Interpellation Alingsås kommunfullmäktige 2019-02-22

Livsmedelsprogrammet
Mat och livsmedel är något som upplevs som en viktig del av livet för många människor. En måltid
ska vara en trevlig upplevelse från alla aspekter. Den ska vara god, den ska vara näringsrik och den
ska helst inte belasta samvetet på något vis. Mat är en källa till liv, men den kan också ha skadliga
effekter. Vilka typer av livsmedel vi konsumerar, och hur mycket, har en stor påverkan på miljön,
jordens klimat, djurens liv och mycket annat. När vi i offentlig verksamhet konsumerar livsmedel så
har vi ett stort ansvar för att denna konsumtion ska göra nytta, utan att göra skada. Genom
upphandling och direkta köp kan vi styra vad vi konsumerar och hur mycket.
Livsmedelsprogrammet skapar förutsättningar för detta.
Kommunfullmäktige antog kommunens första version av Livsmedelsprogrammet 2015-06-10.
Initiativet till en Livsmedelspolicy (Livsmedelsprogram) togs av Lena Klevenås (MP), genom en
motion till Kommunfullmäktige som bifölls 2014-02-26.
I Livsmedelsprogrammet framgår också att:
”En översyn av hela programmet görs vart fjärde år eller om särskild orsak föreligger. En
första översyn görs dock efter två år då livsmedelsprogrammet även skickas på en bred remiss i
kommunen.” Detta innebär att en revidering borde gjort i juni 2017. Denna har dock ännu inte
gjorts.
I januari 2018 författade undertecknad ett ärende till Kommunstyrelsen om att
Livsmedelsprogrammet skulle revideras. Ärendet bifölls i december 2018. Det beslutades då att
revidering ska ske under 2019.
Med anledning av ovanstående önskar jag få följande frågor besvarade, av ordförande i Barn- och
ungdomsnämnden och/eller kommunstyrelsens ordförande.
Kan vi förvänta oss att det reviderade förslaget till Livsmedelsprogram innehåller ytterligare
skrivningar som syftar till:
1. att vi ökar våra krav på att maten som konsumeras i kommunal verksamhet minskar sin
miljöbelastning?
2. att ställa flera krav för att värna om djurens rätt till ett drägligt liv?
3. att vår livsmedelskonsumtion bidrar till ökad social hållbarhet?
4. att vår livsmedelskonsumtion bidrar till stärkt folkhälsa?
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