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Svar på medborgarförslag om upphandling av burägg 

Beatrice Fischer har den 24 oktober 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun beslutar om att av djuretiska skäl 
inte upphandla eller köpa in burägg till sin verksamhet. 

Medborgarförslaget har remitterats till ekonomikontoret, upp handlaren. 

Upphandlaren skriver i sitt yttrande att lagligheten av att ställa djurskyddskrav vid 
upphandling av livsmedel kan, med hänsyn till brist på praxis från Högsta förvalt
ningsdomstolen, för närvarande inte bedömas. Följaktligen kan det inte heller av
göras huruvida medborgarförslaget att upphandla ägg från hönor som inte sitter i 
bur är förenligt med Lagen om offentlig upphandling. Sala kommun har i upphand
ling av livsmedel upphandlat färska ägg från frigående höns. Även kokta och skalade 
ägg har upphandlats, dock utan krav på att dessa skulle komma från frigående höns. 
Under återstoden av avtalstiden för ovanstående upphandling föreligger inget hind
er för att köpa in ägg från frigående höns. 

Utifrån nuvarande oklarhet i rättsläget samt det faktum att Sala kommun idag bl. a 
upphandlar färska ägg från frigående höns bör inget nytt beslut om upphandling av 
burägg tas förrän rådande avtal upphör 2014. 

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

att avslå medborgarförslaget 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Yttrande över internremiss "Med borgarförslag om upphandling av 
bur ägg" 

Lagenligheten av att uppställa djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel kan 
med hänsyn till bristen på praxis från Högsta förvaltningsdomstolen för närvarande 
inte bedömas. 

Följaktligen kan det inte heller avgöras huruvida medborgarförslaget att upphandla 
ägg från hönor vilka inte sitter i bur är förenligt med Lag (2007 /1091) om offentlig 
upphandling. 

Sala kommun har i upphandlingen av livsmedel (dnr TKF 2011/167 samt KSF 
2012/219) upphandlat färska ägg från frigående höns. Även kokta och skalade ägg 
har upphandlats, utan krav på att dessa skulle komma från frigående höns. Under 
förutsättning att sådana artiklar finns på marknaden är det dock möjligt att under 
avtalstiden utbyta artiklar, efter överenskommelse med leverantören. 

Eftersom överprövningstiden för ovanstående upphandling löpt ut föreligger inte 
något hinder, varken i praktiken eller i teorin, för att köpa in ägg från frigående höns 
under återstoden av avtalstiden. 

Med hänsyn till det osäkra rättsläget vill jag dock rekommendera att ett eventuellt 
policybeslut i ärendet inte fattas med längre giltighetstid än nu rådande avtal, det 
bör med andra ord inte äga giltighet längre än till och med 2014-07-10. 

Hanna Andersson 
Upphandlare 
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Ett förslag till. 

Tommy 

Tommy Johansson 
den 22 oktober 2012 21:11 
Virve Svedlund 
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Den svenska djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt Den slår också fast att djur endast får 

hållas så att deras hälsa främjas. Lagen är dock en ramlag, som lämnar över till regeringen och till Jordbruksverket att 

meddela detaljregler. 

Vad det gäller hönor som hålls för äggproduktion så stadgas det i djurskyddsförordningen att de ska ha tillgång till rede, 

sittpinne och sandbad. Flera viktiga funktioner utelämnas dock, till exempel att de ska ha tillräckligt med utrymme. I 

dagens burar kan hönorna inte ens sträcka på vingarna ordentligt 

Enligt min mening är det viktigt att vår kommun är med och gör skillnad för hönorna. Det kan vi göra genom att välja bort 

buräggen i upphandlingar och inköp. Exempel på kommuner som redan gjort detta är Växjö, Karlstad och Ulricehamn. Vår 

kommun bör också bli en buräggsfri kommun' 

Mitt förslag är alltså att kommunen fattar beslut om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg. 

Beatrice Fischer 

stallvägen 4 

73336 Sala 

070-0543744 
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