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§ 23 Dnr KS 2020/00195-1.3.6 

Beslut - Svar på motion från (V) om klimatsmart mat som norm 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första att-sats avslås. 

2. Motionens andra att-sats avslås. 

Särskilt yttrande 

Vicki Skure Eriksson (C) inkommer med ett särskilt yttrande: 

"Vänsterpartiet vill i sin motion att hela Västerås stad minskar 

köttkonsumtionen med 25 % till 2025 och att kommunens politiska 

organisation föregår med gått exempel och helt ställer om till vegetarisk 

norm vid beställning av fika och mat i samband med sammanträden och 

konferenser.  

För oss i Centerpartiet är det självklart att yrka avslag på båda förslagen. 

Svensk livsmedelsproduktion är klimatsmart. Svensk livsmedelsproduktion 

är nyckeln till att klara klimatutmaningarna och samtidigt se till att 

människor kan äta sund och säker mat – i fredstid såväl som i tider av kris 

eller krig. Animalieproduktionen i Sverige är hållbar och bidrar till viktiga 

proteinkällor, inte minst för barn som växer och till äldre som har svårt att 

äta stora mängder mat.  

Västerås bördiga jordbruksmark har mycket bra förutsättningar för att 

producera sunda och säkra livsmedel, drivmedel som biogas och grön energi. 

Det naturliga kretsloppet är grunden i den gröna omställningen. Betande djur 

bidrar till öppna ängslandskap och biologisk mångfald. Växande grödor som 

förädlas till sunda och säkra livsmedel som vegetabilier, kött och mjölk. 

Gödseln som djuren producerar rötas till biogas och återförs sedan som 

viktig näring på åkrarna inför nästa gröda. Grödor och skog som växer 

binder koldioxid, vilket är bra för klimatet.   

Friska djur är klimatsmarta. Sverige har en av världens strängaste 

djurskyddslagstiftningar med mycket låg antibiotikaanvändning, program för 

salmonellafrihet och andra allvarliga sjukdomar, vilket är resultatet av ett 

gediget arbete de senaste 40 åren. Djur som är friska och mår bra, växer och 

nyttjar energin i fodret effektivt och ger ett lägre klimatavtryck än djur som 

är sjuka. Antibiotikaresistensen är ett växande problem i världen och där 

visar Sverige vägen, både vad gäller djurvälfärd, lågt klimatavtryck och 

möjligheter att föda upp djur utan generell inblandning av antibiotika.   

Vill vi på allvar stimulera klimatsmart mat i Västerås behöver vi istället ge 

förutsättningar att öka den inhemska livsmedelsproduktionen i enlighet med 

den nationella och regionala livsmedelsstrategin. Öka andelen betande djur, 

vilket gynnar växt- och djurliv. Bygga in ekosystemtjänster även i tätorten 

som gynnar pollinerare. Upphandla svenska, lokala, klimatsmarta livsmedel 
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till förskolor, skolor, äldreboenden, till politiska möten och representationer. 

För om vi inte handlar och säkerställer att det finns inhemsk mat i fredstid är 

det heller inte säkert att det finns någon mat i kristid."   

 

Carin Lidman (S) och Staffan Jansson (S) inkommer med ett särskilt 

yttrande: 

"Klimatkrisen är ett faktum. Vi behöver alla bidra med att minska 

klimatgasernas utsläpp. Att minska vår köttkonsumtion är en del. Där är det 

viktigt vilka signaler vi politiker sänder ut till resten av samhället. Därför är 

det rimligt att vegetariskt är normen. Viktigt är dock att även de vegetariska 

alternativen ska ha låg miljöpåverkan och vara näringsriktiga. 

Skolan är den enskilt största kommunala verksamhet som serverar måltider. 

Den har redan gjort ett stort arbete, sedan 2010, att minska sin 

klimatpåverkan via maten som serveras. Att lägga på 

restaurangverksamheten att ytterligare minska andelen kött som serveras 

med 25 procent inom tre år är en stor utmaning, samtidigt som verksamheten 

har många andra utmaningar att jobba med. Restaurangverksamheten och 

dess personal behöver få kontinuerlig fortbildning i vilken miljöpåverkan 

verksamheten har och hur dess ekologiska fotavtryck kan minska genom 

vilka råvaror man väljer, minska matsvinnet och avfallshanteringen. Det här 

är viktigt för de pedagogiska nämnderna att följa." 

 

Anna Thunell (MP) inkommer med ett särskilt yttrande: 

"Miljöpartiet delar motionärens intension att köttkonsumtionen i samhället 

måste minska samt att kommunen bör föregå med gott exempel. Att däremot 

besluta ”att hela Västerås stad minskar köttkonsumtionen med 25 % till 

2025” lämnar en rad juridiska problem och övertramp på individer med 

bistånd från kommunens rätt till självbestämmande och delaktighet.  

 

Att begära att personer med bistånd från kommunen minskar 

köttkonsumtionen med 25 %, exempelvis inom äldreomsorgen, är inte 

förenligt med Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till visa 

personer. För Miljöpartiet är det viktigt att personer som behöver 

kommunens stöd ska ha samma rätt till självbestämmande som övriga 

samhället. Vi ser däremot att samhället som stort måste minska  

köttkonsumtionen, men detta är ett arbete som måste ske på andra sätt än att 

skära ner på köttkonsumtionen enbart för visa personer. Att däremot minska  

köttkonsumtionen inom skolans verksamheter ser vi positivt på och det är ett 

arbete som redan pågår.  

 

Vi ser även positivt på motionärens andra att-sats, att helt ställa om 

kommunens politiska organisation till vegetarisk kost. Detta menar vi skulle 

bidra till ett positivt signalvärde. Politiken bör föregå med gott exempel vid 

representation, möten och konferenser." 
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Reservation 

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  

 

Anna Thunell (MP) reserverar sig mot beslutet avseende attsats 2 i motionen 

till förmån för eget förslag enligt följande: 

"Motionens andra attsats ”att kommunens politiska organisation föregår med 

gott exempel och helt ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika 

och mat i samband med sammanträden eller konferenser” är en ståndpunkt 

Miljöpartiet delar.  

 

Köttkonsumtionen står för en betydande del av kommunens utsläpp och 

måste minska i hela samhället. Om vi som kommun menar allvar med 

omställningsarbetet måste vi som politisk organisation föregå med gott 

exempel.  

 

För Miljöpartiet är det bekymmersamt att majoriteten av partier i Västerås  

fullmäktige inte delar synen kring köttkonsumtionens konsekvenser. Det är  

problematiskt att en så pass trivial ståndpunkt, att politiken bör föregå med 

gott exempel i klimatomställningen, inte delas av flera." 

