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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på remiss angående motion om att miljöoch klimatsäkra maten
Motion (2015:36) av Karin Erlund (C).
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på motionen.

Christina Heglert
Stadsdelsdirektör

Anna Larsson
Tf. Avdelningschef

Sammanfattning
Förvaltningen konstaterar att skribentens förslag kan genomföras i
samband med att ny matupphandling genomförs. Förvaltningen
hänskjuter därför till stadens centrala förvaltning att formulera
direktiv i enlighet med kommunfullmäktiges mål och övriga
styrdokument då ny upphandling aktualiseras.
Ärendet
Förvaltningen har fått en motion författad av Karin Ernlund (C) på
remiss. I motionen redogörs för den ambitiösa svenska
djurskyddslagstiftningen som föregångare inom flera områden.
Lagstiftningen är bland annat restriktiv i användandet av antibiotika
för att värna djurens välbefinnande och för att främja en matkvalitet
i världsklass.
Skribenten framhåller också att klimatpåverkan från mat måste
minska dramatiskt, bland annat genom val av mer säsongsbaserade
råvaror och närodlade livsmedel.
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Med ledning av ovanstående föreslår skribenten att
kommunfullmäktige beslutar:
 att ställa krav på att kött som köps in till Stockholms stad är
producerat enligt de svenska djurskyddsreglerna
 att utarbeta en strategi för att minska miljö- och klimatpåverkan
från mat
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Ärendets beredning
Ärendet är berett inom strategiska staben.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har tagit del av motionen och kan konstatera att de
förslag som skribenten ställer, gällande stadens matupphandling,
ligger utom räckhåll för förvaltningen att tillmötesgå.
Förvaltningen konstaterar vidare att den använder sig av stadens
ramavtalade leverantörer i samband med inköp av matvaror. Inom
det upphandlade varusortimentet finns vissa möjligheter att påverka
inköpen i den riktning som skribenten önskar. Att helt och hållet
tillmötesgå skribentens krav vid inköp av mat, är dock bara möjligt i
samband med att ny upphandling genomförs. Förvaltningen emotser
därför de direktiv som ges i samband med att en ny central
upphandling av matleveranser aktualiseras.
Bilagor
1. Motion (2015:36) av Karin Ernlund
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