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§ 71 Måltidspolicy 100 % måltidsglädje
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Måltidspolicy – 100 % måltidsglädje antas med följande ändringar:
–Punkten Att vara en del av kommunens klimat-, miljömål- &
hållbarhetsprogram under rubriken ”Syftet med måltidspolicy” utgår.
–Meningen Målsättningen är att andelen ekologiska livsmedel år
2020 uppgår till 50% samt år 2030 till 60% under rubriken ”Hållbar”
utgår.
Reservation mot beslutet
Liberalerna reserverar sig mot beslut att ”Att vara en del av
kommunens klimat-, miljömål- & hållbarhetsprogram” utgår. Detta
är ett kommunövergripande mål och skall därför inte i enskilda
policy- dokument kunna tagas bort. I sådana fall måste det
kommunövergripande dokumentet ändras och det utgår vi ifrån att
fullmäktige knappast är intresserat av. För övrigt är det i varje
tänkande persons intresse att göra det som är möjligt för att värna vår
miljö och klimatet, i stort och smått! Miljö och klimattänkandet ska i
varje verksamhet i kommunen vara synligt och det ska arbetas aktivt
detta med i görligaste mån. Det omnämns t ex tydligt i de olika
skolformernas läroplaner o s v.
Centern reserverar sig mot beslutet.
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
följande:
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att anta det
reviderade förslaget till måltidspolicy då vi istället anser att
ursprungsförslaget till måltidspolicy var att föredra. Det är en stor
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brist i ärendehanteringen att ursprungsförslaget där Tn och Sn ställt
sig bakom ursprungsförslaget inte bifogas ärendet inför
kommunfullmäktige. Det omöjliggör det för ledamöterna att korrekt
kunna läsa in sig på materialet som ska vara ett underlag för
grundade beslut i fullmäktige.
Beslutet innebär bland annat att punkten ”Att vara en del av
kommunens klimat-, miljömål- & hållbarhetsprogram” i
ursprungsversionen presenterat under rubriken ”Syftet med
måltidspolicy” utgår. Vi socialdemokrater anser emellertid att frågan
om kost är en central fråga när klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor
behandlas; rent generellt sett anser vi att ett helhetsgrepp är att
fördra, i synnerhet vid beaktande av frågor kopplat till nämnda
område.
Vidare, att meningen ”Målsättningen är att andelen ekologiska
livsmedel år 2020 uppgår till 50% samt år 2030 till 60%” under
rubriken ”Hållbar” utgår, är likaledes en anledning till att vi
socialdemokrater väljer att reservera oss. Kostfrågan är oerhört
komplex då många olika faktorer finns att beakta för att få ihop
helheten. Exempelvis anser vi att mängden närproducerad mat måste
öka framgent; mängden transporter måste vi från politiskt håll vara
med att reducera. Att som SD/M-styret argumenterar för ekologiska
livsmedel som enkom negativt med diffus hänvisning till enkom
forskning som bekräftar deras politiska hållning i frågan är en aning
beklämmande. Det finns kvalitativ forskning som påvisar bådadera.
Vi socialdemokrater anser istället att; då vi redan samordnar
upphandling med bland annat Lunds kommun vilka har långt mer
ambitiösa mål, att vi bör fortsatt välja ekologiskt i de fall det är
möjligt. Att förespråka ekologiska varor och ett ekologiskt jordbruk
hänger ihop med klimatnytta, en mindre klimatpåverkan och inte
minst inga kemiska bekämpningsmedel vilka är ett stort hot mot vår
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biologiska mångfald.
Miljöpartiet reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:
MiljöPartiet de gröna i Hörby reserverar sig mot att man i
Måltidspolicyn för hörby kommun stryker
•

Punkten - Att vara en del av kommunens klimat-,

miljömål- & hållbarhetsprogram under rubriken ”Syftet med
måltidspolicy”
•

Meningen - Målsättningen är att andelen ekologiska

livsmedel år 2020 uppgår till 50% samt år 2030 till 60% under
rubriken ”Hållbar”.
MiljöPartiet de Gröna i Hörby anser att:
Även om ekologisk mat ofta är något dyrare än konventionell i inköp,
med respekt för att budgeten måste gå ihop så behöver det ändå
finnas kvar ett mål och syfte för hållbarhet och omställning som lyfter
klimat och miljömål samt minskar belastningen på jorden genom
ekologisk mat.
