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2016-02-09
Kompetensnämnden

Dnr. Kon 2015/108
Förslag till remissvar för motionen - Inför en köttfri dag på kommunala
förskolor, skolor och äldreboenden
Förslag till beslut

1. Kompetensnämnden föreslår bifall till motionen Inför en köttfri dag på
kommunala förskolor, skolor och äldreboenden (dnr. Kst 2015/373) med tillägget
att brukarinflytandet bör främjas för att säkerställa gott genomförande.
2. Kompetensnämnden uppdrar åt Kompetensförvaltningen att utreda möjligheterna
till ökat elevinflytande gällande skolmaten på Järfälla gymnasieskolor, för återrapportering till nämnden senast 2016-12-31.
Ärendet i korthet

En motion för införandet av en köttfri dag har inkommit för beslut i kommunfullmäktige. Kompetensnämnden har per remiss fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
Av Kompetensnämndens verksamheter skulle införandet av en köttfri dag enligt
motionen enbart beröra gymnasieskolan. Eftersom gymnasieskolan redan har en
köttfri dag, så bedömer Komptensförvaltningen att motionens mening redan är
uppnådd inom de egna verksamheterna.
Bland gymnasieelever upplevs den köttfria dagen överlag som en god idé, men att
genomförandet har utrymme för förbättring. Därmed föreslår förvaltningen bifall till
motionen, men med tillägget att brukarinflytandet bör främjas för att ge hållbarhet åt
genomförandet.
Handlingar
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Förvaltningens skrivelse, 2016-02-09
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Remiss: Inför en köttfri dag på kommunala förskolor, skolor och
äldreboenden – överlämnande av motion från Bo Leinerdal (V) för
beredning (dnr. Kon 2015/108-1).

Kompetensförvaltningen
Kansliet
Patrik Thorson, utredare
Telefon: 08-580 284 47 (direkt)
E-post: patrik.thorson@jarfalla.se
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Redogörelse
Bakgrund

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.
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.
Vad som inte framgår av motionen är att flera av de verksamheter som motionen
riktar sig till – inklusive gymnasieskolan – redan har en köttfri dag i veckan.

Analys

Då gymnasieskolan redan har en köttfri dag, så finns det goda förutsättningar att
bedöma motionen om införandet av en köttfri dag i andra kommunala verksamheter.
Därför har Kompetensförvaltningens miljögrupp – där gymnasieintendent, kökschef
och elevrepresentanter ingår – fått möjlighet att yttra sig om motionen. En sammanställning av elevernas synpunkter står att finna under tjänsteskrivelsens avsnitt om
barnkonsekvensanalys.

Överväganden
Ekonomiska konsekvenser

Då köttfri dag redan idag tillämpas i gymnasieskolan, så förväntas inte ett
genomförande av motionen ge några ekonomiska konsekvenser alls inom
Komptensnämndens verksamheter.
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Barnkonsekvensanalys

Som ett led i barnkonsekvensanalysen har elever från gymnasieskolorna fått
möjlighet att lämna synpunkter på motionen och hur köttfri dag fungerar i dagsläget.
De synpunkter som inkommit i muntlig och skriftlig form kan summeras till att:
 Det finns en enighet om att köttfri dag är en god idé.
 Det råder delade meningar om genomförandets kvalitet.

Slutsatser
Med utgångspunkt i att eleverna uppfattat köttfri dag som en god idé, och att
gymnasieintendent och kökschef inte uttryckt någon annan mening, så föreslår
Kompetensförvaltningen att Kompetensnämnden föreslår Kommunstyrelsen att
bifalla motionen ”Inför en köttfri dag på kommunala förskolor, skolor och
äldreboenden”. Då elevernas upplevelse av genomförandets kvalitet varierar, så
föreslås dock ett tillägg; att brukarinflytandet bör främjas (t.ex. genom matråd).
För att, oavsett nämndens och Kommunstyrelsens beslut gällande motionen,
adressera elevernas upplevelse av skolmaten, så föreslås även att nämnden
uppdrar åt förvaltningen att under år 2016 utreda möjligheterna till ökat
elevinflytande gällande skolmaten.
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