 

Carin Lidman (S) och Staffan Jansson (S) reserverar sig mot beslutet 

avseende attsats 2 i motionen till förmån för eget förslag.  

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Vicktoria Bagi och Olle 

Kvarnryd, alla från Vänsterpartiet har i en motion med rubriken Motion från 

(V) om klimatsmart mat som norm föreslagit: 

1. att hela Västerås stad minskar köttkonsumtionen med 25 procent till 2025 

2. att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 

ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 

med sammanträden eller konferenser. 

Kommunfullmäktige har den 6 februari 2020, §71 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 

Individ- och familjenämnden, Nämnden för personer med funktionshinder, 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Äldrenämnden. 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och familjenämnden, 

Nämnden för personer med funktionshinder, Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden och Äldrenämnden har inkommit med remissvar.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 
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Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första att-sats avslås. 

2. Motionens andra att-sats XXX 

Yrkanden 

Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Anna Thunell (MP), Carin Lidman (S) och Staffan Jansson (S) yrkar avslag 

till attsats 1 i motionen och bifall till attsats 2 i motionen.  

Ann-Louise Molin Östling (S), Vicki Skure Eriksson (C), Jacob Axelson (L), 

Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar 

avslag till motionen i sin helhet. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende attsats 1 i 

motionen, dels bifall från Anna Maria Romlid (V), dels avslag från Anna 

Thunell (MP) med flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de 

två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 

propositionsordning varvid den genomförs.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå attsats 1 i 

motionen.  

Vidare finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende attsats 

2 i motionen, dels bifall från Anna Maria Romlid (V) med flera, dels avslag 

från Ann-Louise Molin Östling (S) med flera. Ordföranden föreslår en 

propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 

genomförs.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå attsats 2 i 

motionen.  

Kopia till 

Förskolenämnden 

Grundskolenämnden  

Individ- och familjenämnden  

Nämnden för personer med funktionshinder  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

Äldrenämnden 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Anna Jungmarker 
Epost: anna.jungmarker@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
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Kopia till 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden  
Individ- och familjenämnden  
Nämnden för personer med funktionshinder  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
Äldrenämnden 
 
 

Kommunstyrelsen 

 
 

Svar på Motion från (V) om klimatsmart mat som norm 

Förslag till beslut  
Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första att-sats avslås. 
2. Motionens andra att-sats XXX 

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Vicktoria Bagi och Olle 
Kvarnryd, alla från Vänsterpartiet har i en motion med rubriken Motion från 
(V) om klimatsmart mat som norm föreslagit: 

1. att hela Västerås stad minskar köttkonsumtionen med 25 procent till 
2025 

2. att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och 
helt ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i 
samband med sammanträden eller konferenser. 

Kommunfullmäktige har den 6 februari 2020, §71 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Motionen har remitterats till Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Individ- och familjenämnden, Nämnden för personer med funktionshinder, 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Äldrenämnden. 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och familjenämnden, 
Nämnden för personer med funktionshinder, Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och Äldrenämnden har inkommit med remissvar.  
Stadsledningskontoret föreslår att motionens första att-sats avslås och den 
andra att-satsen XXX mot bakgrund av nedanstående. 

Beslutsmotivering 
Remissvar 
Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har lämnat samma svar och endast berört 
motionens första punkt. I detta beskrivs barn- och utbildningsförvaltningens 
restaurangenhets arbete när det gäller att minska klimatpåverkan från 
livsmedelsinköp. Sedan 2010 har förvaltningens minskning varit nästan 35 
%, från 2,6 kg koldioxidekvivalenter till 1,7 kg koldioxidekvivalenter år 
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2019. Detta har förvaltningen lyckats med genom att minska mängden kött 
överlag och byta ut nötkött till förmån för fågel och griskött, öka antalet 
vegetariska rätter och minska matsvinnet. Förvaltningen anger också att 
kostnaden för köttinköp minskat med 5 % under samma tidsperiod. 
Förvaltningen bedömer att en ytterligare minskning av köttinköpen med 25 
% skulle vara en mycket stor utmaning.  
Individ- och familjenämnden svarar att förvaltningen har infört vegetarisk 
norm för de sammankomster som förvaltningsledningen ansvarar för. För 
övriga delar av förvaltningen är det upp till varje enhet att avgöra. 
Vegetarisk norm omfattar enbart medarbetarna och inte människor i 
förvaltningens verksamheter. Nämnden har inga synpunkter på vilken kost 
den politiska organisationen i stort väljer. 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning och äldrenämnden har 
lämnat samma svar. Individer med bistånd från nämnderna har inflytande 
och valfrihet över sin kost vilket gör att de själva väljer vad de vill äta. I 
egenregin följs riktlinje för måltider i särskilt boende, korttidsenhet och 
dagverksamhet. Där tydliggörs att individen ska ha inflytande över sin 
måltid och att verksamheten ska vara flexibel för önskemål. Det bedöms att 
det finns ett antal juridiska konsekvenser att ta hänsyn till som berör frihet 
och självbestämmande och att motionens syfte kan stå i strid med dessa. 
Man belyser också att stadens egna styrdokument skulle behöva omarbetas 
enligt motionens förslag men att detta ändå inte behöver betyda att 
köttkonsumtionen kommer att minska. Motionens andra punkt bedöms vara 
en fråga för den politiska viljeinriktningen.   
Styrande dokument 
I Program för ekologisk hållbarhet tas livsmedel upp i kapitlet Konsumtion 
och engagerade invånare. Här anges bland annat att matsvinn behöver 
minimeras längs hela livsmedelskedjan samt att vi ska säkerställa en 
resurseffektiv och hållbar konsumtion.   
Stadens måltidspolicy säger att livsmedlen ska vara medvetet utvalda så att 
miljön belastas så lite som möjligt samt att de ska vara ekologiska och 
närproducerade till så stor del som möjligt. Andelen vegetariskt ska öka och 
det kött som serveras ska komma från djur som fötts upp i system med god 
djuromsorg och låg antibiotikaanvändning. 
Stadsledningskontorets överväganden  
Inom kommunen används kött främst inom skolverksamheterna (75–80% av 
inköpen) och därefter inom äldreomsorgen. Under åren har ett stort 
förändringsarbete av måltiderna i skolan bedrivits framgångsrikt vilket har 
resulterat i minskad klimatpåverkan och ökad andel ekologiska livsmedel.  
Med hänvisning till att Förskolenämnden, Grundskolenämnden och 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden står för de största inköpen av kött 
och de anser att en minskning med 25 % från dagens nivåer skulle vara en 
mycket stor utmaning föreslår Stadsledningskontoret att motionens första att-
sats avslås. 
Hur stora mängder kött som förekommer vid fika och mat i samband med 
sammanträden och konferenser är okänt men oavsett mängd kan en 
vegetarisk norm få ett positivt symbolvärde. Den andra att-satsen i motionen 
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berör dock den politiska organisationen och lämnas därför utan förslag till 
beslut.  

