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Dnr KS 2015/534

§ 107 Motion från Samuel Skånberg (V) om 
minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa, 
bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-
21.

Sammanfattning

Samuel Skånberg föreslår i en motion, daterad 2015-11-05,

att kökspersonal i kommunens kök får gå fortbildningskurs i 
vegetarisk och vegansk matlagning och ges kunskap om olika 
livsmedels påverkan på klimat och miljö

att stegvis ändra matsedlarna till minskade andel måltider baserade 
på kött- och mejeriprodukter

att kommunen börjar mäta inköpen av köttprodukter och 
mejeriprodukter i offentlig sektor

att matens klimatpåverkan från inköpta livsmedel presenteras och 
hur stor del av klimatpåverkan som kommer från kött och 
mejeriprodukter.

Förvaltningens synpunkter

De fakta om köttkonsumtionens klimatpåverkan samt nämnda 
samband mellan köttkonsumtion och hälsa, som nämns i motionen, 
är kunskap kommunen väl känner till. Fakta från organisationer och 
företag som hänvisas till, samt de förslag från andra kommuner 
som nämns i motionen, är inte nyheter för kommunens kockar och 
måltidsverksamheterna. Haninge ligger i framkant vad gäller 
minskad köttkonsumtion och kockarna i förskola och skola har 
aktivt arbetat med detta sedan hösten 2010. Ett arbete som tydligt 
ska prioriteras enligt kostpolicyn och klimat- och energistrategins 
åtgärdsplan.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till de två första 
attsatserna ovan och ser inget motsatsförhållande i dessa och 
kockarnas pågående arbete för mer hållbara måltider. Att erbjuda 
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fortbildning ingår i koststrategens arbete och vegetarisk matlagning 
är ett av ämnena som återkommer allt oftare. All fortbildning som 
erbjuds kockarna med externa föreläsare samordnas av 
koststrategen och bekostas avförvaltningarna.

Den tredje attsatsen kommer att uppfyllas från hösten 2016 då 
kommunen kommer vara utrustad med ett digitalt verktyg som 
lättare tolkar och presenterar inköpsstatistik från våra leverantörer 
av livsmedel.

Den fjärde attsatsen kommer att utvecklas framöver med hjälp av 
verktyget ovan.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår mot ovanstående bakgrund 
att motionen skall anses besvarad.

Underlag för beslut

- Motion från Samuel Skånberg (V) om minskad köttkonsumtion 
för klimat och hälsa.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar att motionen avslås.

Pia Lublin (L) och Marie Litholm (KD) yrkar bifall till eget förslag 
från Liberalerna och Kristdemokraterna (bilaga) innebärande att 
motionens två första beslutspunkter avslås och att motionens tredje 
och fjärde beslutspunkter anses besvarade.

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens 
förslag.

Ordföranden föreslår att varje attsats i motionen behandlas punktvis 
vilket kommunstyrelsen medger.

Ordföranden ställer först proposition på om det är 
kommunstyrelsens mening att besvara eller avslå den första 
attsatsen och finner att kommunstyrelsen anser den besvarad.

Ordföranden ställer därefter proposition på om det är 
kommunstyrelsens mening att besvara eller avslå den andra 
beslutspunkten och finner att kommunstyrelsen anser den besvarad.
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Ordföranden ställer därefter proposition på om det är 
kommunstyrelsens mening att besvara eller avslå den tredje 
beslutspunkten och finner att kommunstyrelsen anser den besvarad.

Ordföranden ställer därefter proposition på om det är 
kommunstyrelsens mening att besvara eller avslå den fjärde 
beslutspunkten och finner att kommunstyrelsen anser den besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

1. Motionen anses besvarad.

Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och 
Sven Gustafsson - samtliga (M), Pia Lublin (L) och Marie Litholm 
(KD) reserverar sig mot beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige

Samuel Skånberg (V) yrkar med instämmande av Mattias 
Bernhardsson (RS) och Anna Ragnar (-) att motionen ska bifallas.

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
motionen ska anses besvarad.

Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) bifall till ett eget förslag från Liberalerna och 
Kristdemokraterna (bilaga) med innebörden att motionens två 
första beslutspunkter avslås och att motionens tredje och 
fjärde beslutspunkter anses besvarade.

Alexandra Anstrell (M) yrkar att motionen avslås.

Kommunfullmäktige behandlar de fyra beslutspunkterna i 
motionen var och en för sig.

Beslutspunkt 1

Tre förslag föreligger: Kommunstyrelsens förslag att 
anse beslutspunkten besvarad, Vänsterpartiets förslag att bifalla 
beslutspunkten, till vilket Rättvisepartiet Socialisterna och Anna 
Ragnar (-) har anslutit sig, samt Moderaternas, Liberalernas och 
Kristdemokraternas förslag att avslå beslutspunkten.



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokoll 16 (136)

Sammanträdesdatum
2016-04-18

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Votering begärs. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag och 
att förslaget från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 
utgör motförslag. Följande voteringsproposition läses upp och 
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, 
den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar fullmäktige att avslå 
beslutspunkt 1.” Omröstning sker med voteringsanläggning och 
resultatet av omröstningen är 32 ja-röster mot 29 nej-
röster. (Omröstningsresultat, se bilaga.)

Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.

Beslutspunkt 2

Tre förslag föreligger: Kommunstyrelsens förslag att 
anse beslutspunkten besvarad, Vänsterpartiets förslag att bifalla 
beslutspunkten, till vilket Rättvisepartiet Socialisterna och Anna 
Ragnar (-) har anslutit sig, samt Moderaternas, Liberalernas och 
Kristdemokraternas förslag att avslå beslutspunkten.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutspunkt 3

Tre förslag föreligger: Kommunstyrelsens förslag att 
anse beslutspunkten besvarad, till vilket Liberalerna och 
Kristdemokraterna har anslutit sig, Vänsterpartiets förslag att 
bifalla beslutspunkten, till vilket Rättvisepartiet Socialisterna och 
Anna Ragnar (-) har anslutit sig, samt Moderaternas förslag att 
avslå beslutspunkten.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutspunkt 4
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Tre förslag föreligger: Kommunstyrelsens förslag att 
anse beslutspunkten besvarad, till vilket Liberalerna och 
Kristdemokraterna har anslutit sig, Vänsterpartiets förslag att 
bifalla beslutspunkten, till vilket Rättvisepartiet Socialisterna och 
Anna Ragnar (-) har anslutit sig, samt Moderaternas förslag att 
avslå beslutspunkten.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen anses besvarad.

Reservationer

Martina Mossberg, Michael Fridebäck, Alexandra Anstrell, Sven 
Gustafsson, Sedat Dogru, Ewa Wasiewicz, Marin Tomic, Marietta 
de Pourbaix-Lundin, Joakim Goding, Sadik Akan, Kristoffer 
Eriksson, Pernilla Kjellin, Gilbert de Wendel, Birgitta Karlfeldt, 
Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin och Kjell Larsson – samtliga (M) – 
Tobias Hammarberg, Kristina Hallberg, Gustav Klockhoff och Pia 
Lublin – samtliga (L) – samt Suzanne Enman och Marie Litholm – 
båda (KD) – samt Anna Ragnar (-) reserverar sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt

För kännedom: Planeringschefen, koststrategen


