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Svar på medborgarförslag: Djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska beaktas i arbetet
med framtagande av en kostpolicy för Håbo kommun. Medborgarförslaget
är därmed färdigbehandlat och föranleder inte ytterligare åtgärder.
2. Ovanstående gäller under förutsättning att kommunfullmäktige, i ärende
2016/00377, fattar beslut om att en kostpolicy ska tas fram.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Håbo kommun ska
vara en föregångskommun när det gäller att ställa djurskyddskrav vid upphandlingar av mejerivaror till kommunen. De produkter som köps in ska
komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder
och har tillgång till utevistelse.
Förvaltningen konstaterar inledningsvis att huvuddelen av de mejeriprodukter som köps in i dagsläget är svenska och därmed kommer från djur som
hålls enligt svenska djurskyddsregler. Undantaget är osten, där det mesta
som köps in kommer från Danmark. Förvaltningen är medveten om att
Danmarks rykte när det gäller djurhållning är sämre än det svenska. Ekonomiska skäl gör att osten för närvarande köps därifrån.
Vidare konstaterar förvaltningen att det, vid livsmedelsinköp, finns många
olika värden som behöver vägas mot varandra. Det är givetvis viktigt att de
livsmedel som köps in håller en god kvalitet och lever upp till så höga krav
som möjligt. Samtidigt har en skarpare kravställning vid livsmedelsupphandlingar också en påverkan på kommunens kostnader för livsmedelsinköp. Därmed måste en prioritering göras och därför 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.
Avslutningsvis konstaterar förvaltningen att tekniska utskottet föreslår i beslut 2016-12-13 § 69 i ärende 2016/00377 att kommunfullmäktige ska uppdra till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med övriga berörda
förvaltningar utarbeta förslag till en kostpolicy. En kostpolicy är ett politiskt
dokument, där ovan nämnda typer av ställningstaganden görs. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i linje med detta förslag föreslår förvaltningen därför att de förslag på djurskyddskrav som framkommer
i medborgarförslaget beaktas i arbetet med policyn samt att medborgarförslaget därmed är färdigbehandlat och inte föranleder ytterligare åtgärder.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 26
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 19
Tjänsteskrivelse 2016-12-20
Medborgarförslag 2015-02-25
Beslut KTU 2016-12-13 § 69
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen i motsats till kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget endast ska beaktas i arbetet med framtagande av en kostpolicy för Håbo kommun.
Beslutsgång
Ordförande Ulf Winberg (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot Michael
Rubbestads (SD) yrkande och finner då att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD) och Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Michael Rubbestads (SD) yrkande.
______________
Beslutet skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen – för åtgärd
Förslagsställaren
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