Genom att stryka målsättningen om ekologiskt mål riskerar man inte
bara att öka belastningen på jorden utan även försämra kvaliten på
produkterna utan även på näringsingsinnehållet. Man har t.ex sett att
ekologiska köttprodukter har betydligt högre halter av naturliga
omega 3- fetter och bättre fettmarinering än konventionell
uppfödning. Forskning har visat att fördelarna med denna
fettfördelning är gynsamma för människors hälsa.
En annan är att djurvälfärden är avsevärt högre i ekologiska
djurbesättningar än i konventionella, vidare är alla
bekämpningsmedel uteslutna ur produktionen liksom konstgödsel
som innhehåller en ändlig resurs av fosfor som bryts i andra länder,
där mänskligarättigheter inte alltid följs. Konstgödning använder
dessutom en betydlig åtgång av energi vid tillverkningen vilket
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ytterligar ökar belastningen från produkten. Man ser också att både
bekämpningsmedel och konstgödsel läcker ut i vattendrag med
konsekvenser på det lokala växt och djurlivet.
Ekologisk produktion är ofta småskalig och lokal, Hörby kommun har
goda förutsättningar för och har redan ett antal ekocertifierade kött
och grönsaks producenter. Det finns hög potential att gagna
kommunens näringsliv och landsbygd genom att köpa in lokalt
producerade ekologiska livsmedel.
Miljö Partiet de Gröna i Hörby anser att landsbyggden är den största
resursen som vi har och genom att ta bort målen om ekologiskt
kommer upphandlingarn att bli svårare för den lokal producenten att
hävda sig i. Konsekvensen blir att storföretagen gynnas vilket inte
tillför något värde utom att leverera produkter som slår ut den lokala
produktionen i Hörby.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens måltider serveras primärt i barn- och
utbildningsnämndens (BUN) respektive socialnämndens (SN) olika
verksamheter. Livsmedelsverkets rekommendationer ligger till grund
för Hörby kommuns samtliga måltider. Måltidspolicyn är
kommunövergripande och varje nämnd ansvarar för att
måltidspolicyn följs i dess helhet. Varje nämnd har också ett särskilt
ansvar för att de delar som särskilt berör den egna nämndens
verksamhet följs.
Syftet med måltidspolicyn är att den ska vägleda samtliga
medarbetare inom kommunens verksamheter som tillagar, hanterar,
serverar och/eller på något vis deltar i kommunens måltider eller
matservering.
Måltidspolicyn har utformats med hänsyn till inkomna remissvar från
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Detta har bl.a.
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inneburit förtydligande av ansvarsfrågan, tydligare riktlinjer vid
specialkost samt att lokala råvaror ska förespråkas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-13, § 69, och
kommunstyrelsen beslutade 2019-03-11, § 65, att föreslå
kommunfullmäktige besluta anta Måltidspolicy – 100 % måltidsglädje
med följande ändringar: – Punkten Att vara en del av kommunens
klimat-, miljömål- & hållbarhetsprogram under rubriken ”Syftet med
måltidspolicy” utgår. – Meningen Målsättningen är att andelen
ekologiska livsmedel år 2020 uppgår till 50% samt år 2030 till 60%
under rubriken ”Hållbar” utgår.
Yrkanden
Renaldo Tirone (S) yrkar att kommunfullmäktige i första hand ska
besluta att återremittera ärendet då ursprunglig text inte finns med i
handlingarna och i andra hand att kommunfullmäktige ska besluta att
anta det ursprungliga förslaget till Måltidspolicy - 100 %
måltidsglädje.
Ingela Brickling (C) yrkar, med instämmande av Jörgen Leufstedt
(MP) och Anders Larsson (C), att kommunfullmäktige ska besluta
att anta det ursprungliga förslaget till Måltidspolicy - 100 %
måltidsglädje.
Stefan Borg (SD) yrkar, med instämmande av Lars-Göran Ritmer
(M), att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut: Måltidspolicy – 100 %
måltidsglädje antas med följande ändringar: –Punkten Att vara en del
av kommunens klimat-, miljömål- & hållbarhetsprogram under
rubriken ”Syftet med måltidspolicy” utgår. –Meningen Målsättningen
är att andelen ekologiska livsmedel år 2020 uppgår till 50% samt år
2030 till 60% under rubriken ”Hållbar” utgår. Därtill yrkas att
ärendet ska avgöras idag.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer först proposition på Renaldo Tirones (S)
yrkande om återremiss och Stefan Borgs (SD) m.fl. yrkande att
ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutat
att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som vill att
ärendet ska återremitteras röstar nej.
