TJÄNSTESKRIVELSE

2016- 01-25

Barn- och ungdomsnämnden

Dnr Bun 2015/258
Inför en köttfri dag på kommunala förskolor, skolor och äldreboenden,
motion från Bo Leinerdal (V) – yttrande till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till barn- och ungdomsnämnden.
1

Motionen avslås

Ärendet i korthet

Bo Leinerdal (V) har till kommunfullmäktige lämnat en motion ”Inför en köttfri dag
på kommunala förskolor, skolor och äldreboenden”. Motionen har överlämnats till
barn- och ungdomsnämnden, komptensnämnden och socialnämnden för beredning.
Förslaget ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 april 2016.
I motionen föreslår Vänsterpartiet ”att Järfälla kommun inför minst en vegetarisk dag
per vecka, i enlighet med köttfri måndag, på förskolor, skolor och äldreboenden, för
miljön, för den globala matförsörjningen, för hälsan och för djuren och för en
sundare mathållning för barn och äldre”.
Mot bakgrund av att det redan har införts en vegetarisk dag i matsedeln på
kommunala förskolor och skolor i Järfälla kommun föreslår Barn- och
ungdomsnämnden kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

Handlingar
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Barn och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-25
Inför en köttfri dag på kommunala förskolor, skolor och äldreboenden motion
från Bo Leinerdal (V) Dnr Kst 2015/373

Bakgrund och analys

Bo Leinerdal gör gällande att vår köttkonsumtion leder till många allvarliga miljöoch hälsoproblem. Köttfri måndag är en global rörelse som visar på de hälso- och
miljövinster som kan göras genom att välja att äta vegetariskt en dag i veckan.
Enligt en undersökning som gjordes av organisationen Djurens rätt 2014 har 87 av
landets kommuner redan infört en köttfri dag, sedan dess har ytterligare några
kommuner tillkommit. Motionären hänvisar till Järfälla kommuns miljöplan
där målet är att CO2 utsläpp per invånare ska minska.
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Livsmedelsverket rekommenderar att vi av hälsoskäl generellt bör äta mindre kött än
idag. Vår konsumtion av grönsaker och frukt når inte upp till rekommenderad
mängd, studier visar också att ungdomar generellt äter onyttigare mat och för lite av
potatis, frukt och grönt.
Motionären hänvisar också till den moderna djurhållningen som innebär att djuren
till väldigt liten del får ett naturligt liv. Storskalighet leder till hård avel och ökad
antibiotika användning. Ekologisk djuruppfödning som innebär större möjlighet till
att djuren får leva ett naturligare liv är att föredra. En viktig aspekt är att genom
minska andelen kött då ha möjlighet att satsa på ekologiskt kött.
Analys och överväganden

Järfälla kommun har sedan något år tillbaka infört en vegetarisk dag på kommunala
förskolor och skolor. Kommunens kostkonsulter arbetar aktivt med att öka
kunskapen om och användandet av klimatsmarta livsmedel. I den senaste
livsmedelsupphandlingen ställdes också krav på djurskydd enligt Miljöstyrningsrådet
olika nivåer vilket inneburit att nu finns fler ekologiska köttprodukter i kommunens
livsmedelsavtal.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet kommer att påverka barn och ungdomars matvanor positivt framöver då
köttkonsumtionen kommer att minska och förutsättningar för bättre hälsa ges.
Barn och ungdomar får uttrycka sin mening i matråd och elevråd.

Slutsatser

Barn- och ungdomsförvaltningen har redan en infört en köttfri dag i matsedeln på
kommunala förskolor och skolor och därför anser Barn- och ungdomsförvaltningen
att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.
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