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§ 367 Minska matens klimatavtryck, svar på motion (MP)
Dnr KS 2019-801
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) föreslår i
motion daterad 2019-10-28 att:



Linköpings kommun förbinder sig att arbeta i enlighet med
Good Food Cities Declaration.
Kommunen genom beteendepåverkan och information lyfter
fram fördelarna med en hälsosam och klimatsmart kost.

Deklarationen, som undertecknats av Stockholm samt 13 andra städer i
världen, innebär att städerna ska arbeta för att uppnå en ”Planetary Health
Diet” för sina medborgare år 2030. Det betyder att städerna som undertecknat
deklarationen ska arbeta för att inte överskrida 16 kilo kött respektive 90 kilo
mejeriprodukter per person och år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till
Kost och Restaurangs pågående arbete som ligger i linje med motionens
intentioner. Kost och Restaurang arbetar aktivt med åtgärder för bland annat
minskade köttmängder och erbjuder vegetariska alternativ i sina verksamheter
samtidigt som djurskyddslagar, ekologiska livsmedel och hållbart fiske
beaktas. Kommunledningsförvaltningen arbetar även med informationsinsatser
inom ramen för hållbarhetskommunikation, där frågan om kost och klimat kan
lyftas ytterligare för att främja beteendepåverkande insatser.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig även positiva till Kost och
Restaurangs förslag om att liknande minimikrav bör ställas inom kommunens
alla verksamheter. Sådana krav kan exempelvis lyftas inom ramen för det
klimat- och energiprogram som är under framtagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Minska matens klimatavtryck, svar på motion (MP), 202011-19
Motionen
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) och Kristina Edlund (S) yrkar bifall till motionen i
sin helhet.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Rebecka Hovenberg (MP) med fleras
bifallsyrkande till motionen i sin helhet och finner att kommunstyrelsen avslår
detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till Kost och Restaurangs pågående
insatser för att främja klimatsmart och hälsosam kost.
Reservationer
Rebecka Hovenberg (MP) och Kristina Edlund (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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