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Dnr KS 2019/387

§ 131 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om
inför vegonorm i Haninge
Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) föreslår i rubricerad motion att
kommunfullmäktige beslutar
- att Haninge kommun inför vegonorm genom att erbjuda en
växtbaserad rätt som huvudalternativ
- att om en rätt med animaliska råvaror ska serveras bör den stå
som ett alternativ
- att detta ska gälla i kommunens alla serveringar – allt från
förskola till äldreboenden, samt såväl verksamhet i kommunal drift
som i verksamhet som drivs på uppdrag av kommunen.
Som bakgrund till förslagen framför motionären att klimatkrisen
kräver att vi måste minska utsläpp av växthusgaser från samhällets
alla olika sektorer och att en växtbaserad kost drastiskt skulle
minska utsläppen från maten. Motionären framför även att ur ett
hälsoperspektiv är en växtbaserad kost ett mycket mer hälsosamt
alternativ.
Förvaltningens synpunkter

Livsmedelsfrågan är komplex och sträcker sig över områden som
klimat, giftfri miljö, biologisk mångfald och kampen mot global
antibiotikaresistens. Det finns en stor medvetenhet kring både
miljö, klimat och hälsoaspekter kopplade till livsmedel i
kommunens måltidsverksamheter. Inom grundskola och
gymnasium serveras ett vegetariskt alternativ varje dag och inom
förskola serveras vegetariskt till de som önskar. Inom
äldreomsorgen serveras en varierad meny med både animalier och
vegetabilier, sammansatt efter de maträtter som matgästerna
önskar.
Samtliga förskolor, grundskolor och gymnasium i kommunal regi
serverar sedan drygt tio år minst en helt vegetariskt dag i veckan.
Vegetariska måltider är populärare idag än för tio år sedan vilket
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resulterat i att flera kockar väljer vegetariskt fler dagar än en i
veckan. Ibland serveras även helt växtbaserade vegetariska
måltider. Köttkonsumtionen minskar därför stadigt år för år och
den växtbaserade konsumtionen ökar lika stadigt.
Första och andra attsatsen i motionen, att Haninge kommun inför
vegonorm genom att erbjuda en växtbaserad rätt som
huvudalternativ och att om en rätt med animaliska råvaror ska
serveras bör den stå som ett alternativ, anser
kommunstyrelseförvaltningen är upp till varje menyplanerande
kock att besluta om. Haninge kommun har redan tydliga
målsättningar inom livsmedelsområdet och alla kommunens
måltidsverksamheter bedriver redan ett aktivt arbete för att minska
utsläppen.
I den tredje attsatsen föreslås att första och andra attsatsen ska gälla
i kommunens alla serveringar – allt från förskola till äldreboenden,
samt såväl verksamhet i kommunal drift som i verksamhet som
drivs på uppdrag av kommunen. Förvaltningen anser att
ambitionerna och målsättningarna i kostpolicyn fungerar som ett
tillräckligt styrande dokument för det dagliga arbetet och som stöd
och planering för en kvalitetssäkrad måltidsverksamhet.
Sammanfattningsvis föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionens första, andra och tredje attsats avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
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Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens förslag samt Vänsterpartiets yrkande om bifall
till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
Reservationer

Samuel Skånberg, Sevim Celepli, Åsa Bååth och Nafi Cilgin samtliga (V) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären
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