Vid omröstning avges 32 ja-röster och 8 nej-röster.
Ja röstar: Stefan Borg (SD), Mona Olin (SD), Sten-Erik Månsson
(SD), Cecilia Bladh in Zito (SD), Leif Rosvall (SD), Marie Friberg
(SD), Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD), Peter Svärd (SD),
Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD), Mårten Svensson (SD),
Svend Östergaard (SD), Mattias Jeppsson (M), Lars-Göran Ritmer
(M), Anette Persson (M), Anders Malmgren (M), Sven-Ingvar
Sigvardsson (M), Gert Nygren (SPI), Bengt Hedlund (SPI), Bengt
Bengtsson (SPI), Mikael Olsson (KD), Kristina Hansen
(KD), Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C), Paul Jönsson (C),
Gunvor Håkansson (C), Alling Svensson (C), Josefin Sandell (L),
Hans Frank (L), Marie Dahlén (L) och Johan Ohlin (SD).
Nej röstar: Susanne Meijer (S), Henrik Andersson (S), Tommy Hall
(S), Renaldo Tirone (S), Lillemor Widh (S), Anders Johansson (S),
Jörgen Leufstedt (MP) och Uno Hansson (V).
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ärendet ska avgöras
idag.
Beslutsordning 2
Ordföranden ställer därefter proposition på Renaldo Tirones (S),
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Ingela Bricklings (C), Jörgen Leufstedts (MP) och Anders Larssons
(C) yrkande att anta det ursprungliga förslaget till Måltidspolicy 100 % måltidsglädje och Stefan Borgs (SD) och Lars-Göran Ritmers
(M) yrkande att Måltidspolicy – 100 % måltidsglädje antas med
följande ändringar: –Punkten Att vara en del av kommunens klimat-,
miljömål- & hållbarhetsprogram under rubriken ”Syftet med
måltidspolicy” utgår. –Meningen Målsättningen är att andelen
ekologiska livsmedel år 2020 uppgår till 50% samt år 2030 till 60%
under rubriken ”Hållbar” utgår. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Stefan Borgs (SD) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstning 2
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill
att kommunfullmäktige ska besluta att anta det ursprungliga förslaget
till Måltidpolicy röstar nej.
Vid omröstning avges 24 ja-röster och 15 nej-röster och 1 avstår.
Ja röstar: Stefan Borg (SD), Mona Olin (SD), Sten-Erik Månsson
(SD), Cecilia Bladh in Zito (SD), Leif Rosvall (SD), Marie Friberg
(SD), Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD), Peter Svärd (SD),
Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD), Mårten Svensson (SD),
Svend Östergaard (SD), Mattias Jeppsson (M), Lars-Göran Ritmer
(M), Anette Persson (M), Anders Malmgren (M), Sven-Ingvar
Sigvardsson (M), Gert Nygren (SPI), Bengt Hedlund (SPI), Bengt
Bengtsson (SPI), Mikael Olsson (KD), Kristina Hansen (KD) och
Johan Ohlin (SD).
Nej röstar: Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C), Gunvor
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Håkansson (C), Alling Svensson (C), Josefin Sandell (L), Hans
Frank (L), Marie Dahlén (L), Susanne Meijer (S), Henrik Andersson
(S), Tommy Hall (S), Renaldo Tirone (S), Lillemor Widh (S),
Anders Johansson (S), Jörgen Leufstedt (MP) och Uno Hansson
(V).
Paul Jönsson (C) avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat: Måltidspolicy – 100 %
måltidsglädje antas med följande ändringar:
–Punkten Att vara en del av kommunens klimat-, miljömål- &
hållbarhetsprogram under rubriken ”Syftet med måltidspolicy” utgår.
–Meningen Målsättningen är att andelen ekologiska livsmedel år
2020 uppgår till 50% samt år 2030 till 60% under rubriken ”Hållbar”
utgår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11, § 65
Måltidspolicy - 100 % måltidsglädje ny version
Tekniska nämndens beslut 2018-10-18, § 154
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-25, § 106
Socialnämndens beslut 2018-08-30, § 154
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Måltidschefen
_____
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