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Svar på interpellation ställd av Roger Richthoff (SD) m.fl.
om närproducerad mat
Roger Richthoff (SD) m.fl. ställde på kommunfullmäktiges möte 2017-12-18 en
interpellation till teknik- och servicenämndens ordförande Sixten Skullman (M)
om närproducerad mat.
Fråga: Vilka förutsättningar finns för att växla över till
närproducerad mat från lokala leverantörer?

Svar: I förstudien till den nu pågående upphandlingen för Strängnäs kommuns
ramavtal för livsmedel, diarienummer KS/2017:150-059, finns följande:
Prioriterade kriterier
I enlighet med de mål som Strängnäs kommun har kopplat till måltider och
livsmedel är följande kriterier prioriterade i upphandling av livsmedel:
Ekologiskt

Strängnäs kommun ska uppnå 50 % ekologiska livsmedel år 2018. För att
detta mål ska kunna uppnås måste vi ha tillgång till ett större antal ekologiska
produkter och råvaror inom alla varugrupper, fördelat över året. Alla livsmedel
måste inte finnas tillgängliga under hela året men ska finnas då säsongen
tillåter. Prioriterade varugrupper är de där chansen är störst att hitta svenska
ekologiska produkter, som till exempel mejeri, obehandlat kött, spannmål,
potatis och rotfrukter. Prioriterat är också livsmedel där ekologisk produktion
gör stor nytta på produktionsplatsen, som till exempel bananer och kaffe. För
animaliska livsmedel ska KRAV prioriteras framför EU-ekologiskt om möjligt,
då kriterierna för KRAV gällande djurskydd och social hållbarhet är högre. För
fisk gäller att Strängnäs kommun aldrig ska ha på anbud, eller erbjudas, fisk
eller fiskprodukter som upptas på WWF:s Fiskguiden som rödmärkta arter.
När Fiskguiden uppdateras ska våra avtal uppdateras i enlighet med den.
Djurskydd

I måltidspolicyn och i miljöstrategin framgår att Strängnäs kommun
upphandlar livsmedel utifrån etiska aspekter. Därför ska animaliska livsmedel
och produkter på anbud uppfylla kraven för svensk lagstiftning, vilken är ett av
världens mest ambitiösa regelverk för djurhantering och djurproduktion.
Genom att öka antalet KRAV-märkta och/eller svenska animaliska livsmedel
på anbud kan vi också höja ambitionen kring djurskydd i kommunens
livsmedelsavtal. Uppföljning av krav på djurskydd ska ske genom tredjepartsvalidering och stickprov på produktionsplatsen under avtalsperioden.
Närproducerade livsmedel

Strängnäs kommun har inga uttalade mål för närproducerade eller lokala
livsmedel. Det finns därmed inte heller någon definition av närproducerat.
Med tanke på målsättningen i miljöpolicyn att vara ett föredöme för andra i
miljöarbetet är det befogat att även titta på produktionsplats för de livsmedel
vi köper. Att handla vissa livsmedel lokalt kan vara ett sätt att öka dialogen
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med lokala matproducenter och lantbrukare och påverka utvecklingen i positiv
riktning mot mer hållbara lantbruk i Strängnäs och Mälardalen. Att handla
närproducerat kan också främja den lokala arbetsmarknaden och bidra till
näringslivsutveckling för den lokala och regionala gröna näringen.
Varugrupper som skulle vara möjliga att delvis upphandla lokalt är nöt-, grisoch viltkött, korv, dryckesmjölk, ev. enskilda spannmålsprodukter och bröd.
På grund av en hög prisnivå och mindre volymer, är närproducerade avtal
möjliga till mindre del.
Det finns planer på projekt med lokal anknytning under kommande
avtalsperiod avseende köp/leverans av dricksmjölk och charkprodukter i
samband med utbildningsinsatser och studiebesök. Syftet är att stärka utvalda
enheters kompetens om livsmedelsproduktion och ”jord till bord”. I
upphandlingen kommer säkerställas att det finns flexibilitet i den utsträckning
som är nödvändig för att dessa projekt ska kunna genomföras.
En grundprincip är att livsmedel inte ska transporteras längre än nödvändigt,
med hänsyn tagen till såväl miljö, kvalitet och pris. Viktigt att ta med i den
analysen är att transport av livsmedel står för en liten del av miljöpåverkan.
Störst inverkan på miljön har val av råvara samt produktionsmetod.
Strängnäs kommun ska vara en aktiv aktör i olika sammanhang kopplade till
livsmedelsinköp och -upphandling, såsom SLV (Statens livsmedelsverk), Kost
och Näring, Stolt mat i Sörmland, Fyra Mälarstäder och Matlust.”
Således sker redan idag ett arbete för att dels öka andelen svenska råvaror på
anbud, och att hitta lokala livsmedelsföretag, såväl primärproducenter som
förädlingsföretag, för att kunna inleda en dialog med dem som förhoppningsvis
kan leda till avtal och inköp.
Fråga: Vilka förutsättningar finns för att så långt det är möjligt köpa
in mat från svenska leverantörer?
Svar: Se svaret på fråga 1.

Sixten Skullman (M)
Ordförande teknik- och servicenämnden
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