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Motion om kost- och livsmedelsplan för Sala kornmun 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) inkom den 29 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska ta fram en kost- och livsmedelsplan för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/208/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/208/2, yttrande från ekonomikontoret/upphandlaren 
Bilaga KS 2014/208/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Utdrag: 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på motion om kost- och livsmedelsplan för Sala kommun 
Andreas Weiborn (M) inkom den 29 apri12014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det tas fram en kost- och livsmedelsplan för Sala kommun. 

Motionären skriver att för många av oss är maten dagens höjdpunkt och något som 
bidrar till att öka vår dagliga glädje. Lokalt har Sala arbetat med matfrågan en längre 
tid. Under föregående mandatperiod tog Alliansen initiativ till att satsa på 
tillagningskök när kommunen 2009 inrättade kostenheten. Flera motioner har också 
behandlat ämnet kost och livsmedel, till exempel sockerpolicy i skolan och servering 
av alkoholhaltiga drycker på kommunens äldreboenden. 

En kost- och livsmedelsplan bör, utöver redan fattade beslut, lagar och 
rekommendationer som kommunen arbetat efter, omfatta egna satta mål som till 
exempel: 

• Hur stor andellivsmedel som ska vara närproducerade. 

• Hur Sala kommun kan möjliggöra att små och medelstora 
livsmedelsproducenter kan vara med i upphandlingar. 

• Hur Sala kommuns kosthållning kan blir mer hållbar ur ett miljö- och 
samhällsperspektiv. 

Ekonomikontoret, upphandlarfunktionen har yttrat sig över motionen. 

En kost- och livsmedelsplan kan, under förutsättning att den är tillräckligt långsiktig, 
vara ett bra underlag vid kommande planering av upphandling av kost. Den kan vara 
ett stöd för tidplanering och hur Sala väljer att paketera upphandlingar på kostsidan. 
Här kan man välja att möjliggöra för små och medelstora livsmedelsproducenter att 
medverka i upphandlingarna. 

Redan i dag finns det reglerat i kommunens riktlinjer för upphandling när det gäller 
miljökrav, på alla upphandlingar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att uppdra till ekonomikontorets, upphandlingsfunktion att ta fram en kost- och 
livsmedelplan som innehåller mål som är användbara ur ett långsiktigt perspektiv 
vid upphandlingar när det gäller kost- och livsmedelsområdet 
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Kommunstyrelsen 

Att dessa mål stämmer överrens med de krav som finns i kommunens riktlinjer vid 
upphandling. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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INTERNREMISS 
EKONOMIKONTORET 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

Yttrande avseende Andreas Weiborn (M) motion om kost- och 
livsmedelsplan för Sala kommun 

Kom%~~r~~~MYa~log 
Ink. 2014 -10- 1 5 

Upphandlingsfunktionen har tagit del av rubricerad motion och anser att en kost
och livsmedelsplan kan- under förutsättning att den är tillräckligt långsiktig- vara 
ett föredömligt underlag vid kommande planering av upphandling av kost. Den kan 
ge ett stöd för tidplanering och hur vi ska välja att paketera upphandlingar inom 
kost-sidan. 

Frågan om möjliggörande för små och medelstora livsmedelsproducenters 
medverkan i upphandlingarna handlar till stor del om hur vi väljer att paketera 
upphandlingarna och i detta kan, som nämnts ovan, en kost- och livsmedelsplan 
vara till hjälp. 

Sala den 28 maj 2014 

Per Eriksson, Upphandlare 
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Motion om kost- och livsmedelsplan för Sala Kommun 

För många av oss är maten dagens höjdpunkt och något som bidrar till att öka vår 
dagliga glädje. Det är viktigt med bra mat och maten är viktigt för Sala. Det är så väl 
en lokalfråga som har engagerat många men även en fråga som flera aktörer på 
regional och riksnivå arbetar med. Sveriges Regering har genom Matlandet Sverige 
arbetat med frågan. Flera viktiga förändringar och åtgärder har genomförts 
exempelvis halverad restaurangmoms och sänkt slakteriavgift 

Lokalt har Sala arbetat med frågan en längre tid. Under föregående mandatperiod 
tog Alliansen initiativ till att satsa på tillagningskök när kommunen Ar 2009 inrättade 
kostenheten. Vars syfte är att kontrollera och effektivisera mathanteringen i 
kommunen samt att kommunen skulle erbjuda lagad mat till brukare inom Sala 
Kommun. Under denna mandatperiod har kost- och livsmedelsfrågan varit aktuell i 
fullmäktige genom flera motioner. Fullmäktige har behandlat motioner om tillexempel; 
sockerpolicy i skolan 1, servering av alkoholhaltiga drycker på kommunens 
äldreboenden2

, att följa EU nya upphandlingsregler innan de blir Jag 201&. 

Det är så väl bra som viktigt att frågan har engagerat fullmäktige men det har fattats 
flera beslut, utöver motionerna ovan, som har påverkat kosten i kommunen. Därför 
anser jag att Sala bör ta fram en lokal kost- och livsmedelsplan som tar ett helhets 
grepp på kost- och livsmedelsfrågan inom kommunen. Planen bör utöver redan 
fattade beslut, lagar och rekommendationer som kommunen arbetar efter även 
precisera egna satta mål inom kost- och livsmedelsområdet 

Exempelvis mål om; 

• Hur stor andellivsmedel som ska vara lokalt eller närproducerade 
• Hur kommunen kan möjliggöra att små och medelstora livsmedelsproducenter 

kan vara med i upphandlingar 
• Hur Sa/a Kommuns kosthållning kan bli mer hållbart ur så väl ett miljö- och 

samhällsperspektiv 

Sala Kommun har mycket att tjäna på en övergripande kost- och livsmedelsplan. 
Dels tydliggör den kommunens arbete men den pekar också ut kommunens vilja 
inom kost- och livsmedelsområdet 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige beslutar att 

Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en kost- och livsmedelsplan för 
Sala kommun enligt motionens intentioner 

l Dnr: 2011/301 
z Dnr: 2012/106 
3 Dnr: 2014/115 


