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Ärende 20: Måltidspolicy för Huddinge kommun 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. Under stycket ”Ekologisk hållbarhet” stryka punkten fem och ersätta den 
med följande lydelse: ”Som del av en klimatomställning minska 
köttkonsumtionen och gå över till att vegetarisk kost ska vara 
huvudalternativet i kommunens verksamheter senast 2025.” 
2. En sjätte punkt tilläggs under stycket ”Ekologisk hållbarhet” med 
följande lydelse: ”Målsättningen är att alla Huddinges grundskolor ska ha 
egna tillagningskök senast 2025.” 
3. I övrigt godkänna förslaget till måltidspolicy för Huddinge kommun. 
 

Bakgrund 

Det är positivt att den tidigare kostpolicyn för Huddinge kommun nu fått en 
mer konkret och tydlig utformning som måltidspolicy. De verksamheter 
som i första hand berörs av denna måltidspolicy är skola och äldreomsorg. 
Maten är en lika viktig del av båda dessa verksamheter men på något 
olika sätt. För skolelever är maten viktig framförallt eftersom den ska få 
dem att orka studera resten av skoldagen. För äldre kan maten vara 
dagens höjdpunkt, den är en stund för gemenskap och umgänge. I båda 
dessa fall är det därför viktig att den är god och näringsrik och att 
matsvinnet därmed minskar. 
 
Vänsterpartiet har tidigare motionerat om en vegetarisk månad i 
Huddinges skolor. Syftet med denna motion var att uppmärksamma att 
animalieproduktionen står för cirka 15 procent av de totala utsläppen av 
växthusgaser enligt Jordbruksverket och enligt FN:s jordbruksprograms 
rapport Livestock’s long shadow rör det sig om så mycket som 18 procent. 
En måltidspolicy som tar ansvar för Huddinges samlade 
koldioxidfotavtryck bör därför rimligen ha en tydlig vegetarisk profil med 
syfte att minska animalieproduktionen totalt sett. Vi menar att skrivningar 
som ” Inköpt mängd kött och charkprodukter av nöt- och fläskkött ska vara 



balanserad i förhållande till den totala inköpsmängden livsmedel” eller ”Det 
ska erbjudas vegetariska alternativ i kommunens verksamheter” inte är 
tillräckliga i det avseendet. 
 
Vänsterpartiet har tidigare också, såväl i våra budgetmotioner som i en 
motion till Huddinge kommunfullmäktige, lyft frågan om tillagningskök på 
samtliga skolor istället för den modell som finns idag med centralkök och 
uppvärmningskök. Denna modell leder till onödiga transporter och gör 
dessutom, trots att maten förvaras i värmeskåp under transporter och fram 
till servering, tappar i smak och aptitlighet.  
 

Eftersom det endast är drygt 10 år kvar tills Agenda 2030 ska vara 
uppfylld menar vi att halva den tiden, alltså fram till 2025, bör vara en 
tillräcklig tidsrymd för att färdigställa tillagningskök i alla kommunens 
skolor. Samma tid menar vi bör vara tillräcklig för att etablera vegetarisk 
kost som huvudalternativ i alla kommunens verksamheter.  
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