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§ 138
Diarienr: KS-2019/01007

Motion 31/2019: Klimatsmart mat som norm; Nils
Seye Larsen (MP), Mariam Salem (MP), Alice
Nikmanesh (MP), Ulrika Edman (V) och Åsa
Bäckström (V)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 31/2019: Klimatsmart mat som norm enligt tekniska
nämndens yttrande.
Reservation
Ulrika Edman, för Vänsterpartiet och Elin Söderberg för Miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. (se
reservationstext under kommunfullmäktiges beslutsordning)

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-12-16 yrkar Nils Seye Larsen
(MP), Mariam Salem (MP), Alice Nikmanesh, (MP), Ulrika Edman (V) och
Åsa Bäckström (V):
att hela Umeå kommun ställer om för att klimatsmart mat ska utgöra
normen.
att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt
ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband
med sammanträden eller konferenser.
Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande och föreslår 2020-0326 att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens protokoll 2020-03-26, § 39.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Motionen.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen (MP) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – avslag till motionen
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå
motionen.

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2020-05-25
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde på grund av tidsbrist.

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2020-06-15
Följande yttrar sig: Elin Söderberg, Lena Karlsson Engman, Ulrika Edman,
Lars-Arne Ivert, Lena Riedl, Robert Axebro, Sven-Olov Edvinsson, Bore
Sköld, Patrik Brännberg, Veronica Kerr, Peder Westerberg och Karl
Larsson.
Yrkanden
Elin Söderberg (MP) och Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen.
Lena Karlsson Engman (S), Lars-Arne Ivert (SD), Lena Riedl (M), Robert
Axebro (C), Patrik Brännberg (AP), Veronica Kerr (KD), Peder Westerberg
(L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen).
Propositionsordning
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag (avslå
motionen).
Reservation

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Ulrika Edman, för Vänsterpartiet och Elin Söderberg för Miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Att den politiska organisationen visar ett hållbart ledarskap med
vegetariskt som norm och att all mat för skattemedel ska vara
klimatsmart borde vara självklart. Med en tydlig politisk prioritering av
klimatsmarta livsmedel främjar kommunen folkhälsa, lokala bönder och
plockar de lägst hängande frukterna för att nå miljömålet om att
kommunkoncernen så ha noll nettoutsläpp av växthusgaser 2025.
Beslutet ska skickas till
Tekniska nämnden
Motionärerna

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

