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Medborgarförslag: Erbjud växtbaserad
kaffemjölk som standard på möten för nämndens
ledamöter och stadsdelens anställda i Skarpnäck
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på
medborgarförslaget.
Sammanfattning
Förvaltningen har fått en medborgarförslag innehållandes önskemål
om att nämnden och stadsdelens anställda ska erbjudas växtbaserad
kaffemjölk som standard.
I medborgarförslaget tar förslagsställaren upp att
stadsdelsförvaltningen bör erbjuda växtbaserad kaffemjölk som
standard som ett litet men viktigt steg mot att minska
klimatpåverkan. Förslagsställaren hänvisar till den globala
deklarationen Good Food Cities Declaration och stadens Strategi för
God, hälsosam och klimatsmart mat som förvaltningen ska arbeta
utifrån.
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Stadsdelsförvaltningen ser positivt på det inkomna
medborgarförslaget då det ligger i linje med förvaltningens miljöoch klimatarbete. Stadsdelsförvaltningen har bland annat ansvaret
att minska stadens klimat- och miljöpåverkan genom ökad andel
ekologiska och klimatsmarta livsmedel i verksamheterna. Vid
nämndsammanträden och på förvaltningens huvudkontor finns
växtbaserat alternativ att välja och förvaltningen fortsätter sin
strävan efter att verkställa de styrdokument vi är ålagda att arbeta
för och där miljöprogrammet står högt på agendan.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 2021-02-04 att
ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
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Förslaget innehåller önskemål om att nämnden och stadsdelens
anställda ska erbjudas växtbaserad kaffemjölk som standard.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen. Ärendet har behandlats
i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 2021-04-15.
Ärendet
I medborgarförslaget tar förslagsställaren upp att
stadsdelsförvaltningen bör erbjuda växtbaserad kaffemjölk som
standard på nämndmöten och för förvaltningens anställda som ett
litet men viktigt steg mot att minska klimatpåverkan.
Hänvisning görs till deklarationen Good Food Cities Declaration
som Stockholm anslöt sig till år 2019. Deklarationens mål är att
2030 ska planethälsodieten, som syftar till en konsumtionsväxling
från animalier till mer sunda växtbaserade livsmedel av klimat-och
hälsoskäl, ha förverkligats
Vidare hänvisas till stadens Strategi för God, hälsosam och
klimatsmart mat. Där förslagsställaren lyfter fram citaten ”Att äta
mer växtbaserat och mindre kött- och mejeriprodukter är inte bara
klimatsmart, det är även bra för hälsan”, samt ”Att öka andelen
vegetabilier och minska andelen kött och mejeriprodukter och se
kött och mejeriprodukter som tillbehör till maten, det vill säga att
äta omväxlande och låta en större del av proteinerna i maten komma
från växtriket, är ett viktigt bidrag till minskad miljö- och
klimatpåverkan.”
Förslagsställaren hänvisar även till att Södermalm stadsdelsnämnd
erbjuder växtbaserat som standard.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på det inkomna
medborgarförslaget då det ligger i linje med förvaltningens miljöoch klimatarbete.
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Stadsdelsnämndens miljöarbete styrs genom stadens budget och vad
som anges i stadens miljöprogram med tillhörande handlingsplaner.
I budgeten ges, utifrån ansvarsområde, olika uppdrag inom
miljöområdet till stadens nämnder och bolagsstyrelser.
Stadsdelsförvaltningen har bland annat ansvaret att minska stadens
klimat- och miljöpåverkan genom ökad andel ekologiska och
klimatsmarta livsmedel i verksamheterna. Kommunfullmäktige har
även satt ett målvärde för ”Klimatpåverkan från upphandlade
livsmedel och måltider” som mäts i koldioxidutsläpp/kg livsmedel.
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Vid mätningen för februari framgick att förvaltningen ligger bra till
i förhållande till stadens satta målvärde.
Vid nämndsammanträden och på förvaltningens huvudkontor finns
växtbaserat alternativ att välja. På huvudkontoret står den närmast
kaffeautomat för att uppmuntra medarbetare att välja det mest
klimatsmarta alternativet och efterfrågan är hög. Förvaltningen
fortsätter sin strävan efter att verkställa de styrdokument vi är
ålagda att arbeta för och där miljöprogrammet står högt på agendan.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
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Avdelningschef

Bilagor
1. Medborgarförslag: Erbjud växtbaserad kaffemjölk som
standard på möten för nämndens ledamöter och stadsdelens
anställda

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen för Ekonomi
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör
Jonas Ransmyr, Avdelningschef

Datum
2021-03-31
2021-03-31

