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§ 2 2018.731 KS

Revidering av Livsmedelsprogrammet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 10 juni 2015 § 88 Livsmedelsprogram för Alingsås kommun.
Livsmedelsprogrammets funktion är att ange inriktning för de kvalitetskrav som kommunen
skall ställa på de livsmedel som används i de olika verksamheterna.
Ärendet avser revidering av antaget livsmedelsprogram utifrån nuvarande riktlinjer. Barn- och
ungdomsförvaltningen fick i samband med att livsmedelsprogrammet antogs i uppdrag att
inför revidering av livsmedelsprogram se över reglering av livsmedelstillsatser.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 november 2020 lämnat följande yttrande:
Förslag till reviderat livsmedelsprogram för Alingsås kommun är framtaget av kommunens
kostenhet vid barn- och ungdomsförvaltningen. Under arbetets gång har processen och
förslag till avgränsningar stämts av med respektive förvaltning och kommunledningskontoret.
Livsmedelsprogrammets funktion är att ange inriktning för de kvalitetskrav som kommunen
kommer att ställa på de livsmedel som används i de olika verksamheterna. Programmet skall
utgöra ett underlag för att kommunens nämnder och bolag i upphandlingar av måltider och
livsmedel, samt vid avrop, skall kunna ställa rätt kvalitetskrav utifrån tillgängliga ekonomiska
resurser och förhållanden i övrigt.
Programmet innehåller följande delar: Mål och syfte, Avgränsningar, Inriktning för olika
livsmedelsgrupper, Inriktning för etiska livsmedel, Inriktning för tillsatser,
Upphandlingsmyndighetens kriterier, Uppföljning och kontroll och Revidering av program. En
översyn har gjorts av reglering av livsmedelstillsatser som innebär att de tillsatser som
används är godkända av livsmedelsverket.
Frågor av ren upphandlingskaraktär ingår inte i Livsmedelsprogrammet utan hanteras inom
kommunens riktlinjer för upphandling. Hantering och redovisning av livsmedelstillsatser
kommer att kravställas vid ny kostupphandling.
Programmet har även uppdaterats utifrån nuvarande lagstiftning och livsmedelsstrategi för
Sverige. Riksdagen godkände i juni 2017 regeringens förslag om mål för en svensk
livsmedelsstrategi för tiden fram till 2030. Livsmedelsstrategins syfte är att uppnå en
långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Avsikten är att
livsmedelsproduktionen ska öka, miljömålen ska nås och strategin ska bidra till en hållbar
utveckling i hela landet.
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Enligt Livsmedelsstrategi för Sverige är målsättningen att andelen ekologiska livsmedel ska
uppgå till 60 % 2030. Idag uppgår andelen ekologiska livsmedel till 20 % för kommunen som
helhet. I det reviderade livsmedelsprogrammet framgår att närproducerade och ekologiska
livsmedel ska öka vilket behöver kravställas i upphandlingen. I det kommande arbetet är det
viktigt att hitta nya former för att utöka andelen närproducerat och ekologiska livsmedel, samt
att utveckla menyerna utifrån såväl livsmedelsprogrammets inriktning som brukarnas
önskemål. En ytterligare parameter i menyarbetet är livsmedelsverkets rekommendationer
om att minska köttmängd dvs rött kött och charkprodukter och istället servera mer vegetarisk
kost, ägg, fisk och fågel. Genom menyarbetet kan val av livsmedel som ökar andelen
närodlade och ekologiska livsmedel göras i relation till att öka andelen vegetarisk kost.
Utifrån nuvarande entreprenör och nuvarande avtal beräknas 1 %-enhets ökning av
ekologiska livsmedel motsvara en årlig kostnadsökning på 480 000 kronor vilket innebär 4,8
miljoner kronor per år från 2030. Genom en årlig ökning på 1 %-enhet uppnår kommunen 30
% ekologiskt 2030. I kommande kostupphandling behöver ökning av närproducerade
livsmedel viktas mot ökning av ekologiska livsmedel och därmed kravställas tydligare än i
nuvarande avtal. Krav om att redovisa hur andelen närproducerat och ekologiskt ska öka
under avtalsperioden behöver ställas på entreprenören.
Arbetsutskottet beslutade den 2 december 2020, § 183 att bordlägga
ärendet. Arbetsutskottet har den 20 januari 2021, § 2 lämnat följande förslag till beslut i
kommunfullmäktige:
Livsmedelsprogram för Alingsås kommun antas med följande ändringar:
Avsnitt 1, stycke 4 får följande lydelse:
Alingsås kommun strävar efter en god hälsa och minskad klimatpåverkan via:
-minska konsumtion av kött, framförallt rött kött och chark
-vidta åtgärder som minskar matsvinn
Avsnitt 5, stycke 1 (s. 8) får följande lydelse:
Mål: Att öka inköp av närproducerade livsmedel, enligt följande prioritetsordning:
1. Producerat inom radie av 15 mil från Alingsås inom Sveriges gränser.
2. Producerat inom Sverige
Avsnitt 6 (s. 8) får följande lydelse:
Vid inköp av ekologiska livsmedel skall basprodukterna stå i fokus. Med basprodukter avses
livsmedel som används dagligen och i stora volymer. Vid inköp bör även de mest besprutade
konventionella livsmedlen ersättas med ekologiska alternativ.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Boris Jernskiegg (SD), Jens Christian Berlin (L), Lady France Mulumba (KD) och Simon
Waern (S) föreslår att Karl-Johan Karlssons förslag om återremiss bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare
politisk beredning.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare politisk beredning.
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