Motion
Köttgaranti inom välfärden
I Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat finns det ett uttalat mål att andelen
vegetabilier ska öka vilket innebär att andelen kötträtter minskar. Policyn gäller bland
annat i förskola, skola, vård och omsorg, representation som sker i tjänsten, cafeterior
på skolor m.m.
Konsekvensen blir att barn och äldre och andra grupper som befinner sig i en period i
livet då de behöver ta del av den kommunala välfärden genom skola och äldreomsorg
får äta mindre kött. Därmed blir köttet ett privilegium för ekonomisk resursstarka
grupper. Utsatta grupper som förlitar sig på välfärden får i sig mindre kött. Samtidigt
finns det partier och intressegrupper som ständigt driver på en ”vegonorm” där målet är
att servera så lite kött som möjligt.
Problemet idag är inte att det serveras för mycket kött i skolor och i andra delar av den
kommunala välfärden, utan problemet är att det serveras för lite kött. Aktivister och
politiker verkar för att utsatta grupper som barn och äldre får mindre och mindre kött.
Det finns en oro bland många Malmöbor att köttet så småningom ska försvinna från
skolor och äldrevårdsboenden helt och hållet. Kött i maten får inte bli en socioekonomisk
fråga. Malmöbor som får sin mat genom kommunala välfärdsverksamheter ska inte
förnekas kötträtter. Därför behöver det en köttgaranti inom den kommunala välfärden.
Kommuner är idag i behov av en köttgaranti inom välfärden. När Stockholm stad skrev
under den så kallade Good Food Cities-deklarationen vilket innebär att man får bara äta
16 kilo kött och 90 kilo mejeriprodukter per person och år, så blev den direkta
konsekvensen en drastisk minskning av mängden kött för skolelever och inom
äldreomsorgen. Detta är en farlig utveckling där man låter utsatta grupper bära en alltför
tung börda.

Sverigedemokraterna föreslår därför att en köttgaranti inom välfärden upprättas som
garanterar att de som får sin mat genom den kommunala välfärden får en viss mängd
kött. En köttgaranti inom välfärden blir ett hinder mot att tvinga på människor den
”vegonorm” som vissa partier och intresseorganisationer verkar för.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
-

Att uppdra åt kommunstyrelsen, andra berörda nämnder och förvaltningar att
utreda införandet av en köttgaranti inom välfärden, som garanterar kötträtter för
de personer som får sin mat genom kommunal verksamhet.
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