
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 

AU § 9:7 Dnr. KS 2015/0101-100 

Svar på medborgarförslag nr 4/2015 - Angående djurskyddskrav i 
den offentliga upphandlingen 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det avtal kommunen idag har med Arla, 
avseende mejeriprodukter, vilka följer de svenska djurskyddslagarna. Mjölken som köps in är 
dessutom ekologisk och kommer från Sverige. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag, inkommet till Österåkers kommun 2015-02-27, föreslår att de 
mejeriprodukter som kommunen köper in ska komma från kor som hålls enligt den svenska 
djurskyddslagens standarder och att de ska ha tillgång till utevistelse. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-02. 
- Kommunstyrelsens kontor, upphandlingsenheten, tjänsteudåtande daterat 2015-08-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag besvarat med hänvisning till det avtal kommunen idag har med Arla, 
avseende mejeriprodukter, vilka följer de svenska djurskyddslagarna. Mjölken som köps in är 
dessutom ekologisk och kommer från Sverige. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-09-02 
Dnr KS 2015/0101-100 (I) 

Svar på medborgarförslag nr 4/2015 - Angående djurskyddskrav i den 
offentliga upphandlingen 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag, inkommet till Österåkers kommun 2015-02-27, föreslår att de 
mejeriprodukter som kommunen köper in ska komma från kor som hålls enligt den svenska 
djurskyddslagens standarder och att de ska ha tillgång till utevistelse. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det avtal kommunen idag har med Arla, 
avseende mejeriprodukter, vilka följer de svenska djurskyddslagarna. Mjölken som köps in är 
dessutom ekologisk och kommer från Sverige. 

Motivering 

Alliansen i Österåker vill att kommunens verksamheter i största möjliga utsträckning väljer 
ekologiska livsmedel. Där så är möjligt ska även närproducerade alternativ beaktas. En god 
djurhållning, där djurskyddslagen följs, är och ska vara ett absolut krav för våra avtalsparter inom 
detta område. 

Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens kontor/upphandlingsenheten daterat 2015-08-26 

Bakgrund 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens kontor/ Till Kommunstyrelsen 
Upphandlingsenheten 
Fredrik Strand 
Datum 2015-08-26 
Dnr KS 2015/0101-100 (I) 

Svar till medborgarförslag nr 4/2015 - Angående djurskyddskrav i 
offentliga upphandlingen 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslagit att de mejeriprodukterna kommunen köper in 
ska komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder och att de ska ha 
tillgång till utevistelse. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till det avtal kommunen idag har avseende 
mejeriprodukter. Kommunen köper idag endast in svenska mejeriprodukter från Arla, vilka följer de 
svenska djurskyddslagarna. Den mjölk, som utgör den största delen av kommunens inköp av 
mejeriprodukter, som köps in är ekologisk och kommer ifrån Sverige. 

Bakgrund 
2015-02-27 inkom medborgarförslag med diarienummer KS 2015/0101-100 (1) som avsåg att 
kommunen bör ställa krav på att de mejeriprodukter som köps in måste komma från kor som hålls 
enligt den enligt den svenska djurskyddslagens standarder och att de ska ha tillgång till utevistelse. 
I en konsumentundersökning gjord av YouGov på uppdrag av World Animal Protection 2012, 
svarade 94% att de anser att alla mjölkkor bör ha tillgång till bete under åtminstone den varma delen 
av året, och att 78% av kors välfärdsbehov inte kan tillgodoses om de hålls permanent inomhus. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, upphandlingsenheten, har inget att erinrar 

h 
' J an-Olo f Friman Frécfrifc^StfaÄd 

Kommundirektör Upphandlingschef 

Expedieras 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

- Kommundirektören 
-Akt 
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0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 
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Förslag (endast ett ämne)* 

Angående djurskyddskrav 
Beskrivning* 
Till Kommunfullmäkllga 

upp Ull 
i beta. 

den svenska djurskyddslagsliftnlngan, och att kommunen s 

djurskyddskrav i den 

Jag vill se att de mejeriprodukter som upphandlas har I kommunen I 
de mejeriprodukter som serveras kommer frän kor 90m har fått gå ute och 

För mig och många andra Invånare är del viktigt att mjölkkorna och da andra llvsmedelsproduceranda djuren har en bra välfärd, I en 
konsumenlundersöknlng gjord av YouGov på uppdrag av World Anlmal Proledlon 2012, svarade 94 % att da anser att alla mjölkkor bör ha tillgång Ull 
bete under åtminstone den varma delen av året, och 78 % att kors valfärdsbehov inta kan tillgodoses om de hålls permanent Inomhus. Forskningen visar 
ett utevistelse och bete ger de bastå förutsättningarna för en god halsa och välfärd hos kor. Djuren får motion och kan röra sig på ett naturligt satt. 
Belande djur bidrar dessutom Ull den biologiska mångfalden genom alt betet skapar en mUjö som är livsviktig för många växlar och djur. 

att Ull exempel välja ekologiska råvaror och minska andelen I som ost, där råvaran kommer från kor som Ull skillnad från i 
Från politiskt håll behövs tydliga direktiv alt välja livsmedel med så höga djurekyddsstandardersom möjligt I de upphandlingar som görs. Detta genom 

Importaraden 
Sverige Inte har fått vara ute på bete. 

Mitt förslag an Att vår kommun bör gå 1 bräschen och ställa krav på de mejeriprodukter som köps In - dessa måste komma från kor som hålls enligt dan 
svenska djurskyddslagens standarder och her Ullgång Ull utevistelse. 


