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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §99    Dnr: KS.2016.91      

 

Svar på motion om att höja kvalitén och införa mer svensk mat på 

matsedeln  

 

Ärendebeskrivning 

Centerpartiets kommufullmäktigegrupp har genom ledamot i 

kommunfullmäktige inkommit med en motion om: 

"att lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som köps in 

som svenska bönder har att leva upp till när de producerar, ska ställas vid 

inköp" samt, "att minst 90 % ska vara närproducerat, ska ställas som mål för 

livsmedelsinköp av livsmedel som kan produceras i Sverige" 

 

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

I samband med Mat- och måltidspolicyn (antagen av KF 2016-08-25 §109)  

används upphandlingsmyndighetens vägledande dokument om hållbarhetskrav. 

Dessa vägledande dokument anger vilka hållbarhetskrav som är möjliga att 

ställa utan att dessa krav strider mot de EU-rättsliga principerna om bland 

annat proportionalitet, likabehandling och ömsesidigt erkännande.  

 

Exempel på hållbarhetskrav som regleras i vägledande dokument, är att inom 

gruppen kött finns möjlighet att ställa krav på bl.a: ekologisk produktion, 

minskad antibiotikaanvändning samt transporttider av djur till slakt. För mer 

information om hållbarhetskriterier se: www.upphandlingsmyndigheten.se 

 

I samband med livsmedelsupphandling är det möjligt för mindre leverantörer 

att lämna anbud till kommunen genom delkontrakt, för att på så sätt möjliggöra 

närproducerade livsmedel. 

 

Genom dessa ovanstående åtgärder arbetar kommunen så långt som möjligt 

med att ställa hållbarhetskrav.  

 

Kommunstyrelsen har den 14 juni 2017 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 

anse motionen besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om att höja kvalitén och införa mer svensk mat på matsedeln, daterad 

den 26 april 2016 

Kommunstyrelsen den 14 juni 2017, §188 

 

Yrkande 

Lars-Ove Bengtsson (C) med instämmande av Erik Anderson (K): att 

motionens andra att:sats - att minst 90 % ska vara närproducerat ska ställas 

som mål för livsmedelsinköp av livsmedel som kan produceras i Sverige - ska 

bifallas. 

 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S) och Lukas Yassin 

(MP): avslag på Lars-Ove Bengtssons (C) tilläggsyrkande och bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 

 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf § 99 (forts.) 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på Lars-Ove Bengtssons (C) 

tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Ordföranden 

ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige antar det. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen om att höja kvalitén och införa mer svensk mat på matsedeln 

anses besvarad. 

 

  

Reservation 

Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C), Bengt Petersson (C), Lars-Ove 

Bengtsson (C) och Linda Strömblad (C) reserverar sig till förmån för Lars-Ove 

Bengtssons (C) yrkande. 

 

 

 

Expedieras till: 

Lars-Ove Bengtsson 

Helen Sundström 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

 

 


