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Kostpolicy
Hösten 2016 gör Håbo kommun en ny livsmedelsupphandling för kommande 4 år
. Idag serveras mycket importkött till våra barn och gamla. I tider av multiresistenta
bakterier (antibiotikaresistenta), hotad biologisk mångfald (färre betade ängsmarker mm),
klimatförändringar och där vi vill att djuren lever bra gör det stor skillnad vad vi köper in och
äter. Om kommunen i sin upphandling "röstar med plånboken" tvingas grossister leverera
därefter och lokala producenter kan ges en chans att komma med.
Vi som lämnar denna motion har samlats i den nystartade Facebook-gruppen "Mer svensk
mat i Håbos förskolor och skolor" och vi vill att kommunen i kommande upphandling prioriterar
mat som producerats enligt svenska miljö- och djurskyddsregler, på ett klimatsmart sätt
och som gynnar närliggande producenter. Om utländskt kött kvalar in på krav om knorren
kvar på grisen, endast antibiotika vid sjukdom, större boxar och halm i boxen, samt krav på
sommarbete som några exempel är det också välkommet.
Med vårt medborgarförslag till kommunfullmäktige 13 juni 2016 vill vi att:
1. Håbo kommun inför kommande livsmedelsupphandling ska ta fram en kostpolicy.
2. Håbo kommun genom sin livsmedelsupphandling ska stödja:
- minimerad antibiotikaanvändning
- klimatsmart mat, minimerade transporter, minimerat matsvinn och mat efter säsong
- närproducerad och närodlad mat
- mat producerad enligt svenska miljö- och djurskyddslagar
- att rödlistade eller utrotningshotade arter inte serveras
- att onödiga tillsatser undviks
- att transfetter ej förekommer i maten
- att miljöstyrningsrådets kriterier följs
3. Budgetmedel ska avsättas så att kvalitetsmålen uppnås.
Vi förstår att det är brådskande att ge tjänstemännen ett mandat och ett uppdrag om vilka
prioriteringar som ska göras i upphandlingsunderlaget och att kvalitet får kosta, varför
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kostpolicyn bör vara klar redan i september (oktober). Vi ber därför kommunfullmäktige att
prioritera denna fråga och tillsätta nödvändiga resurser omgående.
Vänliga hälsningar
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https://www.facebook.com/events/report/?
eid=610659622435698&source=1&feed_story_type=370&action_history=[%7B%22surface
%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C
%22extra_data%22%3A[]%7D]
https://www.facebook.com/groups/143179656097791/?fref=ts
En eller flera representanter för gruppen avser närvara vid kommunfullmäktige 13 juni för att
även framföra förslaget muntligt.
Certifikat
Certifikatutgivare

Mobilt BankID

3 (3)

