Utlåtande Rotel IX (Dnr KS 2020/1311)

Ursprungsmärk kommunens matsedlar
Motion av Linnéa Vinge (SD)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadens utlåtande.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
Linnéa Vinge (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Stockholms stad tar fram en plan för att ursprungsmärka kommunens alla matsedlar.
Motionären framhåller att det ska vara en rättighet att kunna ta reda på ursprunget på maten man äter och för många är det en självklarhet att välja
svensk, närproducerad, ekologisk mat och att välja bort ritualslaktat kött.
Motionen beskriver att Sverigedemokraternas inställning är att kött från
djur som inte bedövats vid slakt inte hör hemma i kommunens verksamheter,
partiet anser även att staden bör upphandla på ett sådant sätt att lokal företagsamhet främjas.
Motionären anser att som ett första steg bör kommunen ursprungsmärka
alla kommunala matsedlar så att alla som ingår i stadens omsorg får möjligheten att själva påverka sina matval.
Beredning
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Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden. Socialförvaltningen har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret noterar att det av kommunfullmäktiges budget 2021
framgår att Stockholm ska vara en föregångskommun gällande upphandling av
mat som minskar klimatpåverkan. Vidare har Stockholms stad flera styrdokument som stadens verksamheter ska förhålla sig till när det gäller miljö- och
hållbarhetsfrågor, som Stockholm stads Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat och Stockholm Stads Miljöprogram 2020-2023. Stadsledningskontoret anser att det finns tillräckligt med styrdokument och mål gällande
närproducerat mat, ekologisk mat och djurskyddskrav och att det därför inte är
aktuellt att ta fram en plan för att ursprungsmärka alla kommunala matsedlar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lyfter att de nya reglerna för ursprungsmärkning som föreslås på nationell nivå och omfattar restauranger och storhushåll även inkluderar kommunal omsorgsverksamhet och bedömer därför att
staden inte behöver ta fram ett eget system för detta.
Servicenämnden anser att motionärens ambition är bra men inte helt okomplicerad då staden saknar definition och målsättning för närproducerat, främst
för kött. Samt att reglerna kring ursprungsmärkning inte inkluderar behandlade
och sammansatta artiklar.
Socialförvaltningen anser att det finns tillräckliga och tydliga mål och styrdokument med krav på djurskydd, att livsmedlen är ekologiska, ursprungsmärkta och, när så är möjligt, närproducerade, så det bör inte vara aktuellt att
dessutom ursprungsmärka livsmedel på alla matsedlar.
Utbildningsnämnden anser att de regleringar som finns avseende djurskydd
och ursprungsmärkning på upphandlade livsmedel är tillräckliga och ser därför
inget behov av att ursprungsmärka matsedlar.
Äldrenämnden anser att de mål och styrdokument kring djurskyddskrav,
närproducerat och ekologiskt som finns är tillräckliga och att det därför inte är
aktuellt att ta fram en plan för att ursprungsmärka kommunens alla matsedlar.
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Mina synpunkter
Jag vill börja med att tacka för motionen. Förslag som lyfter vikten av närproducerad och ekologisk mat samt god djurhållning är alltid välkomna i arbetet
för en mer klimatsmart stad som bidrar till biologisk mångfald och god hälsa.
Stockholm ska vara en föregångskommun gällande upphandling av mat
som minskar påverkan på klimat och natur. Genom att byta ut importerad mat
mot närproducerad mat som levererar ekosystemtjänster kan Stockholm ta
både ett lokalt och globalt ansvar.
För att åstadkomma detta har Stockholms stad flera styrdokument som stadens verksamheter ska förhålla sig till när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Stockholms stads Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat framhåller bland annat att det kött som verksamheterna köper in ska följa högt
ställda djurskyddskrav samt att stadens verksamheter i möjligaste mån ska
välja ekologiskt producerad mat. I Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023
ställer staden krav på att verksamheterna köper in ekologiska livsmedel samt
ett ökat utbud av vegetariska livsmedel och varor producerade i nivå med
svenska djurskyddsregler. De kommunala verksamheterna ska också följa stadens livsmedelsavtal som även de har krav på djurskydd och att ursprungsland
anges. Stockholm har en hög ambition vad gäller närproducerad mat med krav
på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning, vilken i budgeten för år
2022 ytterligare höjs.
Det finns helt enkelt tillräckligt med styrdokument, krav och ambitiösa mål
gällande närproducerat mat, ekologisk mat och djurskyddskrav. Det är därför
inte är aktuellt att ta fram en plan för att ursprungsmärka alla kommunala matsedlar.
Avslutningsvis vill jag också hänvisa till de nya reglerna för ursprungsmärkning som föreslås på nationell nivå och omfattar restauranger och storhushåll, vilket även inkluderar kommunal omsorgsverksamhet och därmed gör
ett stadsspecifikt system än mer överflödigt.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen