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Förslaget till beslut kommer inte att medföra någon ekonomisk effekt. 

Hållbar utveckling 
Animaliskt protein har generellt sett en högre klimatpåverkan än 
vegetabiliskt protein så att byta ut kött mot vegetabilier är bra ur 
klimatsynpunkt. Ser man till biologisk mångfald är betande djur bra för att 
hålla landskap öppna och bidrar till ökad biologisk mångfald.   
 
Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 
Direktör strategisk 
samhällsutveckling 



§ 102 Dnr FSN 2020/00219-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (V) om 
klimatsmart mat som norm 

Beslut 

Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande från 

2020-04-02, med ändring enligt Vicki Skure Erikssons (C) yrkande, som sitt 

eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Reservation 

Vicki Skure Eriksson (C) lämnar följande särskilda yttrande: 

Svensk mat är klimatsmart mat. Att helt vegetarisk kost är mer klimatsmart 

än blandad kost är inget vi i Centerpartiet kan ställa oss bakom. Det 

viktigaste är hur maten produceras.  

Inhemska råvaror som förädlas till vegetabilier, kött, mjölk och ägg bidrar 

till ett öppet landskap, hagar som betas gynnar den biologiska mångfalden, 

gödsel från djuren rötas till biogas och näringen återförs till nästa gröda på 

åkern. Den inhemska produktionen är också avgörande för att klara 

livsmedelsförsörjningen i händelser av kris eller krig.  

Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar, låg 

antibiotikaanvändning och låga klimatutsläpp. Därför är det mer klimatsmart 

att välja svenska livsmedel än att bara servera vegetariskt. 

Mari Boman (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 

Sverigedemokraterna motsätter sig idén om att förvägra människor att äta 

kött, om de så önskar. Det handlar om att välja rätt kött, minska svinnet, och 

inte överkonsumera.  

Det finns också gott om belägg för att en ökad konsumtion av livsmedel 

producerade i Sverige skulle gynna en hållbar utveckling. I ett längre och 

större perspektiv har vi ett ansvar för att nyttja den svenska åker- och 

naturbetesmarken och därmed vår förmåga att producera livsmedel.  

Ärendebeskrivning 

Förskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig till kommunstyrelsen över 

Anna Maria Romlids (V), Lars Nordins (V), Hawar Asaieshs (V), Vicktoria 

Bagis (V) och Olle Kvarnryds (V) motion ”Klimatsmart mat som norm”. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 

1. Att hela Västerås stad minskar köttkonsumtionen med 25 % till 2025. 

2. Att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och 

helt ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i 

samband med sammanträden eller konferenser. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 11 maj 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande den 2 april 2020 

lämnat följande förslag till beslut: 

Förskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 

2020-04-02, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

med ändringen från "5 %" till "5 procentenheter". 

Proposition 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar 

enligt det.  



Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Bo Norrman 
Epost: bo.norrman@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (V) om 
klimatsmart mat som norm 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 

1. Att hela Västerås stad minskar köttkonsumtionen med 25 % till 2025. 

2. Att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 

ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 

med sammanträden eller konferenser. 

Den andra punkten rör inte förskolenämndens ansvarsområde och kommer 

därför inte beröras i yttrandet.   

Barn- och utbildningsförvaltningens restaurangenhet följer inköpta 

livsmedels klimatpåverkan per månad och år. Mätetalet är antal kg CO2e 

(koldioxidekvivalenter) per inköpt kg livsmedel.  

Som framgår av motionens löptext har Västerås stad målet att nå ett index på 

2 kg CO2e per kg inköpt livsmedel till 2020. 2019 blev barn- och 

utbildningsförvaltningens resultat 1,7 kg CO2e per kg inköpt livsmedel. 

Resultatet var alltså 15 % bättre än målet som var satt till 2020. Sedan 2010 

har barn- och utbildningsförvaltningens minskning av CO2e från inköpta 

livsmedel varit nästan 35 %. Från 2,6 kg till 1,7 kg. Anledningen till denna 

minskning av klimatpåverkan är främst:  

 Minskat användande av kött överlag men främst nötkött till förmån för 

kyckling/fågel samt griskött. 

 Att antalet vegetariska rätter har ökat. 

 Minskat matsvinn. 

Dessutom arbetar förvaltningen mer utifrån svensk säsong på frukt och 

grönsaker idag, jämfört med 2010. 

2019 köpte barn- och utbildningsförvaltningen livsmedel för 55,8 miljoner 

och cirka 21 %, eller 11,6 miljoner, av dessa användes till köttinköp, alla 

köttslag. 2010 var det cirka 26 % av den totala livsmedelskostnaden som 

användes till köttinköp. Det är en minskning på 5 procentenheter. 

Barn- och utbildningsförvaltningens klimatpåverkan har alltså minskat med 

35 % sedan 2010 och minskningen av köttinköp är 5 procentenheter. Att 

minskningen av köttinköp bidragit till förvaltningens minskade 

klimatpåverkan är glasklar men det är inte enbart det som bidragit till denna 

utveckling. 
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Att minska inköp av kött med ytterligare 25 % till 2025 är en mycket stor 

utmaning utifrån den fakta som presenterats ovan. 
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§ 91 Dnr GSN 2020/00385-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (V) om 
klimatsmart mat som norm 

Beslut 

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 

daterat 2020-04-02, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.        

Särskilt yttrande 

Vicki Skure Eriksson (C) lämnar följande särskilda yttrande: 

”Svensk mat är klimatsmart mat. Att helt vegetarisk kost är mer klimatsmart 

än blandad kost är inget vi i Centerpartiet kan ställa oss bakom. Det 

viktigaste är hur maten produceras.  

Inhemska råvaror som förädlas till vegetabilier, kött, mjölk och ägg bidrar 

till ett öppet landskap, hagar som betas gynnar den biologiska mångfalden, 

gödsel från djuren rötas till biogas och näringen återförs till nästa gröda på 

åkern. Den inhemska produktionen är också avgörande för att klara 

livsmedelsförsörjningen i händelser av kris eller krig.  

Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar, låg 

antibiotikaanvändning och låga klimatutsläpp. Därför är det mer klimatsmart 

att välja svenska livsmedel än att bara servera vegetariskt.” 

