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Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om klimatsmart och 
hälsofrämjande mat som grundalternativ 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att   avslå motionen 
 
Ärendet 
I motion av Kristin Lilieqvist (MP), väckt den 28 februari 2011, föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt produktionsstyrelsen för Vård & Bildning att ha 
vegetarisk mat som grundutbud och servera kött, fisk eller fågel bara till dem som aktivt har 
valt det, att samtliga uppdragsnämnder vid upphandling av mat ska ställa krav om måltidsval 
på sätt som anges i motionen samt att kommunstyrelsen och samtliga övriga nämnder och 
bolag inom ramen för den politiska verksamheten och förvaltningsverksamhet som består av 
konferenser, middagar eller dylikt, ha vegetarisk mat som grundutbud och servera kött, fisk 
eller fågel bara till dem som aktivt har valt det, Bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till styrelsen för Vård & Bildning, barn- och ungdomsnämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden, nämnden för vuxna med 
funktionshinder, Uppsala Konsert & Kongress AB, Fyrishov AB samt Uppsala stadsteater 
AB. Remissvar har inkommit från samtliga förutom Fyrishov AB samt Uppsala stadsteater.  
 
Styrelsen för Vård & Bildning avstyrker förslaget om vegetarisk mat som ett grundutbud i den 
kommunala verksamheten. Vegetabiliska måltider ska dock alltid erbjudas som alternativ och 
ska ha god kvalitet vad gäller näringsinnehållet. Utbudet bestäms utifrån kundens val och 
måltiden är en viktig daglig upplevelse som berör många i den kommunala verksamheten.  
 
Gentemot yttrandet har reservation avgivits av (S)- och (MP)-ledamöterna. Bilaga 2. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstyrker motionen. Nämnden beslutade den 15 
juni 2011 att rekommendera alla gymnasieskolor att erbjuda eleverna näringsriktiga 
skolmåltider i enlighet med nya skollagen. Bilaga 3 
 
Äldrenämnden avstyrker motionen. Nämnden ser vissa farhågor i motionens föreslagna 
åtgärder utifrån målgruppen äldre och sköra personer med vård- och omsorgsbehov. Risk för 
undernäring är påtaglig eller redan befintlig. Forskare framhåller att proteinhalten bör öka när 
det totala energiintaget är lågt vilket ofta är fallet hos nämndens målgrupp varför 
motionsförslaget inte är möjligt att införa. Bilaga 4 
 
Nämnden för vuxna med funktionshinder ser möjlighet att införa motionens förslag om vissa 
målgrupper som riskerar för lågt energiintag undantas. Ur upphandlingssynpunkt skulle 
förslaget sannolikt vara förknippat med vissa merkostnader som nämnden i detta läge inte 
närmare kan beräkna. Gentemot yttrandet har reservation avgivits av (S)- och (MP)-
ledamöterna samt ersättaryttrande av (V)-ledamoten. Bilaga 5 
 
Uppsala Konsert & Kongress AB (UKK) anser att motionens intentioner är positiva och 
tilltalande i grunden. Intentionen ligger också i linje med UKK:s egen strategi avseende 
kundanpassning, mångfald och miljöhänsyn. UKK avstyrker dock motionen med hänvisning 
till att det skulle innebära ökade kostnader och därmed en nackdel för bolaget i konkurrens 
med andra anläggningar. Bilaga 6 
 
Föredragning 
Motionens intentioner ligger i linje med den inriktning som kommunen tagit när det gäller 
klimatpåverkan och folkhälsoarbetet. Som framhålls i remissvaren bestäms utbudet på kosten 
utifrån kundens val och det erbjuds alltid vegetariska måltider som alternativ.  
 
Flera remissinstanser avstyrker motionen. Som framförs av äldrenämnden finns en risk för 
undernäring för äldre och sköra personer med omsorgsbehov om motionens krav skulle 
bifallas. Även konkurrensneutralitet och risk för ökande kostnader talar för att motionen 
avslås.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 














































