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Dnr 10.621‐008

Medborgarförslag om Luleå som GMO‐fri kommun
Ärendebeskrivning
Simon Jonsson anför följande i ett medborgarförslag 2010‐10‐06.
Jag vill som kommunmedborgare i Luleå kommun föreslå att Luleå
kommunfullmäktige, under hösten 2010, beslutar att kommunen ska förklara
sig som en GMO‐fri kommun enligt samma kriterier som till exempel
Krokoms och Östersunds kommuner i Jämtlands län har använt när de
utropat sig som GMO‐fria kommuner.
Alternativt baseras GMO‐friheten på följande kriterier:
 I Luleå kommun ska det finnas handlingsplaner som tydligt uttalar som
ett långsiktigt mål att kommunen ska vara GMO‐fri.
 Luleå kommun tar initiativ till en överenskommelse med kommunens
jordbrukare om att inte använda GMO i jordbruket, att inte odla GMO‐
grödor samt att inte arrendera ut mark till kommersiella odlingar eller
fältförsök för GMO‐grödor
.
 I Luleå kommun finns beslut om att kommunens verksamheter, till
exempel skolrestauranger, gruppboenden och äldreboenden, inte köper
mat som innehåller eller framställs av GMO‐grödor.
 Luleå kommun uttalar på sina hemsidor och i andra officiella forum sin
ambition att bli och förbli GMO‐fritt.
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Bakgrund
Som bakgrund till förslaget kan nämnas att alla kommunens jordbrukare
arbetar under svåra ekonomiska förhållanden. Det ekologiska jordbruket är
den del av kommunens jordbruk som har tydligast stöd av konsumenterna
och fortsätter också att öka i motsats till det konventionella jordbruket som i
första hand är inriktat mot storskalighet och användning av kemiska
bekämpningsmedel, handelsgödsel och försiktig positivism till GMO. Det
konventionella jordbruket har en negativ utveckling eftersom bankerna
noterar den bristande hänsynen som storjordbruken visar till konsumenternas
önskemål. Till följd av detta får det konventionella jordbruket svårigheter med
finansiering av fortsatt drift.
Kommunens mjölkproducenter är alla anslutna till Svenskt Sigill som tar
avstånd från GMO i produktionen, så bland dessa bönder bör det vara
naturligt att nå en överenskommelse om att avstå från GMO.
Kommunens potatisodlare riskerar att mötas av misstro mot sin matpotatis‐
produktion efter att GMO‐odlingarna av potatis i kommunen har visat sig
vara svårkontrollerbara till och med för multinationella storföretag.
Kommunens biodlare ser sin verksamhet allvarligt hotad eftersom ingen
myndighet ställer upp med klara regelverk till skydd för tredje person eller
ekonomisk kompensation för den skada som binas insamling av GMO‐pollen
medför. GMO:s eventuella inverkan på de pollinerande insekterna är inte
utredd eller åtminstone inte officiellt redovisad.
Komplexet med patent på utsäde på GMO‐grödor hotar all världens
livsmedelsproduktion eftersom patentet omöjliggör en vetenskaplig prövning
av ʺproduktenʺ. Ingen forskning kan bedrivas på ʺproduktenʺ och fakta
undanhålls. Patentet kan på sikt göra jordbrukarna till livegna under
genteknikföretagen.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
_____

Kansliets yttrande
Kommunfullmäktige har 2010‐10‐25 behandlat 2 motioner avseende GMO‐
grödor. I den ena motionen föreslås att Luleå kommun så långt det är möjligt
ej ska köpa in livsmedel som innehåller genmodifierade komponenter.
Kommunfullmäktige biföll den motionen på så sätt att kommunen som krav
vid upphandling av livsmedel ska tillämpa GMO‐frihet i märkningspliktig
mängd enligt miljöstyrningsrådets bestämmelser.
I den andra motionen föreslogs därutöver följande
-

att kommunfullmäktige ställer sig bakom kravet att utropa Luleå
kommun till en GMO‐fri zon inom livsmedelsproduktionen med
följande mål:

-

att Luleå kommuns målsättning är frihet från genetiskt modifierade
grödor vid odlingar på åkrarna, trädgårdslanden och i skogen. En
kommun där ingen mat avsiktligt produceras med hjälp av genetiskt
modifierad grödor

-

att kommunen skriver in i sin målsättning att inom gränserna för Luleå
kommun ska inga kommersiella odlingar eller fältförsök med GMO
förekomma.

Dessa förslag avslogs med hänvisning till att denna typ av åtgärder
huvudsakligen faller utanför den kommunala kompetensen.
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Som svar på föreliggande medborgarförslag föreslår kansliet att kommun‐
styrelsen vidhåller den inriktning som kommunfullmäktige intagit i de två
motionerna d v s att kommunen så långt det är möjligt upphandlar GMO‐fria
livsmedel till den egna verksamheten.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
i enlighet med kansliets förslag.
_____

Yrkanden
Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Karl Petersen (S) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

vidhålla den inriktning som kommunfullmäktige intagit i de två
motionerna d v s att kommunen så långt det är möjligt upphandlar
GMO‐fria livsmedel till den egna verksamheten.

_____

Reservation
Annika Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering: Simon Jonsson, kansliet
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