3

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadens utlåtande.
Stockholm den 27 oktober 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Katarina Luhr
Hans Altsjö
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att motionen tillstyrks
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Det ska vara en rättighet att kunna ta reda på ursprunget på den mat man äter. Att välja
svensk och närproducerad mat och välja bort ritualslaktat kött är för många en självklarhet.
Vår inställning är att kött från djur som inte bedövats vid slakt inte hör hemma i kommunens verksamheter. Vi anser också att staden bör upphandla på ett sådant sätt att lokal företagsamhet främjas. I remissvaren kan vi läsa att regleringarna avseende djurskydd och ursprungsmärkning på upphandlade livsmedel är tillräckliga. Vi anser fortfarande att ursprungsmärkningen på kommunens matsedlar kan förbättras och föreslår
därför att motionen tillstyrks.

4

Remissammanställning
Ärendet
Linnéa Vinge (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Stockholms stad tar fram en plan för att ursprungsmärka kommunens alla matsedlar.
Motionären framhåller att det ska vara en rättighet att kunna ta reda på ursprunget på maten man äter och för många är det en självklarhet att välja
svensk, närproducerad, ekologisk mat och att välja bort ritualslaktat kött.
Motionen beskriver att Sverigedemokraternas inställning är att kött från
djur som inte bedövats vid slakt inte hör hemma i kommunens verksamheter,
partiet anser även att staden bör upphandla på ett sådant sätt att lokal företagsamhet främjas.
Motionären anser att som ett första steg bör kommunen ursprungsmärka
alla kommunala matsedlar så att alla som ingår i stadens omsorg får möjligheten att själva påverka sina matval.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden. Socialförvaltningen har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Av kommunfullmäktiges budget 2021 framgår det att Stockholm ska vara en föregångskommun gällande upphandling av mat som minskar klimatpåverkan. Att byta ut
importerad mat med högre påverkan på klimat och miljö mot mat producerad med hög
miljö- och klimathänsyn som levererar ekosystemtjänster är ett viktigt sätt för Stockholm att ta globalt ansvar. Detta är ett arbete som ligger i linje med kommunfullmäktiges mål 2.5 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö. Kommunfullmäktiges
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budget 2021 framhåller att maten på stadens vård- och omsorgsboende ska lagas så
nära som möjligt och vara god, näringsrik och ekologisk. Budgeten framhåller även att
i stadens skolor ska andelen ekologiska livsmedel öka och matens klimatpåverkan
minska.
I kommunfullmäktiges budget 2021 har servicenämnden fått i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Business Region och kommunstyrelsen, främja närproducerad mat, bland annat genom upphandlingskrav samt möjlighet till torghandel.
Stockholms stad har flera styrdokument som stadens verksamheter ska förhålla sig
till när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. En viktig del i dessa styrdokument är
hur staden ska arbeta mer hållbart gällande livsmedel.
Stockholms stads Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat framhåller bland
annat att det kött som verksamheterna köper in ska följa högt ställda djurskyddskrav
och som i sin tur ställer krav på en god djurhållning. Strategin framhåller även att stadens verksamheter i möjligaste mån ska välja ekologiskt producerat. I kommunfullmäktiges budget 2021 framhålls det att stadsdelsnämnderna ska säkerställa att de verksamheter som köper in livsmedel och måltider förhåller till Strategi för god, hälsosam
och klimatsmart mat.
Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023 framhåller att staden ställer krav på
ekologiska livsmedel samt ett ökat utbud av vegetariska livsmedel och varor producerade i nivå med svenska djurskyddsregler i sina inköp som styr mot en mer hållbar
livsmedelsproduktion.
I Stockholms stads centrala livsmedelsupphandling ställs höga krav på de livsmedel som köps in. När det gäller kvalitetskrav på kött, fågel och mjölkprodukter följer
staden upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier vilka följer svenska djurskyddsregler.
Stockholms stads kommunala verksamheter ska följa stadens livsmedelsavtal som
har krav på djurskydd och anger ursprungsland. Genom att välja anbudsvaror vid avrop från livsmedelsavtalet kan stadens verksamheter säkerställa att de väljer livsmedel
som följer styrdokumenten och målen.
Stadsledningskontoret anser att det finns tillräckligt med styrdokument och mål
gällande närproducerat mat, ekologisk mat och djurskyddskrav och att det därför inte
är aktuellt att ta fram en plan för att ursprungsmärka alla kommunala matsedlar. Stadsledningskontoret anser även att det pågår omfattande arbete i staden med att öka
utbudet av ekologisk och närproducerad mat.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Motion om att ursprungsmärka kommunens matsedlar av Linnéa
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Vinge (SD) besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 augusti 2021 följande.
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser
motionen besvarad med vad som anförs i miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Reservation anfördes av Urban Emson (SD), bilaga 1.
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 16 juni 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Statlig utredning om ursprungsinformation.
Regeringen gav i juli 2019 Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram underlag för en
svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsinformation för kött som serveras
på restauranger och i andra storhushåll.
Livsmedelsverket har med anledning av detta tagit fram ett förslag till obligatorisk
ursprungsinformation för kött som serveras på restauranger och i andra storhushåll
som föreslås införas i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.
Förslag till nya föreskrifter.
Livsmedelsverket föreslår att restauranger och andra storhushåll ska lämna information om ursprungsland för färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger eller i andra
storhushåll. Med ursprungsland avses uppfödningsland för det djur som köttet kommer
från.
Förslaget omfattar de köttslag där det i EU-lagstiftningen ställs krav på ursprungsmärkning för färdigförpackat obearbetat kött, det vill säga nöt, svin, får, get och fjäderfä. De uppgifter om ursprungsland som restauranger och andra storhushåll enligt
förslaget ska lämna till konsumenterna är således uppgifter som restauranger och andra
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storhushåll redan har. Den föreslagna regleringen handlar endast om krav på att vidareförmedla dessa uppgifter till konsumenterna. Förslaget omfattas därför inte andra
typer av kött, som till exempel hästkött, renkött eller kött från vilt, och omfattar inte
heller köttberedningar eller köttprodukter. Uppgiften om ursprungsland får tillhandahållas konsumenten skriftligt eller muntligt, enligt samma krav som redan i dag gäller
för t.ex. allergener i enlighet med 10 § LIVSFS 2014:4. Uppgifterna ska således tillhandahållas genom:
 skriftligt anslag eller liknande i livsmedlets omedelbara närhet,
 skriftligt material som presenterar eller åtföljer livsmedlet,
 muntlig kommunikation,
 livsmedlets beteckning eller
 andra metoder under förutsättning att uppgifterna vid behov även kan tillhandahållas muntligen.
Förvaltningens bedömning och förslag.
De nya reglerna för ursprungsmärkning som föreslås omfattar restauranger och storhushåll och inkluderar även kommunal omsorgsverksamhet. Förvaltningen bedömer
därför att staden inte behöver ta fram ett eget system för detta. Förvaltningen föreslår
att motionen anses besvarad med vad som anförs i tjänsteutlåtandet.
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Servicenämnden
Servicenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2021följande.
1. Servicenämnden beslutade att besvara remissen med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Servicenämnden beslutade att förklara ärendet omedelbart justerat.
Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 juni 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att motionärens ambition är bra, men inte helt okomplicerad.
Stadens inköps- och upphandlingsverksamhet styrs av nationell lagstiftning samt
de styrdokument som kommunfullmäktige har fastställt. För den praktiska hanteringen
finns vägledningar, mallar och checklistor.
I Stockholms stads program för inköp har kommunfullmäktige beslutat att staden
ska vara en föregångskommun gällande upphandling av mat som minskar klimatpåverkan. En större andel av maten ska vara ekologisk.
Sverige är bland de bästa i världen på att använda små mängder antibiotika i djurproduktionen och samtidigt ha friska djur. Staden vill främja etisk handel och god
djurhållning och samtidigt minska miljö- och klimatpåverkan. Staden ska därför ställa
krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktionen motsvarande svensk nivå.
Vägledning till kravställande ges även i stadens matstrategi (God, hälsosam och
klimatsmart mat), där strategier anges för att staden ska kunna erbjuda måltider och
livsmedel med lägre miljö- och klimatpåverkan. Kategoristyrning är ett strukturerat arbetssätt där resurser och aktiviteter är organiserade i inköpskategorier som skapats utifrån verksamhetens inköpsmönster och leverantörsmarknaden. Syftet att tillgodose
verksamhetens behov till lägsta totalkostnad.
Kategoristyrning är ett strukturerat arbetssätt där resurser och aktiviteter är organiserade i inköpskategorier som skapats utifrån verksamhetens inköpsmönster och leverantörsmarknaden. Syftet att tillgodose verksamhetens behov till lägsta totalkostnad.
Kategoristyrning innebär även att arbeta strategiskt, proaktivt och tvärfunktionellt
tvärs stadens förvaltningar och bolag.
Serviceförvaltningen är kategoriägare för bland annat Livsmedel och måltider.
För enkla livsmedel, det vill säga råvaran, borde det vara enkelt att se vart det kommer ifrån. Det är en större utmaning med de behandlade och/eller sammansatta produkterna. De kan innehålla flera olika typer kött som har olika ursprung. Där märks
ofta produkten bara med ”tillverkningsland” vilket alltså inte är detsamma som inne-
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hållets ursprung. I stadens avtal gällande livsmedel finns krav om att det på anbudsartiklar med köttinnehåll över 10 procent ska anges ursprung (djurskyddskrav).
Även om det i sak inte påverkar möjligheten att ange ursprung, vill förvaltningen
ändå poängtera följande eftersom det hänger ihop;
 Staden saknar definition och målsättning för närproducerat, främst för kött.
 Staden saknar också beslut kring ”ritualslaktade djur”. Idag finns ett fåtal halalvaror på anbudet, dessa kommer dock att tas bort då de inte längre kan
uppfylla ställda krav på basnivå.
 I dagens avtal är utgångspunkten djurskyddskrav i nivå med svensk djurskyddslag. Men med några undantag, till exempel viss specialkost och Halal.
 Det finns regler kring hur man får ursprungsmärka kött – köttet måste vara
fött, uppfött och slaktat i Sverige, för att kallas svenskt. Det inkluderar dock
inte behandlade och sammansatta artiklar, de får ”bara” inte märkas vilseledande.

