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Svar på medborgarförslag: Ta fram en kostpolicy inför
kommande livsmedelsupphandling
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med övriga berörda förvaltningar utarbeta förslag till en kostpolicy.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att kommunen ska ta
fram en kostpolicy inför kommande livsmedelsupphandling. Likaså föreslås
att kommunen genom sin livsmedelsupphandling ska stödja ett antal kvalitetskrav, exempelvis minimerad antibiotikaanvändning, närproducerad mat
och mat utan olika tillsatser och att budgetmedel ska avsättas så att kvalitetsmålen uppnås. Till medborgarförslaget bifogas dokumentet ”9 skäl att
köpa mer svensk mat till Håbo kommun” i en kort och en lång version samt
”Skånsk handbok för livsmedelsupphandling”. Förslagsställaren föreslår
också att kostpolicyn ska vara klar inför kommande livsmedelsupphandling
under hösten.
Medborgarförslaget har beretts av kommunstyrelsens kansli i samarbete
med kostenheten och upphandlingsenheten. Förvaltningen konstaterar inledningsvis vikten av att de livsmedel som köps in håller en god kvalitet.
Med detta i åtanke är det dock viktigt att poängtera att en skarpare kravställning vid livsmedelsupphandlingar också påverkar kommunens kostnader för
livsmedelsinköp. Den fördyrning, som det ofta innebär att ställa sådana krav
som efterfrågas i medborgarförslaget, medför också att alla de föreslagna
kraven kan bli svåra att ställa på en gång. En prioritering måste således göras.
Mot denna bakgrund behövs ett politiskt ställningstagande i frågan. Det är
ett politiskt beslut att väga olika krav på maten som serveras i kommunens
verksamheter mot varandra och mot kommunens ekonomi. Därmed instämmer förvaltningen i förslagsställarens syn på behovet av en kostpolicy.
Med en, av kommunfullmäktige antagen, kostpolicy skulle tjänstemännen få
en tydligare riktning inför framtida upphandlingar. Genom en kostpolicy
skulle också en större enhetlighet i hanteringen av livsmedelsinköp i kommunens olika förvaltningar kunna uppnås.
Däremot är en kostpolicy inte är möjlig att arbeta fram i tid för höstens
livsmedelsupphandling. Förvaltningen bedömer dock att de värden som
medborgarförslaget eftersträvar är viktiga kommer därför i kommande uppJUSTERARE
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handlingar, fram till dess att en kostpolicy är på plats, se över möjligheten
att ställa upphandlingsmyndighetens baskravför hållbarhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att kostenheten förs över från
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden i samband med årsskiftet 2016/2017. Eftersom barn- och utbildningsförvaltningen därmed blir den
största kostverksamheten inom kommunen så är det lämpligt att de får i
uppdrag att ta fram en kostpolicy i samverkan med övriga berörda förvaltningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 25
Protokollsutdrag tekniska utskottet 2016-12-13 § 69
Tjänsteskrivelse 2016-08-30
Medborgarförslag 2016-06-10
Skånsk handbok för livsmedelsupphandling
9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, kort version
9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, lång version
______________
Beslutet skickas till:

Barn- och utbildningsnämnden – för åtgärd
Förslagsställaren
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