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Motion om tydliga krav vid upphandling av livsmedel
Ärendebeskrivning
Carola Lidén, för vänsterpartiet anför följande i en motion.
För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att den mat som serveras i
kommunens verksamheter, till exempel förskolor, skolor och äldreboenden,
ska vara av god kvalitet. Därför är det också logiskt att vi ska ställa tydliga
krav när kommunen upphandlar livsmedel och dessutom ge möjlighet för de
lokala producenterna att kunna lämna anbud genom att göra mindre
upphandlingsområden. Vi vet att varannan tugga som äts i Sverige är
importerad och att transportera livsmedel långa sträckor med lastbil är inte
miljövänligt eller hållbart.
Det finns kommuner har som har gått före och banat väg för en hållbar
upphandling som också tar särskilda miljöhänsyn och djurskyddskrav. Dom
har lyckats ställa krav som inte bryter mot gällande lagstiftning och som
underlättar för företag i närområdet att leverera varor till kommunen. Svensk
livsmedelsproduktion håller landskapet öppet och bidrar också direkt och
indirekt till många arbetstillfällen och miljövänlig energiproduktion
exempelvis genom rötning av gödsel till biogas.
Miljöstyrningsrådet presenterade en rapport där man tittat på rättsläget inom
EU när det gäller möjligheten att ställa specifika djurskyddskrav i offentlig
upphandling. Slutsatsen är att det visst går att ställa specifika krav utan att
man bryter mot Lagen om offentlig upphandling (LOU) och EU:s lagstiftning,
om man formulerar sig på rätt sätt.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

2011‐09‐26

Paragraf

174

Sida

377

Kommunstyrelsen
Arbets‐ och personalutskottet
septkf37b
Centerpartiet yrkar
‐

att den nya upphandlingspolicyn och de handlingsplaner som kopplas
till policyn ska bidra till att både små och stora företag ska kunna lägga
anbud och att det ska finnas skarpare riktlinjer för de livsmedel som
köps in till kommunens verksamheter.”

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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