Socialförvaltningen
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Staden ska vara framträdande när det gäller upphandling av mat som minskar klimatpåverkan och en större andel av maten ska vara ekologisk och om möjligt närproducerad. Till exempel så anges det i Stockholms Stads program för inköp att staden vill
främja en etisk handel, en god djurhållning och samtidigt minska miljö- och klimatpåverkan. Staden ställer därför krav i sina upphandlingar på djurskydd och en restriktiv
antibiotikaanvändning i produktionen av livsmedel.
Socialförvaltningen anser att det finns tydliga mål och styrdokument med krav på
djurskydd, att livsmedlen är ekologiska, ursprungsmärkta och när så är möjligt, närproducerade. Detta bör anses vara tillräckligt vilket gör att det inte bör vara aktuellt att
dessutom ursprungsmärka livsmedel på alla matsedlar.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021
följande.
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservation anfördes av Martin Westmont (SD), bilaga 1.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Staden antog 2019 ”Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat” och där framgår
att verksamheterna ska välja kött och fisk med omsorg och använda kött- och fiskguiden från Världsnatur-fondens konsumentguider. Utifrån stadens strategi har utbildnings-nämnden antagit riktlinjer för skolmåltider. Riktlinjerna syftar till att säkerställa
att skolmåltidsverksamheten i stadens kommunala förskoleklasser, grundskolor,
grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor har en likvärdig kvalitet och
bidrar till en mer jämlik folkhälsa.
Utbildningsförvaltningen är positiv till en god djurhållning och högt ställda djurskyddskrav och att livsmedel ska produceras i nivå med svenska djurskyddsregler.
Livsmedel för tillagning och servering i stadens skolor ska avropas från stadens gemensamma livsmedelsupphandling. I den centrala livsmedelsupphandlingen ställs
höga krav på de livsmedel som köps in av skolorna. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier används som en utgångspunkt vid upphandling av kött-, fågel- och
mjölkprodukter som ingår i anbudssortimentet. Produkterna ska också vara i nivå med
svensk djurskyddslagstiftning. Vid beställningstillfället kan varje skola se vilket land
som djuret är uppfött och slaktat i. Förvaltningens skolkök utbildas regelbundet i de
högt ställda kraven i stadens livsmedelsupphandling. Skolköken har en hög anbudstrohet och köper livsmedel från upphandlat anbudssortiment.
Flera skolor får sina måltider via upphandlad leverantör och det finns en gemensam
mall som ska användas vid upphandling av måltider där förvaltningen ställer samma
krav på upphandlad verksamhet som i egen regi. Förvaltningen anser att de regleringar
som finns avseende djurskydd och ursprungsmärkning på upphandlade livsmedel är
tillräckliga. Förvaltningen ser därför inget behov av att ursprungsmärka matsedlar.
Konsekvenser för barn och barns rättigheter samt för jämställdhet
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Då ärendet är svar på en remiss från kommunstyrelsen gör förvaltningen ingen egen
analys av ärendets konsekvenser för jämställdhet eller för barn och barns rättigheter.
Förvaltningen förutsätter att en sådan analys vid behov görs av kommunstyrelsen i den
fortsatta hanteringen av ärendet.

