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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.     

_____ 
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