Nadja Axling (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 

”SD motsätter sig idén om att förvägra människor att äta kött, om de så 

önskar. Viktigt är dock att välja rätt kött, minska svinnet, och inte 

överkonsumera. Det finns också gott om belägg för att en ökad konsumtion 

av livsmedel producerade i Sverige skulle gynna en hållbar utveckling. I ett 

längre och större perspektiv har vi ett ansvar för att nyttja den svenska åker- 

och naturbetesmarken och därmed vår förmåga att producera livsmedel.”     

Ärendebeskrivning 

Grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig till kommunstyrelsen 

över Anna Maria Romlids (V), Lars Nordins (V), Hawar Asaieshs (V), 

Vicktoria Bagis (V) och Olle Kvarnryds (V) motion ”Klimatsmart mat som 

norm”. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 

1. Att hela Västerås stad minskar köttkonsumtionen med 25 % till 2025. 

2. Att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 

ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 

med sammanträden eller konferenser. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 11 maj 2020.      
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Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande den 2 april 2020 

lämnat följande förslag till beslut:   

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 

daterat 2020-04-02, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.   

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 

med bifall från henne själv, och att grundskolenämnden beslutar enligt det.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen              

 

 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Bo Norrman 
Epost: bo.norrman@vasteras.se 
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GSN 2020/00385- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen  

 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (V) om 
klimatsmart mat som norm 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 

1. Att hela Västerås stad minska köttkonsumtionen med 25 % till 2025. 

2. Att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 

ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 

med sammanträden eller konferenser. 

Den andra punkten rör inte grundskolenämndens ansvarsområde och 

kommer därför inte beröras i yttrandet.   

Barn- och utbildningsförvaltningens restaurangenhet följer inköpta 

livsmedels klimatpåverkan per månad och år. Mätetalet är antal kg CO2e 

(koldioxidekvivalenter) per inköpt kg livsmedel.  

Som framgår av motionens löptext har Västerås stad målet att nå ett index på 

2 kg CO2e per kg inköpt livsmedel till 2020. 2019 blev barn- och 

utbildningsförvaltningens resultat 1,7 kg CO2e per kg inköpt livsmedel. 

Resultatet var alltså 15 % bättre  än det målet som var satt till 2020. Sedan 

2010 har barn- och utbildningsförvaltningens minskning av CO2e från 

inköpta livsmedel varit nästa 35 %. Från 2,6 kg till 1,7 kg. Anledningen till 

denna minskning av klimatpåverkan är främst:  

 Minskat användande av kött överlag men främst nötkött till förmån för 

kyckling/fågel samt griskött. 

 Antalet vegetariska rätter har ökat. 

 Minskat matsvinn. 

Dessutom arbetar förvaltningen mer utifrån svensk säsong på frukt och 

grönsaker idag, jämfört med 2010. 

2019 köpte barn- och utbildningsförvaltningen livsmedel för 55,8 miljoner 

och cirka 21 %, eller 11,6 miljoner, av dessa användes till köttinköp, alla 

köttslag. 2010 var det cirka 26 % av den totala livsmedelskostnaden som 

användes till köttinköp. Det är en minskning på 5 procentenhet. 

Barn- och utbildningsförvaltningens klimatpåverkan har alltså minskat med 

35 % sedan 2010 och minskningen av köttinköp är 5 procentenhet. Att 

minskningen av köttinköp bidragit till förvaltningens minskade 

klimatpåverkan är glasklar men det är inte enbart det som bidragit till denna 

utveckling. 
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Att minska inköp av kött med ytterligare 25 % till 2025 är en mycket stor 

utmaning utifrån den fakta som presenterats ovan. 
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§ 112 Dnr IFN 2020/00164-1.7.1 

Yttrande över remiss - Motion från (V) om klimatsmart mat som 
norm 

Beslut 

Individ- och familjenämnden antar yttrandet och överlämnar det till 

Kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen (KS) har remitterat en motion från (V), Klimatsmart mat 

som norm, till bland andra Individ- och familjenämnden. Yttrandet ska vara 

KS tillhanda senast den 11 maj 2020. 

Bifogat finns förvaltningens förslag till yttrande.  

Yrkanden 

 Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.     

Kopia till 

Kommunstyrelsen              

 

 



 

 
 

 
 
Individ- och familjeförvaltningen 
Gunilla Westberg 
Epost: gunilla.westberg@vasteras.se 
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2020-04-03 
Diarienr 

IFN 2020/00164- 1.7.1  

  

 

Kopia till 

"[Skriv text här]"               
 

Individ- och familjenämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Yttrande över remiss - Motion från (V) om 
klimatsmart mat som norm 

Förslag till beslut 

Individ- och familjenämnden antar yttrandet och överlämnar det till 

Kommunstyrelsen.         

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen (KS) har remitterat en motion från (V), Klimatsmart mat 

som norm, till bland andra Individ- och familjenämnden. Yttrandet ska vara 

KS tillhanda senast den 11 maj 2020. 

Bifogat finns förvaltningens förslag till yttrande.       



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  Organisationsnr: 212000-2080 

Postadress 
Västerås stad 
Sociala nämndernas förvaltning 
721 87 Västerås 

 
 

Telefon direkt 
021-392232 

Kontaktcenter 
021-39 00 00 

Webbplats 
www.vasteras.se 
 
E-post 
kontaktcenter@vasteras.se 

 
  

Yttrande över remiss gällande motion från (V), 
Klimatsmart mat som norm 
 
Kommunstyrelsen (KS) har remitterat en motion från (V), Klimatsmart mat som 
norm, till bland andra Individ- och familjenämnden. Yttrandet ska vara KS tillhanda 
senast den 11 maj 2020. 
 
I motionen föreslås  

 att hela Västerås stad minskar köttkonsumtionen med 25 procent till 2025 

 att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 
ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 
med sammanträden eller konferenser.  

 
Att hela Västerås stad minskar köttkonsumtionen med 25 procent till 2025 
Individ- och familjeförvaltningen, IFF, har infört vegetarisk norm för de 
sammankomster förvaltningsledningen ansvarar för. Gällande förvaltningens övriga 
delar är det upp till varje enhet att fatta beslut om vegetarisk norm eller inte och en 
enhet har beslutat om det. Eventuell vegetarisk norm omfattar endast 
medarbetare, inte de människor som finns i våra verksamheter.  
Vid vegetarisk norm är det fortfarande upp till var och en att välja kött, men det är 
köttet som anges som specialkost.  
 
Att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt ställer 
om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband med 
sammanträden eller konferenser 
Individ- och familjenämnden har ingen synpunkt på vilken kost kommunens 
politiska organisation i stort väljer utan överlämnar den frågan till respektive del av 
organisationen.   

