Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Upphandling av svenskt och närproducerat kött
Cirka 50 procent av allt livsmedel som säljs i Sverige idag är importerat. Andelen som säljs på
den offentliga marknaden är tyvärr ännu högre. Livsmedelsinköp på den offentliga marknaden
i Sverige beräknades under 2012 vara knappt nio miljarder kronor.
Det är många kommuner runt om i landet som vill upphandla närproducerat svenskt
livsmedel. Tidigare har regelverket kring detta varit otydligt men tack vare den så kallade
Sigtunadomen för ungefär ett år sedan är det nu fritt fram att ställa miljö- och djurskyddskrav
i upphandlingarna.
Detta är en stor vinst för såväl djur- som miljövänner och det kan komma att utveckla
försäljningen av svenska närproducerade livsmedelsvaror.
Enligt tidningen Jordbruksaktuellt kommer det att ta drygt tre till fyra år innan detta slår
igenom i kommunerna då upphandlingar sker hela tiden och en upphandling brukar vara i
cirka tre år.
Hässleholms och Halmstads kommun har ökat sin andel av svenskt kött från drygt 30 procent
till över 80 procent under året. Att även Norrköpings kommun ska kunna följa de goda
exemplen bör rimligtvis inte vara en omöjlighet. Tidigare har Sverigedemokraterna
motionerat om att inte köpa in kött som kommer från djur som slaktats genom skäktning och
utan bedövning, vilket tyvärr har blivit allt vanligare. Ett av de svar som vi då fått var att det
inte var möjligt att välja på grund av regler kopplade till upphandlingen. Svart på vitt finns nu
exempel där det är fullt möjligt.
Att rätt produkter levereras är viktigt både för kommunen och för att det ska bli en rättvis
konkurrens för de inblandade grossisterna. Det är viktigt att kommuner och landsting
kontrollerar och följer upp de livsmedel man köper in.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1. Avser Norrköpings kommun se till så att framtida upphandlingar ställer krav på
att kött som köps in kommer från djur som slaktats på ett sätt som inte strider
mot svensk lagstiftning?
2. Avser Norrköpings kommun att i framtiden prioritera inköp av närproducerat
kött?
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