MOTION NÄRPRODUCERAD MAT – 2014-11-21
Centerpartiet har lett miljöarbetet i Upplands Väsby kommun mellan åren 2006 2014, vilket har inneburit att miljöarbetet har hamnat på den högsta politiska
agendan. Kommunen har under de senaste tre åren varit bland de topp tio av
Sveriges Miljöbästa kommuner och år 2013 som nummer ett.
Centerpartiet anser att kommunen måste fortsatt ha de högsta ambitionerna för
miljö- och klimatarbetet och även mer offensivt arbeta för mer klimatsmart och
hållbar mat i våra offentliga kök.
Kraven på livsmedelsproduktion i Sverige är högre än i de flesta andra länder. De
lagar och regler som finns har tillkommit för att säkra en bra livsmedelskvalitet med
god djurhållning och en hållbar utveckling för vår miljö. De nationella regleringarna är
mycket positiva men som Centerpartist efterfrågar jag en höjd ambitionsnivå
gällande livsmedelsfrågan även på kommunal nivå.
Centerpartiet vill att de krav som Sveriges kommuner och landsting ställer vid
upphandling av mat ska motsvara kraven för svensk livsmedelsproduktion. Det
handlar egentligen om ganska självklara saker: Mjölk ska komma från kor som har
fått vara ute och beta på sommaren, kött från grisar som inte har fått svansen
avklippt och ägg från hönor som har tillgång till sandbad och sittpinne. Möjligheten
finns redan i dag, men för få kommuner och landsting använder verktyget för att
premiera lokalproducerad mat.
Genom att ta makten över maten i offentlig sektor går det att skapa bättre
förutsättningar för lokalproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och
omsorg. Det skulle vara en dubbel vinst. Dels för den svenska landsbygden, där vi kan
bevara både öppna landskap och jobb samt för miljön när grönsaker och andra
livsmedel inte behöver åka jorden runt och köras genom hela landet på lastbilar.
Dessutom undviker vi att barn och äldre får kött som har antibiotikarester i sig som
kan ske vid importerat kött.
Centerpartiet i Upplands Väsby har identifierat förbättringsområden:
1. Det saknas ett dokument (livsmedelspolicy) som klargör kommunens specifika
krav och önskemål på den mat som lagas och serveras i våra förvaltningar.

2. Vi behöver värna både miljön och vårt lokala näringsliv med jordbruk och
lokala producenter genom att ge dem en chans att vara med på kommunens
upphandlingar och att inköp görs i första hand av närproducerad mat.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
- Att kommunen ser över sina upphandlingar av mat och råvaror till kommunens
verksamheter samt avtalsreglerar med privata aktörer genom att ställa krav på att
svensk lagstiftning följs gällande djurskydd, miljö samt livsmedel och därmed
säkra att maten som serveras är fri från gifter och antibiotikarester. Mat och
råvaror ska vara närproducerade i möjligaste mån och som i undantagsfall kan
ersättas med andra produkter som inte finns inom inhemsk produktion för att
undvika långa transporter och minska miljöbelastning.
- Att Upplands Väsby kommun ska upprätta en livsmedelspolicy i syfte att höja
kvaliteten på maten som upphandlas till de kommunala verksamheterna.
Livsmedelspolicyn ska utformas så att kommunen kan upphandla livsmedel som är
producerade i enlighet med svensk lagstiftning där den ställer högre krav och
därefter kompletteras vid behov med upphandlingar av mat producerad enligt EUdirektiv.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta en
distributionscentral så att små producenter som bara kan erbjuda en produkt ges
en reell möjlighet att vara med i upphandlingarna, samtidigt som vi spar på miljön
genom att minska transporterna.
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