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Kommunstyrelsen

Minska matens klimatavtryck, svar på motion (MP)
Förslag till 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.
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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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.
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Bakgrund
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.
I motionen nämns specifikt Kost och Restaurang, som tillagar och serverar
cirka 25 000 portioner om dagen till barn och unga, och som i detta fall kan ha
stor betydelse för att åstadkomma en minskning av matens klimatavtryck inom
Linköpings kommun.
Synpunkter från Kost och Restaurang
Kommunledningsförvaltningen har samrått med Kost och Restaurang vid
beredningen av motionen. Följande synpunkter har inkommit:


Kost och Restaurang ställer sig positiva till förslaget att minska köttoch mejerikonsumtion. Den målsättning som anges bedöms dock vara
för högt ställd och blir svår att uppnå. För att uppnå målet behöver
sannolikt mjölk tas bort helt som dryck och andelen helvegetariska
dagar öka markant. Tidigare genomförda försök att öka antalet
helvegetariska dagar har mötts av kritik även då rätter valts utifrån mat
som eleverna uppskattar. Konsekvensen har blivit ökat matsvinn samt
att de äldre eleverna valt att inte besöka skolrestaurangen. Då försöket
gjordes för första gången 2012 möttes det av stark kritik från föräldrar
och fick avbrytas. Då helvegetariska dagar åter infördes 2017 var
kritiken mindre, men resulterade i ökat svinn och färre matgäster.



Inom äldreomsorgen finns vissa svårigheter med att servera måltider
med lägre kött- och mejerimängder. Gästerna på
servicehusrestaurangerna efterfrågar husmanskost och väljer därför att
äta på andra platser då vegetarisk kost serveras. Inom vårdboenden
inför Kost och Restaurang fler vegetariska rätter framförallt till
kvällsmaten. På grund av den muskelnedbrytning som sker naturligt vid
hög ålder, den minskade aptiten och därmed risken för undernäring
behövs dock en liten portion med högt proteininnehåll. Där blir därför
kött och mejeriprodukter viktiga livsmedel.
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I skolresturangerna serveras ett vegetariskt alternativ varje dag. Därmed
finns valmöjligheten att på frivillig basis välja alternativ med mindre
kött- och mejeriprodukter.
Kost och restaurang arbetar kontinuerligt med att se över recept och har
minskat köttmängder och ersatt dessa med vegetabilier där så är
möjligt.
Beställare inom skola och förskola arbetar aktivt mot minskat matsvinn,
med att servera 30 procent ekologiska livsmedel, enbart servera MSCmärkt fisk för att stödja ett hållbart fiske samt att servera köttprodukter
som stämmer överens med de svenska djurskyddslagarna. Andra
förvaltningar kan följa detta exempel och ställa liknande krav i sina
verksamheter.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås. Kost och
Restaurang arbetar aktivt med åtgärder för minskade köttmängder och erbjuder
vegetariska alternativ i sina verksamheter samtidigt som djurskyddslagar,
ekologiska livsmedel och hållbart fiske beaktas.
Kost och Restaurang framför även att de krav som ställs inom skola och
förskola gällande bland annat ekologiska livsmedel, djurskyddslagar, hållbart
fiske samt det aktiva arbetet för minskat matsvinn som bedrivs där med fördel
kan utgöra minimikrav inom andra kommunala verksamheter.
Kommunledningsförvaltningen tar med sig den synpunkten vid framtagandet
av det klimat- och energiprogram som är under framtagande och som ska
färdigställas under 2022.
Kommunledningsförvaltningen arbetar även med informationsinsatser inom
ramen för hållbarhetskommunikation, där frågan om kost och klimat kan lyftas
ytterligare för att främja beteendepåverkande insatser.
Kommunala mål
Kommunala mål som berörs är Ett klimatsmart Linköping.
Samråd
Samråd har skett med Kost och Restaurang som tillstyrker förslag till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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