Äldrenämnden
Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2021 följande.
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden beslutar om omedelbar justering.
Reservation anfördes av Leif Söderström (SD), bilaga 1.
Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 augusti har i huvudsak
följande lydelse.
Stockholms stad har flera styrdokument som anger hur verksamheterna i staden ska
förhålla sig till miljö- och hållbarhetsfrågor, som exempel antog staden 2019 God, hälsosam och klimatsmart mat – Matstrategi för Stockholms stad. I den framgår att verksamheterna ska välja kött och fisk med omsorg och använda kött- och fiskguiden från
Världsnaturfondens konsumentguider samt Mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms stad där det ställs krav på djurskydd och antibiotikaanvändning. Staden ställer höga krav på de livsmedel som upphandlas och kött-, fågel- och mjölkprodukter ska följa svensk djurskyddslagstiftning. Genom att välja anbudsvaror vid avrop
från livsmedelsavtalet kan verksamheterna säkerställa att de väljer livsmedel som följer styrdokumenten och målen. Vid beställning av livsmedel kan verksamheterna
också se vilket ursprungsland varan kommer ifrån. Det finns även politiska mål gällande ekologiska inköp och att staden ska främja närproducerade livsmedel. Styrdokument och de höga målen leder till att Stockholms stad arbetar aktivt med miljö- och
hållbarhetsfrågor.
Förvaltningen anser att det finns mål och styrdokument kring djurskyddskrav, närproducerat och ekologiskt vilket anses vara tillräckligt. Därmed är det inte aktuellt att
ta fram en plan för att ursprungsmärka kommunens alla matsedlar.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Reservation anfördes av Urban Emson (SD) enligt följande.
Att besvara motionen med att konstatera att reglerna för hur konsumenter kan informeras är så lösa och otydliga att det i praktiken blir omöjligt att säkerställa att informationen faktiskt tillhandahålls, varför kommunen bör föregå med gott exempel och säkerställa att konsumenterna i Stockholm blir korrekt informerade.

Utbildningsnämnden
Reservation anfördes av Martin Westmont (SD) enligt följande.
Att nämnden beslutar att tillstyrka motionen samt att därutöver anföra följande:
Det ska vara en rättighet att kunna ta reda på ursprunget på den mat man äter. Att välja
svensk, närproducerad, ekologisk mat och att välja bort ritualslaktat kött är för många
en självklarhet. Vår inställning är att kött från djur som inte bedövats vid slakt inte hör
hemma i kommunens verksamheter. Vi anser också att staden bör upphandla på ett sådant sätt att lokal företagsamhet främjas. Därför har vi lämnat in en motion om att ursprungsmärka kommunens matsedlar.
Förvaltningen menar att regleringarna avseende djurskydd och ursprungsmärkning
på upphandlade livsmedel är tillräckliga och föreslår därför att motionen avslås. Om så
är fallet menar vi att det är än mer goda skäl att ursprungsmärka stadens matsedlar.

Äldrenämnden
Reservation anfördes av Leif Söderström (SD) enligt följande.
1. Äldrenämnden föreslår Kommunalfullmäktige att tillstyrka motionen
2. Därutöver vill vi anföra följande:
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Det ska vara en rättighet att kunna ta reda på ursprunget på den mat man äter. Att
välja svensk, närproducerad, ekologisk mat och att välja bort religiöst ritualslaktat kött
är för många en självklar anständig rättighet.
Vår inställning är att kött från djur som inte bedövats vid slakt inte hör hemma i
kommunens verksamheter. Vi anser också att staden bör upphandla på ett sådant sätt
att lokal företagsamhet främjas. Därför har vi lämnat in en motion om att ursprungsmärka kommunens matsedlar.
Förvaltningen menar att regleringarna avseende djurskydd och ursprungsmärkning
på upphandlade livsmedel är tillräckliga och föreslår därför att motionen avslås. Om så
är fallet menar vi att det är än mer goda skäl att ursprungsmärka stadens matsedlar.
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