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Kommunfullmäktige 
 

Dnr KS-2019-109 

§ 9. Svar på motion från Kerstin Dreborg (MP) om skarpare krav 
vid upphandling av livsmedel 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen besvaras i enlighet med svar från 
kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C). (Bilaga 7) 

Motionen anses härmed besvarad.  

 

Ärendebeskrivning 
Kerstin Dreborg (MP) yrkar i motion daterad 2019-02-17 att Östhammars kommun ska ställa 
krav motsvarande Upphandlingsmyndighetens avancerad nivå eller spetskrav vid upphandling 
av livsmedel. 

Beslutsunderlag 

 Motion om skarpare krav vid upphandling daterad 2019-02-17 
 Svar 

Ärendets behandling 
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2019-02-19, § 31 och överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21, § 46, att ärendet skulle behandlas i 
kommunstyrelsen utan föregående beredning. 

Beslutet skickas till 

 Motionär 

 Webbredaktör för publicering på webbsida motioner 

  



Motion om skarpare krav vid upphandling 

År 2011 fattade Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslut om att kommunen vid upphandling av 

livsmedel skulle ställa krav motsvarande Miljöstyrningsrådets baskrav.  

Miljöstyrningsrådet lades senare ned av den dåvarande alliansregeringen, och frågorna flyttades över till 

Konkurrensverket. Numera är det Upphandlingsmyndigheten som hanterar denna typ av frågor.  

Vid genomgång av upphandlade livsmedel 2016 visade det sig att dessa ofta uppfyllde Upphandlingsmyndighetens 

baskrav. Detta motsvarar inte Miljöstyrningsrådets baskrav bland annat vad gäller regler för 

antibiotikaförskrivning och beteskravet för nötdjur. Alltså följer Östhammars kommun i praktiken inte det beslut i 

frågan som en gång fattats och aldrig upphävts.  

Det är bra att vi i Sverige ställer höga krav på exempelvis djurskydd, betesgång och minimal antibiotikaanvändning 

vid livsmedelsproduktion. Samtidigt är det helt orimligt att kommuner och landsting köper in mat som inte vore 

laglig att producera i Sverige.  

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag 

 att Östhammars kommun ska ställa krav motsvarande Upphandlingsmyndighetens avancerad nivå eller spetskrav vid

upphandling av livsmedel

Morkarla den 17 februari 2019 

Kerstin Dreborg (MP) 
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SVAR PÅ MOTION FRÅN KERSTIN DREBORG 
GÄLLANDE SKARPARE KRAV VID 
LIVSMEDELSUPPHANDLING 
Jag vill börja med att be om ursäkt för att svaret på Kerstin Dreborgs motion dröjt så länge. Jag har 
ingen annan förklaring till dröjsmålet, än att jag inte följt upp frågan ordentligt.  

Jag håller med om Din slutsats att det är ”orimligt att kommuner och landsting köper in mat som inte 
vore lagligt att producera i Sverige”. Jag kan lugna Dig med att detta inte sker i Östhammars 
kommun. Fler och fler kommuner satsar dessutom på att endast avropa svenska animalieprodukter i 
kombination med fler vegetariska rätter.   

Jag vill helt kort ge en uppdatering gällande dagsläget: 

 Från och med 1/1 2020 avropas endast svenska animalier enligt beslut KS-2019-307. I
pågående livsmedelsupphandling, ställs svenska djurskyddskrav dvs minst baskrav och i de
flesta fall avancerade- eller spjutspetskrav enligt upphandlingsmyndigheten.

 Vid ksau11/2 2020 har vi för avsikt att påbörja en process för att uppdatera och modernisera
hela kommunens upphandlingspolicy samt  även livsmedelspolicy.

 När det gäller livsmedelsupphandling har Barn- och utbildningsnämnden samt
Socialnämnden, ett avgörande inflytande. Båda nämnderna är beställare av måltider i
enlighet med kommunens organisation.

Förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

Motionen anses besvarad 

Jacob Spangenberg (C) ordförande i kommunstyrelsen 

Bilaga 7, KF § 9/2020 
Sidan 2 av 2


	Bilaga 7, kf § 9_2020-02-18
	09 KS-2019-109.a Motion om skarpare krav vid upphandling
	09 KS-2019-109b. Svar på motion

	Utdrag från KF 2020-02-18_ § 9