  1 

  

2020-04-14 Dnr: IFN 2020/00164-1.7.1 

  
  

Gunilla Westberg 
gunilla.westberg@vasteras.se 

  

 
 

 
 







Från: kommunstyrelsen@vasteras.se 
Skickat: den 11 februari 2020 12:46 
Till: Förskolenämnden; Barn- och utbildningsförvaltningen; Utbildnings- 

arbetsmarknadsnämnden; Individ- och familjenämnden; Nämnden för 
personer med Funktionsnedsättning; Äldrenämnden 

Ämne: Handlingar för ärende 202000195, Motion från (V) om klimatsmart mat som 
norm 

Bifogade filer: Följebrev Remiss.pdf; Ax964_085406.pdf 
 

Hej, 

  

Översänder "Remiss - Motion från (V) om klimatsmart mat som norm". 

Sista svarsdag till kommunstyrelsen@vasteras.se den 11 maj 2020. 

  

Med vänlig hälsning 

Registrator 

Kommunstyrelsen 

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202000195, Motion från (V) om klimatsmart mat som norm bifogas detta 
e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 

mailto:kommunstyrelsen@vasteras.se
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Datum 

2020-02-11 
Diarienr 

KS 2020/00195- 1.3.6  
  

 

REMISS 

 

Ärende  Motion från (V) om klimatsmart mat som norm  

Remitterat till Förskolenämnden 

 Grundskolenämnden 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Individ- och familjenämnden 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

Äldrenämnden 

Svar senast Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 11 maj 2020 
  

  

 
 Skickas digitalt till kommunstyrelsen@vasteras.se 
 
 
 
 Med vänlig hälsning 
   
 Pia Svennerholm Moberg 
 Kanslichef 
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§ 85 Dnr NF 2020/00039-1.7.1 

Remiss - Motion från (V) om klimatsmart mat som norm 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner förvaltningens 

förslag till yttrande samt överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har inkommit med en motion med rubriceringen ”Klimatsmart 

mat som norm”. Motionärerna föreslår att 1) hela Västerås stad minskar 

köttkonsumtionen med 25% till 2025  

2) att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 

ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 

med sammanträden eller konferenser. 

Förvaltningens bedömning är att äldrenämnden och nämnden för personer 

med funktionshinder i möjligaste mån söker påverka till hälsosamma val av 

kost inom ramen för deras respektive ansvarsområden. Inom 

ansvarsområdena har nämnderna lagstiftningar att ta hänsyn till, vilka bl.a. 

innefattar individens rätt till självbestämmande och delaktighet. Individer 

med bistånd från nämnderna har inflytande och valfrihet över sin kost. Den 

utgångspunkten är också helt i linje med Socialtjänstlagen eller Lagen om 

stöd och service till vissa personer.  

Ett beslut enligt motionens förslag förutsätter att stadens styrdokument för 

livsmedel, måltidspolicy omarbetas enligt förslaget samt nämndernas 

riktlinje för måltider. Ändrade styrdokument kan i viss utsträckning leda till 

minskad köttkonsumtion. Det är dock ingen garanti att köttkonsumtionen 

minskar enligt motionens förslag, eftersom individerna har inflytande över 

vad han eller hon vill äta och har frihet att både välja och välja bort kost. 

Vad gäller motionens del som gäller förtäring i samband med politikens 

sammanträden eller konferenser, är förvaltningens bedömning att den är en 

fråga för den politiska viljeinriktningen.  

Yrkanden 

Magnus Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Proposition 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar 

enligt det.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
721 87 Västerås 
021-39 00 00 • www.vasteras.se 
 Christina Becker  
021-39 24 35 • christina.becker@vasteras.se 

Yttrande 

Klimatsmart mat som norm 
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1. Ärendebeskrivning 
Vänsterpartier har inkommit med en motion med rubriceringen ”Klimatsmart mat 

som norm”. I korthet handlar motionen om behovet av att äta mindre 

animalieproduker för att minska den globala uppvärmningen till förmån för 

vegetarisk mat i offentliga sammanhang. Den klimatsmarta maten har positiva 

hälsoeffekter. 

 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige  

 att hela Västerås stad minskar köttkonsumtionen med 25% till 2025 

 att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 

ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 

med sammanträden eller konferenser. 

 

2. Riktlinje för måltider m.m. 
Äldrenämnden (ÄN) och Nämnden för personer med funktionsnedsättning (NF) 

har en riktlinje för måltider i särskilt boende, korttidsenhet och dagverksamhet 

inom sina respektive ansvarsområden. Denna refereras till i nämndernas uppdrag 

och aval med utförarna. 

 

Riktlinjen bygger på Livsmedelsverkets råd och tydliggör även att individen har 

inflytande över sin måltid och måltidssituation, samt att verksamheten behöver 

vara flexibel för önskemål av olika skäl. Inom äldrenämndens särskilda boenden, 

där maten tillagas för flera personer, ska menyn varieras och utformas utifrån 

exempelvis säsong, tradition och individers kultur, religion, behov, önskemål och 

vanor. Inom NF:s särskilda boenden väljer individen själv vad han/hon vill ha 

hemhandlat och tillagat. Måltiden tillagas i individens lägenhet (om det inte är så 

att matlagning är planerad att vara en specifik gemensam aktivitet och som då 

görs i det gemensamma köket).  

 

Nämnda riktlinje gäller för ÄN och NF. Därtill finns stadsgemensamma 

styrdokument för kost såsom Måltidspolicy för Västerås stad och Riktlinje för 

inköp och upphandling av livsmedel.  

3. Hemtjänst och boendestöd  
Individer med hemtjänst eller boendestöd väljer dels sin utförare (enligt Lag om 

valfrihet, LOV), dels vad han eller hon vill äta för kost. Om individerna har 
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biståndsbeslut på matinköp och matlagning, väljer individen själv vad han/hon vill 

ha hemköpt och tillagat. Har individen beslut på distribution av matlåda, väljer 

individen själv om matlådan köps via sin utförare eller om matlådan köps från 

exempelvis en daglivaruhandel eller en kvartersrestaurang.  

I en upphandling som vård- och omsorgsförvaltningen gjorde på kylda matlådor 

till personer i ordinärt boende och med biståndsbeslut på distribution av matlåda, 

framgår bla. hållbarhetskrav. Dessa säger att den ”Vegetariska maten ska få en 

större plats och köttråvaror vara av god kvalitet [...]”. Med dessa preferenser har 

förvaltningen öppnat förutsättningar för att den vegetariska kosten ska kunna 

levereras. Ytterst är det dock individen som väljer och beställer vilken mat han 

eller hon vill ha i sin matlåda. 

