Svar på Frågorna kring om livsmedelsprogrammet kommer att innerhålla ytterligare
skrivningar kring:

1. Att öka våra krav på att maten som konsumeras i kommunal verksamhet minskar
sin miljöbelastning.
Detta står inskrivet i livsmedelsprogrammet
Alingsås kommun strävar efter att minska klimatpåverkan via:

•

•
•

ökade inköp av ekologiska livsmedel där basprodukterna skall stå i fokus. Med
basprodukter avses livsmedel som används dagligdags och i stora volymer. De
nationella målen skall uppnås för barn och unga, för vård och äldre skall detta
vara ett strävans mål. Det långsiktiga målet är att uppnå högre krav än de
nationella målen.
långsiktigt öka konsumtion av vegetabilier och minska konsumtion av kött.
vidta åtgärder som minskar matsvinn.

Att minska miljöbelastningen är ett stort begrepp och omfattar även transporter,
förpackningar, tillagningsprocess, närproducerat m.m. Att idag säja vad som
kommer att vara med är svårt utan att ha analyserat det vidare vad det innebär och
vilket som är möjligt att genomföra.
Det som ändrats är de nationella målen för ekologiskt som nu är satta till 60%
ekologiskt 2030. I dagens avtal följer barn och ungdom de mål på 25% som fanns
som nationella mål då avtalet tecknades och vård och äldre ligger lägre med ett
måltal på 12%. Att öka upp till 60% vilket är en förändring med över 50% på 11 år
behöver vi titta över närmare.
2. Att ställa fler krav för att värna om djurens rätt till drägligt liv.
Detta står inskrivet i livsmedelsprogrammet

Kött (nöt, lamm, gris, kyckling, kalkon och vilt)
Kommunen har en långsiktig strävan efter att minska köttkonsumtionen. Strävan skall
vara att minska köttkonsumtionens negativa klimatpåverkan och att naturbetets
viktiga påverkan på den biologiska mångfalden skall beaktas. Kött bör i första hand
vara producerat utifrån vissa av Konkurrensverkets kriterier (se bilaga 2) för god
djuromsorg och i andra hand vara ekologiskt
I denna skrivning är det inget skallkrav utan man bör, I kostavtalet är det inte heller
inskrivet skallkrav kring kött. Skall vi ställa högre skall krav kring djurhållning kommer
detta att leda till ett högre pris än vi har idag på råvaror vilket kommer leda till ett ökat
portionspris som det i dagens anbud inte finns ram för.

3. Att vår livsmedelskonsumtion bidrar till ökad social hållbarhet.
Detta står inskrivet i livsmedelsprogrammet

Inriktning för etiska livsmedel
Alingsås är en Fairtrade City. Kommunen fokuserar på att använda livsmedel som
uppfyller Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner samt även
kriterier för etisk märkning eller likvärdigt för det specifika livsmedlet. Allt kaffe skall
uppfylla dessa kriterier och en strävan skall vara att erbjuda så många fairtrade
produkter som möjligt. I första hand ska dock ILO:s kärnkonventioner uppfyllas och i
andra hand kriterier för etisk märkning eller likvärdigt för det specifika livsmedlet.
Kriterierna för etiska livsmedel har samma ambitionsnivå som de för de andra olika
livsmedelsgrupperna.

Inriktning

• Mål: ”Kommunen fokuserar på att använda livsmedel som uppfyller Internationella
arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner samt även kriterier för etisk
märkning eller likvärdigt för det specifika livsmedlet”. Effekter: Kommunen värnar om
mänskliga rättigheter i arbetslivet. ILO:s åtta kärnkonventioner är:
◦ Förbud mot tvångs- och straffarbete
◦ Föreningsfrihet och skydd för organisationsarbeten
◦ Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
◦ Lika lön för lika arbete, oavsett kön
◦ Avskaffande av tvångsarbete
◦ Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott
liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Detta är den tolkningen som vi ser som socialt
hållbar. Då är ovan skrivning som är i nuvarande livsmedelsprogram den som skall vara
kvar. Det som vi kan se över är om det finns fler produkter som vi vill lyfta in som skall krav.

4. Att vår livsmedelskonsumtion bidrar till stärkt folkhälsa
Detta står inskrivet i livsmedelsprogrammet
Lika viktigt som att miljövänliga livsmedel köps in är också att att följa
livsmedelsverkets rekommendationer, att individen skall känna sig mätt och belåten
efter måltiden och val av mat ska vägas mot individens behov.
Detta skall kvarstå och vi fortsätter att arbeta mot att följa de aktuella
rekommendationer som finns kring måltiden. I det reviderade programmet kommer
det att bli lite utförligare skrivning kring rekommendationerna.

