Svar på interpellation angående KRAV-certifiering
Anki Svensson (M) har ställt en interpellation till mig om kommunen avser att ompröva
beslutet om KRAV-certifiering.
Att KRAV-certifiera Tyresö kommuns verksamheter var inledningsvis ett förslag från
medarbetare i kommunens skolkök. Medarbetarna ville marknadsföra vårt hållbarhetsarbete,
höja statusen och visa på att det arbete som kockarna gör är viktigt och gör skillnad. Efter
samtal med andra KRAV-certifierade kommuner fick vi informationen att certifieringen hade
lett till en genomlysning av hela hållbarhetsarbetet i köken och ökat stoltheten bland
medarbetarna.
Tyresö kommun är i dagsläget certifierad med en stjärna av tre möjliga. En stjärna innebär att
vi ska köpa in minst 25 procent ekologiska produkter varav 12,5 procent av dem ska vara
KRAV-certifierade. Till detta ska vi:
Dokumentera vårt miljöarbete.
Köpa in el från 100 procent förnyelsebara energikällor.
Ha rutiner för användning av rengöringsmedel och de rengöringsmedel vi använder
oss av ska vara miljömärkta när det är möjligt.
Inte använda klorerade plaster i engångsmaterial och sträckfilm.
Genomgått utbildning i ekologisk produktion och KRAV.
Inte servera rödlistad fisk enligt WWF:s fiskeguide och produkter som innehåller
GMO.
Efter att vi fått denna certifiering blir måltidsservice kontrollerade en gång per år av ett
certifieringsorgan, vilket bör ses som en kvalitetssäkring av vår verksamhet. Idag har alla
köksmästare, kockar och köksbiträden i kommunen fått en utbildning i ekologisk produktion
och KRAV. Och sist men inte minst har medarbetare uttryckt en stolthet över att vara
certifierad vilket ger andra positiva effekter för oss som arbetsgivare.
Detta sammantaget gör våra verksamheter mer miljömässigt hållbara och stärker personalens
kompetens.
De två granskningar som jag tror Anki Svensson (M) syftar till var i programmet Uppdrag
granskning i SVT och gällde köttproduktion och slakterier som var KRAV-certifierade.
Programmen visade på stora brister i efterlevnad av svensk lagstiftning, där vi kunde vittna
om djur som plågades och dålig efterföljning av hygienrutiner. Hur dessa djur behandlades är
fruktansvärt och detta får inte förekomma på gårdar och slakterier. Problemen som
uppdagades har i grund och botten inte enbart med KRAV att göra, men det borde
uppmärksammats vid certifieringsorganens kontroller på plats på gårdar och slakterier som
sker minst vartannat år
Idag besöks endast 7,5 procent av gårdarna årligen av Länsstyrelsen (enligt Uppdrag
granskning), vilket innebär att det kan gå över 10 år mellan kontrollerna. Gårdarna som får
avvikelser får sedan tid på sig att rätta felaktigheter. Vilket gör att ett felaktigt beteende/en
felaktig rutin kan fortgå under en väldigt lång tid.

Vi i Tillsammans för Tyresö värnar om miljö, hälsa, god djurhållning och biologisk mångfald.
Det är därför centralt för oss att kommunens verksamheter jobbar för att eftersträva detta.
Tyresö kommun kommer därför att fortsätta att vara KRAV-certifierad, men kommer följa
utvecklingen av hur KRAV kommer tillrätta med de brister som framkommit.
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