 

4. Konsekvenser 

4.1. Kund 

Enligt egenregin kan kvalitet gentemot gäst (dvs. hur de kan påverka sin kost) 

påverkas till det sämre då dagens gäster är medvetna och vill kunna påverka sin 

kost. Egenregin har återkommande mat- och kostråd på de enheter som lagar mat 

själva och där förs bra och viktiga diskussioner om hur maten är, bör vara och ska 

vara. Till mångt och mycket är det så att maten som tillagas är i samspråk med de 

som äter maten dagligen.  

4.2. Kvalité 

Egenregin uppger att vegetarisk mat traditionellt delas in i olika grupper 

(Livsmedelsverket): 

 Vegansk mat består helt av vegetabilier utan något inslag från djurriket, 

alltså varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung. 

 Lakto-vegetarisk mat innehåller vegetabilier och mjölkprodukter. 

 Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller vegetabilier, mjölkprodukter och 

även ägg. 

 

Kvaliteten på maten kommer inte påverkas då det finns ett bra livsmedelsavtal 

som ligger till grund. I det avtalet har upphandlarna lagt till mer ekoprodukter än 

tidigare. Kvalitet gentemot gäst dvs. hur de kan påverka sin kost, kan påverka till 

det sämre då dagens gäster är medvetna och vill kunna påverka sin kost. 
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4.3. Medarbetare 

Det har inte framkommit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

4.4. Ekonomi 

Enligt förvaltningen  saknas idag ett verktyg för att göra mer exakta och 

tillförlitliga uppföljningar av olika produktgrupper. Däremot pågår en upphandling 

av ett sådant verktyg. För att det ska vara möjligt att göra en tillförlitlig beräkning 

av ekonomiska konsekvenser av klimmatsmart mat i sin helhet för egenregins 

särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter, skulle 

klimatsmart mat behöva definieras.  

4.5. Juridik 

Förvaltningen och stadsjurist ser ett antal juridiska konsekvenser att ta hänsyn till. 

Individer med bistånd i nämndernas veksamheter har det med stöd i 

Socialtjänstlagen eller i Lagen om stöd och service till vissa personer. Lagen bygger 

på människors frihet att ta emot bistånd från socialtjänsten och den sk. 

Portalparagrafen som talar om respekt för människors självbestämmande och 

integritet. Vidare talar lagen om människors påverkansmöjligheter och att insatser 

utformas efter individens behov och önskemål. Minskad köttproduktion med 25% 

till 2025 kan stå i strid med de önskemål på kost som individerna har i 

nämndernas verksamheter.  

 

De riktlinjer som staden har för måltider är tydliga. Om maten är upphandlad 

måste kommunen se till på vilket sätt kraven är formulerade och som därmed är  

ställda på utförare. Detta styr vilken mat staden kan erbjuda och avtalsvillkor går 

inte att ändra hur som helst.  

4.6. Barnrättsperspektiv 

Förvaltningen finner att barnkonventionen blev lag från 1 januari 2020 
innebärande att barnrättsperspektivet och barns rättigheter ska tas hänsyn till i 
alla områden där kommunen fattar beslut.  

I allt framåtsyftande arbete ställs krav på att nämnder och förvaltningar intar ett 
barnrättsperspektiv och i förekommande fall gör barnkonsekvensanalyser inför 
beslut som kan påverka barn. 

4.7. Social hållbarhet 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 
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5. Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att äldrenämnden och nämnden för personer med 

funktionshinder i möjligaste mån söker påverka till hälsosamma val av kost inom 

ramen för deras respektive ansvarsområden. Inom ansvarsområdena har 

nämnderna lagstiftningar att ta hänsyn till, vilket bl.a. innefattar individens rätt till 

självbestämmande och delaktighet. 

 

Individer med bistånd från nämnderna har inflytande och valfrihet över sin kost. 

Den utgångspunkten är också helt i linje med Socialtjänstlagen eller Lagen om 

stöd och service till vissa personer. Socialtjänstlagens s.k. Portalparagraf talar om 

respekt för människors självbestämmande och integritet.  

 

Motionens förslag om att minska köttkonsumtionen med 25% till 2025, 

förutsätter att stadens styrdokument för upphandling av livsmedel, samt 

måltidspolicy omarbetas enligt förslaget, liksom nämndernas riktlinje för måltider. 

Ändrade styrdokument kan i viss utsträckning leda till minskad köttkonsumtion. 

Det är dock ingen garanti att köttkonsumtionen minskar enligt motionens förslag, 

eftersom individer i exempelvis särskilda boenden har inflytande över vad han 

eller hon vill äta och har frihet att både välja och välja bort kost. För individer med 

hemtjänst eller boendestöd finns heller ingen garanti för att ändrade 

styrdokument minskar köttproduktionen, eftersom individen själv väljer vilka 

livsmedel som köps hem och vad han eller hon vill äta.  

 

Vad gäller motionens del som gäller förtäring i samband med politikens 

sammanträden eller konferenser, är förvaltningens bedömning att den är en fråga 

för den politiska viljeinriktningen.  
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§ 91 Dnr UAN 2020/00197-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (V) om 
klimatsmart mat som norm 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 2020-04-02, som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.        

Särskilt yttrande 

Eva Lotta Svensson (C) inkommer med särskilt yttrande enligt följande:  

"Svensk mat är klimatsmart mat. Att helt vegetarisk kost är mer klimatsmart 

än blandad kost är inget vi i Centerpartiet kan ställa oss bakom. Det 

viktigaste är hur maten produceras. Inhemska råvaror som förädlas till 

vegetabilier, kött, mjölk och ägg bidrar till ett öppet landskap, hagar som 

betas gynnar den biologiska mångfalden, gödsel från djuren rötas till biogas 

och näringen återförs till nästa gröda på åkern. Den inhemska produktionen 

är också avgörande för att klara livsmedelsförsörjningen i händelser av kris 

eller krig. 

Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar, låg 

antibiotikaanvändning och låga klimatutsläpp. Därför är det mer klimatsmart 

att välja svenska livsmedel än att bara servera vegetariskt." 

 

Markus Lindgren (MP) inkommer med särskilt yttrande enligt följande:  

"Ska vi klara klimatutmaningen är livsmedel en bärande faktor. 

Konsumtionen av kött och andra animaliska produkter måste minska, och i 

detta är de offentliga köken viktiga. Få platser kan skapa så stor effekt som 

skolköken, eftersom de inte bara kan bidra till en mer hållbar 

livsmedelskonsumtion här och nu, utan även kan etablera goda vanor hos 

barn och unga som redan tar kunskaperna med ut i livet och i förlängningen 

till nya generationer. 

