens årliga 
köttkonsumtion uppgår till 85 kg 

Köttfria dagar internationellt 
För lite mer än ett år sedan införde den belgiska staden Gent Donderdag Veggiedag -
vegetariska torsdagar. På torsdagarna är vegetarisk mat huvudalternativet i de kommunala 
inrättningarna. 

De som önskar, eller har behov av det, får förstås kött, men det vegetariska är 
huvudalternativet. Bakgrunden är att Gents politiska ledning vill vidta alla de åtgärder de kan 
för att minska kommunens klimatpåverkan. En minskad köttkonsumtion är i sammanhanget 
en viktig åtgärd. 

En växande skara av städer i världen har nu följt Gents exempel med lokala initiativ för en 
minskad köttkonsumtion. Sao Paulo, San Fransisco, Kapstaden, Bremen, Östersund och 
Helsingfors är alla städer där den politiska ledningen beslutat att göra en dag i veckan till en 
vegetarisk. Flera andra svenska städer är på gång att fatta liknande beslut. 
Gräsrotskampanjerna är redan igång, där Köttfri måndag (www.kottfrimandag.se) i Sverige 
och Meat Free Mondays (www.meatfreemondays.co.uk) i Storbritannien är två exempel. 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2012 -II- 26 

°l&2Dlz/w8--1DD ( i )  

http://www.kottfrimandag.se
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Yrkande 

Vi yrkar på 

att Österåkers kommun inför en köttfri dag på sina måltidsenheter. 

Monique Stalås Hörnsten, Miljöpartiet i Österåker 


