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Kf §26    Dnr: KS.2014.77      
 
Svar på motion om högre kvalité och mer svensk mat på matsedeln   
 
Ärendebeskrivning 
Lars-Ove Bengtsson (C) och Carina Johansson (C) har lämnat en motion om 
höjd kvalitet och mer svensk mat på matsedeln. 
 
Motionärerna yrkar 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. 

• en dialog görs med leverantörerna så de kan leverera det vi efterfrågar. 
• budgetera en ökad kostnad för kvalitetshöjningen med första etappmål 

på minst 50 % svensk mat. 
 
Kommunstyrelsen har den 6 maj 2014 remitterat motionen till 
kommunstyrelsekontoret för beredning. 
 
Upphandlingsfunktionen inom kommunstyrelseförvaltningen har i PM Svar på 
Motion ”Höj kvalitén – mer svensk mat på matsedeln”, daterad den 10 september 
2014, gjort en genomgång av förutsättningarna för upphandling och 
möjligheterna att ställa specifika krav hur och var livsmedel producerats samt 
möjligheterna till val av produkter inom nuvarande livsmedelsavtal.   
 
Det konstateras att med nuvarande regelverk inom LOU kan kommunen inte 
vid upphandlingstillfället kräva t ex svensk kött eller närproducerat med 
hänvisning till principen om icke-diskriminering av andra leverantörer än 
svenska.  
 
Nuvarande livsmedelsavtal gäller till och med 31 januari 2016 med möjlighet till 
1+1 års förlängning. I kommande upphandling, som tidigast kommer att 
påbörjas 2015, kan kommunen – med nuvarande regler – ställa krav på 
djurskyddsregler och/eller återigen försöka få anbud på uppdelad upphandling 
av produktgrupper. 
 
Vid avrop från nuvarande livsmedelsavtal kan de inköpande enheterna (köken) i 
kommunen avropa både svenska och utländska produkter, dock finns inte båda 
alternativen på samtliga produkter. Priset kan därvid vara avgörande. 
Upphandlingsfunktionen har därför på ena motionärens fråga ställt frågan till 
leverantören vad en övergång till 50 % resp.100 % svenskt kött skulle medföra 
kostnadsökning. Svaret innebär att det skulle medföra en ökad kostnad med 
425 tkr resp. 850 tkr (57 %).   
 
Dialog förs kontinuerligt med antagna leverantörer om förändringar i 
produktsortimentet. Det ska noteras att göra alltför stora förändringar i 
anbudsprislistan med alltför många produkter kan under pågående avtalstid 
uppfattas otillåten direktupphandling och i värsta fall leda till 
upphandlingsskadeavgift. 
 
Möjligheterna att ställa krav i upphandlingar och förändringar i regelverket 
LOU är under ständig diskussion och kan sannolikt komma att förändras  
successivt, även om grundprinciperna för offentlig upphandling kommer i 
väsentliga delar att kvarstå. 
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Kf §26 (forts.) 
 
Slutsatserna i förhållande till motionens yrkande är i dagsläget således: 
 
• Krav på djurskydd kan endast ställas vid upphandling, dvs. i samband med 

att krav för upphandlingen sätts. Beroende på om anbudstidens 
förlängningsklausuler utnyttjas eller inte kan sådana krav gälla tidigast från 
1 februari 2016 och senast 1 februari 2018. Kommunstyrelsen har 
regelmässigt i fråga om livsmedelupphandlingar fattat beslut om vilka 
krav/kriterier som ska gälla för upphandlingen. Det kommer att ske även 
inför kommande upphandling. 

 
• Det pågår en ständig dialog med antagna leverantörer om förändring av 

produktlistor.  De konkretiserade mål som satts för 2015 betr. 
möjliggörande för lokala företag att bli framtida leverantörer kan 
innebära att lokala företag generellt ska uppmuntras via kommunens 
generella näringslivsinsatser att lämna lära sig att lämna anbud, oavsett  
bransch. 

 
• Förutsättningen för att de kommunala verksamheterna ska välja dyrare 

produkter med högre kvalité (t ex ekologiska livsmedel) är att det finns 
ekonomiska förutsättningar. Det är en budgetfråga för kommun- 
fullmäktige vad gäller barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, 
då kostverksamheten finns i dessa förvaltningar. 

 
Kommunstyrelsen har den 4 november 2014 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utredning av yrkandena i motionen anse den besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om högre kvalitet och mer svensk mat på matsedeln, daterad den 7 
april 2014 
Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, § 156 
Upphandlingsfunktionens PM Svar på Motion ”Höj kvalitén – mer svensk mat på 
matsedeln”, daterad den 10 september 2014 
Förslag till motionssvar daterat den 22 oktober 2014 
Kommunstyrelsens den 22 oktober 2014, § 406 
Kommunstyrelsen den 4 november 2014, § 433 
 
Yrkande 
Carina Johansson (C): Bifall till motionen samt att för 2015 påbörja en ny 
livsmedelsupphandling och då också se över möjligheten att inte använda 
nuvarande förlängningsklausul gällande avtalet. 
 
Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Avslag på Carina 
Johansson (C) yrkande. 
 
Linda Strömblad (C), Anders Martinsson (C) och Bengt Petersson (C): Bifall till 
Carina Johanssons (C) yrkande. 
 
Anders Gustafsson (SD) och Erik Andersson (K): Bifall till motionen. 
 
Lennart Kastberg (KD) gör inlägg i debatten. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Carina 
Johanssons (C) yrkande om bifall till motionen och finner att 
kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande. 

 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 14 NEJ-röster. 
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Carina Johanssons (C) 
tilläggsyrkande och Marie Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår Carina Johanssons (C) tilläggsyrkande. 

 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande. 

 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 14 NEJ-röster. 
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens utredning av yrkandena 

i motionen anse den besvarad. 
 

 
 

Reservation: 
Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C), Bengt Petersson (C), Anders 
Martinsson (C), Inga-Maj Eleholt (C) och Linda Strömblad (C) reserverar sig till 
förmån för Carina Johanssons (C) yrkanden. 
 
 
  
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsekontoret, upphandlingsfunktionen 
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 
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