Trots detta väljer Miljöpartiet att bifalla förvaltningens förslag till yttrande. 

Detta beror på att arbete som över lång tid lagts ned på att ställa om våra 

offentliga kök till klimatsmartare mat. Sedan 2010 har köttinköpen minskat 

kraftigt och till följd av detta har också verksamheternas beskrivning av 

nuläget och de utmaningar vi vet att restaurangenheten står inför, är 

bedömningen att motionens första att- sats just nu skulle utgöra en för stor 

börda att bära- åtminstone inom ramarna för nuvarande organisation.” 

 

Ärendebeskrivning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig till 

kommunstyrelsen över Anna Maria Romlids (V), Lars Nordins (V), Hawar 
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Asaieshs (V), Vicktoria Bagis (V) och Olle Kvarnryds (V) motion 

”Klimatsmart mat som norm”. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 

- Att hela Västerås stad minskar köttkonsumtionen med 25 % till 2025. 

- Att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 

ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 

med sammanträden eller konferenser. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 11 maj 2020.    

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 2020-04-02, som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Carin Lidman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna 

yrkandet, och att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 

det.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen            

 

 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Bo Norrman 
Epost: bo.norrman@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2020-04-02 
Diarienr 

UAN 2020/00197- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (V) om 
klimatsmart mat som norm 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 

1. Att hela Västerås stad minska köttkonsumtionen med 25 % till 2025. 

2. Att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 

ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 

med sammanträden eller konferenser. 

Den andra punkten rör inte barn- och utbildningsförvaltningens 

ansvarsområde och kommer därför inte beröras i yttrandet.   

Barn- och utbildningsförvaltningens restaurangenhet följer inköpta 

livsmedels klimatpåverkan per månad och år. Mätetalet är antal kg CO2e 

(koldioxidekvivalenter) per inköpt kg livsmedel.  

Som framgår av motionens löptext har Västerås stad målet att nå ett index på 

2 kg CO2e per kg inköpt livsmedel till 2020. 2019 blev barn- och 

utbildningsförvaltningens resultat 1,7 kg CO2e per kg inköpt livsmedel. 

Resultatet var alltså 15 % bättre  än det målet som var satt till 2020. Sedan 

2010 har barn- och utbildningsförvaltningens minskning av CO2e från 

inköpta livsmedel varit nästa 35 %. Från 2,6 kg till 1,7 kg. Anledningen till 

denna minskning av klimatpåverkan är främst:  

 Minskat användande av kött överlag men främst nötkött till förmån för 

kyckling/fågel samt griskött. 

 Antalet vegetariska rätter har ökat. 

 Minskat matsvinn. 

Dessutom arbetar förvaltningen mer utifrån svensk säsong på frukt och 

grönsaker idag, jämfört med 2010. 

2019 köpte barn- och utbildningsförvaltningen livsmedel för 55,8 miljoner 

och cirka 21 %, eller 11,6 miljoner, av dessa användes till köttinköp, alla 

köttslag. 2010 var det cirka 26 % av den totala livsmedelskostnaden som 

användes till köttinköp. Det är en minskning på 5 %. 

Barn- och utbildningsförvaltningens klimatpåverkan har alltså minskat med 

35 % sedan 2010 och minskningen av köttinköp är 5 %. Att minskningen av 

köttinköp bidragit till förvaltningens minskade klimatpåverkan är glasklar 

men det är inte enbart det som bidragit till denna utveckling. 

Att minska inköp av kött med ytterligare 25 % till 2025 är en mycket stor 

utmaning utifrån den fakta som presenterats ovan. 
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§ 137 Dnr AN 2020/00161-1.7.1 

Remiss - Motion från (V) om klimatsmart mat som norm 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande samt 

överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har inkommit med en motion med rubriceringen ”Klimatsmart 

mat som norm”. Motionärerna föreslår att 1) hela Västerås stad minskar 

köttkonsumtionen med 25% till 2025 

2) att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 

ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 

med sammanträden eller konferenser. 

Förvaltningens bedömning är att äldrenämnden och nämnden för personer 

med funktionshinder i möjligaste mån söker påverka till hälsosamma val av 

kost inom ramen för deras respektive ansvarsområden. Inom 

ansvarsområdena har nämnderna lagstiftningar att ta hänsyn till, vilka bl.a. 

innefattar individens rätt till självbestämmande och delaktighet. Individer 

med bistånd från nämnderna har inflytande och valfrihet över sin kost. Den 

utgångspunkten är också helt i linje med Socialtjänstlagen eller Lagen om 

stöd och service till vissa personer. 

Ett beslut enligt motionens förslag förutsätter att stadens styrdokument för 

livsmedel, måltidspolicy omarbetas enligt förslaget samt nämndernas 

riktlinje för måltider. Ändrade styrdokument kan i viss utsträckning leda till 

minskad köttkonsumtion. Det är dock ingen garanti att köttkonsumtionen 

minskar enligt motionens förslag, eftersom individerna har inflytande över 

vad han eller hon vill äta och har frihet att både välja och välja bort kost. 

Vad gäller motionens del som gäller förtäring i samband med politikens 

sammanträden eller konferenser, är förvaltningens bedömning att den är en 

fråga för den politiska viljeinriktningen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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1. Ärendebeskrivning 
Vänsterpartier har inkommit med en motion med rubriceringen ”Klimatsmart mat 

som norm”. I korthet handlar motionen om behovet av att äta mindre 

animalieproduker för att minska den globala uppvärmningen till förmån för 

vegetarisk mat i offentliga sammanhang. Den klimatsmarta maten har positiva 

hälsoeffekter. 

 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige  

 att hela Västerås stad minskar köttkonsumtionen med 25% till 2025 

 att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 

ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 

med sammanträden eller konferenser. 

 

2. Riktlinje för måltider m.m. 
Äldrenämnden (ÄN) och Nämnden för personer med funktionsnedsättning (NF) 

har en riktlinje för måltider i särskilt boende, korttidsenhet och dagverksamhet 

inom sina respektive ansvarsområden. Denna refereras till i nämndernas uppdrag 

och aval med utförarna. 

 

Riktlinjen bygger på Livsmedelsverkets råd och tydliggör även att individen har 

inflytande över sin måltid och måltidssituation, samt att verksamheten behöver 

vara flexibel för önskemål av olika skäl. Inom äldrenämndens särskilda boenden, 

där maten tillagas för flera personer, ska menyn varieras och utformas utifrån 

exempelvis säsong, tradition och individers kultur, religion, behov, önskemål och 

vanor. Inom NF:s särskilda boenden väljer individen själv vad han/hon vill ha 

hemhandlat och tillagat. Måltiden tillagas i individens lägenhet (om det inte är så 

att matlagning är planerad att vara en specifik gemensam aktivitet och som då 

görs i det gemensamma köket).  

