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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Julia Larsson

2019-09-10

Dnr KS 2018-628

Kommunstyrelsen

Vegetarisk norm för en hållbar framtid, svar på motion
(V)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, äldrenämnden samt
social- och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till befintlig avtalsperiod och det redan
pågående arbetet med att erbjuda samtliga matgäster i grundskolan och
gymnasieskolan ett vegetariskt alternativ.
2. Motionen avslås med hänvisning till att brukarna själva betalar för sina
måltider och att utifrån de avtal som kommunen har ingått så ska brukarna
ha inflytande över matsedeln.
Ärende
Jessica Eek (V) och Jane Carlsson (V) föreslår i en motion daterad den 14
augusti 2018:


Att vegetarisk kost blir norm för all mat som kommunen bekostar och
att kött endast serveras som specialkost.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden,
äldrenämnden samt social- och omsorgsnämndens som berett den var för sig.
Kommunledningsförvaltningen har skrivit ett samlat förslag till beslut utifrån
nämndernas bedömning.
Barn- och ungdomsnämnden samt bildningsnämnden föreslår följande:
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för de måltider som serveras i
Linköpings kommunala förskolor och grundskolor. Bildningsnämnden
ansvarar för de måltider som serveras i Linköpings kommunala
gymnasieskolor. I grundskolan och i gymnasieskolan ska tre alternativa rätter
serveras varje dag och enligt kravspecifikationen för måltidsservice ska minst
en av dessa tre rätter vara vegetariska.
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Om barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ställer krav på att den
vegetariska kosten blir norm och att kött endast serveras som specialkost
innebär detta att kravspecifikationen för måltidsservice, som gäller för
befintligt avtalsperiod, skrivs om. Revideringar av kravspecifikationen kommer
att göras inför en ny avtalsperiod och frågan om andel vegetariska rätter på
menyn är något som istället tas med inför detta arbete.
Utbildningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till
befintlig avtalsperiod och det redan pågående arbetet med att erbjuda samtliga
matgäster i grundskolan samt gymnasieskolan ett vegetariskt alternativ.
Social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden föreslår följande:
Personer i boende med särskild service står för kostnad och tillredning av sin
egen mat. För personer på korttidsplatser har de flesta möjlighet till egen
matlagning. För personer placerade på behandlingshem kan kommunen inte
kravställa enligt riktlinjer för den enskilda kommunen då verksamheterna är
upphandlade med ramavtal.
I de fall verksamheten i samråd med de boende har beslutat om gemensam
matkassa och matlagning ska brukarna ska ges möjlighet till inflytande över
matsedeln. Matsedeln ska anpassas efter brukarna samt till säsong, helgdagar
och årstider.
Äldrenämnden kräver i avtal med utförare att maten ska vara god och
näringsriktig och anpassade efter brukarnas individuella matvanor och
medicinska behov.
Alternativ kost ska erbjudas till dem som av medicinska, religiösa, etiska eller
kulturella skäl behöver det, utan extra kostnad för brukaren. Brukarna ska ges
möjlighet till inflytande över matsedeln. Matsedeln ska anpassas efter brukarna
samt till säsong, helgdagar och årstider.
Brukarna/kunderna själva betalar en avgift för de måltider som de äter. Det är
brukarna/kunderna själva som avgör vad de vill äta. Kommunen kan inte gå in
och bestämma vilka måltider som ska serveras.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning
till att brukarna själva betalar för sina måltider. I de fall verksamheten
tillsammans med de boende beslutar om gemensam matkassa och matlagning
ska de boende vara med och bestämma över matsedeln.
Baserat på ovanstående föreslår Kommunledningsförvaltningen i
tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2019 att motionen avslås med
hänvisning till befintlig avtalsperiod och det redan pågående arbetet med att
erbjuda samtliga matgäster i grundskolan och gymnasieskolan ett vegetariskt
alternativ samt med hänvisning till att brukarna själva betalar för sina måltider
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och att utifrån de avtal som kommunen har ingått så ska brukarna ha inflytande
över matsedeln.
__________
Beslutsunderlag:
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2018-12-12 § 119
Protokollsutdrag bildningsnämnden 2019-04-25 § 41
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2019-09-25
Protokollsutdrag äldrenämnden 2019-09-26
Tjänsteskrivelse till barn- och ungdomsnämnden 2018-11-26
Tjänsteskrivelse till bildningsnämnden 2019-02-25
Tjänsteskrivelse till social- och omsorgsnämnden 2019-05-06
Tjänsteskrivelse till äldrenämnden 2019-06-12
Tjänsteskrivelse – Vegetarisk norm för en hållbar framtid, svar på motion (V), 2019-09-10
Motionen
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