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§ 194 Dnr KS 2019/000204  

Medborgarförslag - Servera mat på skolor, förskolor samt 
vid möten och evenemang som är anpassad till de 
hållbarhetsmål i Agenda 2030 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget innebär att den mat som serveras på skolor och förskolor 

samt vid möten och evenemang, ska vara anpassad till de hållbarhetsmål i 
Agenda 2030 som berör klimatförändringar, ekosystem och ekologisk mångfald 
samt hav och marina resurser.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 25 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut § 45, daterat den 9 april 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut § 66, daterat den 29 april 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2019.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att arbete redan pågår 

för att åstadkomma de förändringar som avses i förslaget.    

_____ 
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Medborgarförslag - Servera mat på skolor, förskolor 
samt vid möten och evenemang som är anpassad till de 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslaget innebär att den mat som serveras på skolor och förskolor 
samt vid möten och evenemang, ska vara anpassad till de hållbarhetsmål i 
Agenda 2030 som berör klimatförändringar, ekosystem och ekologisk 

mångfald samt hav och marina resurser.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 25 mars 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut § 45, daterat den 9 april 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut § 66, daterat den 29 april 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Att kommunen tillsammans med i stort sett hela omvärlden måste arbeta hårt 

för åstadkomma de förändringar som ett mer hållbart samhälle förutsätter är 
idag odiskutabelt. Engagemanget i till exempel Agenda 2030 är därför en 

självklarhet och det pågår ett internt arbete för att tydliggöra hur vi rent 
konkret ska komma vidare. 

Medborgarförslaget lyfter fram vikten av att den mat som kommunen tillagar 

och serverar ska vara anpassad till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och det 
arbetet pågår även om vi ännu är långt från att uppnå målen. Några konkreta 

förändringsarbeten kan dock nämnas i sammanhanget: 

Kostenheten arbetar intensivt för att minska matsvinnet i främst skolorna. 
Det kommer också att från och med höstterminen alltid att finnas ett 

vegetariskt alternativ i alla skolmatsalar. Matsvinnet är också ett stort 
problem på våra boenden inom omsorgen och en förändring också där 

förutsätter ett ökat internt samarbete. En klimatsmart konsumtion så som den 
beskrivs i Klimat- och energistrategin, innebär bland annat att vi måste äta 
mer klimat- och miljövänligt och att vi måste minska matsvinnet. 

Inköp som görs av kostenheten samlastas idag i Kalmar för att minska 
antalet tunga transporter från olika leverantörer. Det finns också en 

upphandlingsgrupp i länet som ska möjliggöra att vi kan ställa hårdare krav 
på de varor som köps in. Vi handlar också ett flertal lokala produkter från 
Öland eller inom länet och det ligger även ett budgetförslag om en utökad 

livsmedelsbudget för att kunna handla mer ekologiska varor. Kostenheten ser 
också över svenskproducerade alternativ till importerat ris och pasta. 
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Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Kommunen är delaktig i den utveckling som pågår i länet och som bland 
annat kommer till uttryck i den Klimat- och energistrategi för Kalmar län 

som nu är ute på remiss. Förvaltningen kan mot den bakgrunden inte se att 
det finns alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras enligt 
förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut och indirekt det bakomliggande arbetet syftar ytterst till 

att på ett positivt sätt påverka perspektiven ”Folkhälsa, Trygghet och 
säkerhet samt Arbetsmiljö”, i kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att arbete redan pågår 
för att åstadkomma de förändringar som avses i förslaget.    

Charlotta Rasmusson 
Administrativ chef 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Elin Stenberg Brate, elinbrate@gmail.com 
Verksamhetsstöd - Kosten 
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§ 66 Dnr 2019/000204  

Anmälan av Medborgarförslag - Servera mat på skolor, 
förskolor samt vid möten och evenemang som är 
anpassad till de hållbarhetsmål i Agenda 2030 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun på skolor, förskolor 

samt vid möte och evenemang serverar mat som är anpassad till de 
hållbarhetsmål i Agenda 2030 som berör klimatförändringar, ekosystem och 
ekologisk mångfald, samt hav och marina resurser.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 25 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 45/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elin Stenberg Brate, elinbrate@gmail.com   
Kommunstyrelsen  
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1??1 Mörbylånga W kommun 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanqa.se 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: 
Elin Stenberg Brate 
Gatuadress: 
Bläcksvampgatan 8 
Postnummer och ort: 
386 32 Färjastaden 

j1 ·Finga kommun 

Medborgarförsla~ tnk. tu·t~ _03_ 2 5 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga komm9 lnar.r.ält att .............................. . 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer ellerandra -
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Telefon: 

Mobil: 
070-283 68 24 
E-postadress: 
elinbrate@gmail.com 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Jag föreslår att Mörbylånga kommun på skolor, förskolor samt vid möte och evenemang 
serverar mat som är anpassad till de hållbarhetsmål i Agenda 2030 som berör 
klimatförändringar, ekosystem och ekologisk mångfald samt hav och marina resurser. 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 

Mörbylånga vinnlägger sig om att vara en klimatsmart kommun. Vårt genomsnittliga ekologiska avtryck 
beräknas kräva ca 4 jordklot och maten beräknas stå för ca 25% av vår klimat- och miljöpåverkan. 

WWF har i samarbete med ett antal forskare tagit fram ett koncept som kallas One Planet Plate. Där 
finns riktvärden för mängden C02e/portion och hur den biologiska mångfalden bäst gynnas. För att 
kunna genomföra detta behöver personalen utbildas, så väl de som arbetar med kost som övriga. Både 
Karlstad kommun och Södertälje kommun har arbetat med liknande koncept och delar med sig av sin 
kunskap. Se t ex: https://karlstad.se/Utbildning-och-barno .. ./ .. ./klimatsmart-mat/ 

Ölands folkhögskola har under vårterminen arbetat med frågan om hållbar mat och har under året 
arbetat fram ett tillgängligt material och informerat om upplägget för flera målgrupper. De kan också 
vara behjälpliga. 

~ Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: 

Färjestaden 190319 

Blanketten skickas eller taxas till: 

Na}ryt p!sning:0 U . "-u . ö V 1- Af-e.--

Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, tax: 0485-472 71 

- --·;· ' ·.-. . -- l 
• • l ' l 

l 

gjo
Markering

gjo
Markering