 

Nämnda riktlinje gäller för ÄN och NF. Därtill finns stadsgemensamma 

styrdokument för kost såsom Måltidspolicy för Västerås stad och Riktlinje för 

inköp och upphandling av livsmedel.  

3. Hemtjänst och boendestöd  
Individer med hemtjänst eller boendestöd väljer dels sin utförare (enligt Lag om 

valfrihet, LOV), dels vad han eller hon vill äta för kost. Om individerna har 
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biståndsbeslut på matinköp och matlagning, väljer individen själv vad han/hon vill 

ha hemköpt och tillagat. Har individen beslut på distribution av matlåda, väljer 

individen själv om matlådan köps via sin utförare eller om matlådan köps från 

exempelvis en daglivaruhandel eller en kvartersrestaurang.  

I en upphandling som vård- och omsorgsförvaltningen gjorde på kylda matlådor 

till personer i ordinärt boende och med biståndsbeslut på distribution av matlåda, 

framgår bla. hållbarhetskrav. Dessa säger att den ”Vegetariska maten ska få en 

större plats och köttråvaror vara av god kvalitet [...]”. Med dessa preferenser har 

förvaltningen öppnat förutsättningar för att den vegetariska kosten ska kunna 

levereras. Ytterst är det dock individen som väljer och beställer vilken mat han 

eller hon vill ha i sin matlåda. 

 

4. Konsekvenser 

4.1. Kund 

Enligt egenregin kan kvalitet gentemot gäst (dvs. hur de kan påverka sin kost) 

påverkas till det sämre då dagens gäster är medvetna och vill kunna påverka sin 

kost. Egenregin har återkommande mat- och kostråd på de enheter som lagar mat 

själva och där förs bra och viktiga diskussioner om hur maten är, bör vara och ska 

vara. Till mångt och mycket är det så att maten som tillagas är i samspråk med de 

som äter maten dagligen.  

4.2. Kvalité 

Egenregin uppger att vegetarisk mat traditionellt delas in i olika grupper 

(Livsmedelsverket): 

 Vegansk mat består helt av vegetabilier utan något inslag från djurriket, 

alltså varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung. 

 Lakto-vegetarisk mat innehåller vegetabilier och mjölkprodukter. 

 Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller vegetabilier, mjölkprodukter och 

även ägg. 

 

Kvaliteten på maten kommer inte påverkas då det finns ett bra livsmedelsavtal 

som ligger till grund. I det avtalet har upphandlarna lagt till mer ekoprodukter än 

tidigare. Kvalitet gentemot gäst dvs. hur de kan påverka sin kost, kan påverka till 

det sämre då dagens gäster är medvetna och vill kunna påverka sin kost. 
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4.3. Medarbetare 

Det har inte framkommit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

4.4. Ekonomi 

Enligt förvaltningen  saknas idag ett verktyg för att göra mer exakta och 

tillförlitliga uppföljningar av olika produktgrupper. Däremot pågår en upphandling 

av ett sådant verktyg. För att det ska vara möjligt att göra en tillförlitlig beräkning 

av ekonomiska konsekvenser av klimmatsmart mat i sin helhet för egenregins 

särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter, skulle 

klimatsmart mat behöva definieras.  

4.5. Juridik 

Förvaltningen och stadsjurist ser ett antal juridiska konsekvenser att ta hänsyn till. 

Individer med bistånd i nämndernas veksamheter har det med stöd i 

Socialtjänstlagen eller i Lagen om stöd och service till vissa personer. Lagen bygger 

på människors frihet att ta emot bistånd från socialtjänsten och den sk. 

Portalparagrafen som talar om respekt för människors självbestämmande och 

integritet. Vidare talar lagen om människors påverkansmöjligheter och att insatser 

utformas efter individens behov och önskemål. Minskad köttproduktion med 25% 

till 2025 kan stå i strid med de önskemål på kost som individerna har i 

nämndernas verksamheter.  

 

De riktlinjer som staden har för måltider är tydliga. Om maten är upphandlad 

måste kommunen se till på vilket sätt kraven är formulerade och som därmed är  

ställda på utförare. Detta styr vilken mat staden kan erbjuda och avtalsvillkor går 

inte att ändra hur som helst.  

4.6. Barnrättsperspektiv 

Förvaltningen finner att barnkonventionen blev lag från 1 januari 2020 
innebärande att barnrättsperspektivet och barns rättigheter ska tas hänsyn till i 
alla områden där kommunen fattar beslut.  

I allt framåtsyftande arbete ställs krav på att nämnder och förvaltningar intar ett 
barnrättsperspektiv och i förekommande fall gör barnkonsekvensanalyser inför 
beslut som kan påverka barn. 

4.7. Social hållbarhet 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 
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5. Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att äldrenämnden och nämnden för personer med 

funktionshinder i möjligaste mån söker påverka till hälsosamma val av kost inom 

ramen för deras respektive ansvarsområden. Inom ansvarsområdena har 

nämnderna lagstiftningar att ta hänsyn till, vilket bl.a. innefattar individens rätt till 

självbestämmande och delaktighet. 

 

Individer med bistånd från nämnderna har inflytande och valfrihet över sin kost. 

Den utgångspunkten är också helt i linje med Socialtjänstlagen eller Lagen om 

stöd och service till vissa personer. Socialtjänstlagens s.k. Portalparagraf talar om 

respekt för människors självbestämmande och integritet.  

 

Motionens förslag om att minska köttkonsumtionen med 25% till 2025, 

förutsätter att stadens styrdokument för upphandling av livsmedel, samt 

måltidspolicy omarbetas enligt förslaget, liksom nämndernas riktlinje för måltider. 

Ändrade styrdokument kan i viss utsträckning leda till minskad köttkonsumtion. 

Det är dock ingen garanti att köttkonsumtionen minskar enligt motionens förslag, 

eftersom individer i exempelvis särskilda boenden har inflytande över vad han 

eller hon vill äta och har frihet att både välja och välja bort kost. För individer med 

hemtjänst eller boendestöd finns heller ingen garanti för att ändrade 

styrdokument minskar köttproduktionen, eftersom individen själv väljer vilka 

livsmedel som köps hem och vad han eller hon vill äta.  

 

Vad gäller motionens del som gäller förtäring i samband med politikens 

sammanträden eller konferenser, är förvaltningens bedömning att den är en fråga 

för den politiska viljeinriktningen.  
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