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Svar på motion: Ritualslaktat kött i kommunens verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är färdigbehandlad med hänvisning till förvaltningens bedömning.
Sammanfattning
I motionen föreslås att ritualslaktat kött inte ska serveras i kommunens verksamheter och att vegetariska alternativ ska serveras till dem som önskar sådant kött. Detta mot bakgrund av såväl religionsfrihet och att skolan ska
vara icke-konfessionell som mot att ritualslakt riskerar att bli plågsam för
djuren.
Förvaltningen bedömer att den problematik som motionen hänvisar till inte
bör vara särskilt aktuell i Håbo kommun. Detta då alla personer i kostenhetens verksamheter som uttrycker någon preferens kring kött erbjuds vegetariska alternativ. Förvisso köps ett visst mått av halalslaktad kyckling in från
Danmark, men denna är slaktad utifrån samma djurskyddsregler som
svenska kycklingar, varvid djuret alltså inte riskerar att plågas ytterligare vid
slakten. Ett särskilt ställningstagande kring ritualslaktat kött bedöms därför
inte vara nödvändigt.
Oaktat detta behöver kostfrågorna som helhet ses över i kommunen och ett
politiskt ställningstagande kring prioriteringar och kravställningar när det
gäller kost behöver göras. Därför fattade kommunfullmäktige 2017-02-27 §
5 beslut om att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utarbeta förslag
till en kostpolicy. Alla prioriteringar avseende kravställning kring kosten i
kommunens verksamheter kan hanteras i samband med framtagandet av
denna kostpolicy.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-03-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 50
Tjänsteskrivelse 2016-08-26
Motion 2016-05-25
Förslag till beslut på sammanträdet
Linnea Bjuhr (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska
beaktas vid framtagandet av kommunens kostpolicy.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Linnea Bjuhrs yrkande.
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Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut eller om kommunfullmäktige bifaller Linnea Bjuhrs (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för bifall till Linnea Bjuhrs (SD) yrkande.
Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M),
Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson
(M), Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Björn Hedö (M), Tommy
Rosenkvist (M), Lisbeth Bolin (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström (C),
Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg
(KD), Helene Cranser (S), Akasya Randhav (S), Eva Staake (S), Sven-Olov
Dväring (S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S), Leif Lindkvist (V)
Nej-röst lämnas av: Sixten Nylin (S), Werner Schubert (S), Gunilla Gustavsson (S), Hillevi Anderstedt (S), Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Bjuhr (SD), Robert Kohlström
(SD), Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (Båp)
Christian Nordberg (MP), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt
(S), Nina Manninen (S), Kurt Hedman (S), Sven Erkert (S) avstår.
Omröstningen utfaller med 24 ja-röster, 11 nej-röster och 6 som avstår.
Därmed bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservation
Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD),
Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD) reserverar sig mot beslutet.
______________
Beslutet skickas till:

Motionären, för kännedom
Kostenheten, för kännedom
Kansliet
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