
 

 

  

Utdrag ur 

Kommunstyrelsen PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 2011-10-03 
 
 
KS § 174 Dnr 0083/11 - 008 
 
Medborgarförslag om offentlig upphandling - Det är skillnad på mat och mat 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå medborgarförslaget om offentlig upphandling – det är skillnad på 

mat och mat. 

 

Älvsbyns kommun ska även fortsättningsvis upphandla livsmedel till-

sammans med Piteå kommun. Detta under förutsättning att möjligheten 

ges.  

 

Reservation 

Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget 

förslag. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 
Stefan Hardselius har lämnat in ett medborgarförslag om offentlig upp-

handling – Det är skillnad på mat och mat, enligt bilaga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 21 februari 2011, § 31, överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

 

Kostchef Åsa Fahlén har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 

 

Älvsbyn kommun har tillsammans med Arvidsjaur och Arjeplog hängavtal 

på Piteå kommun avseende livsmedelsavtalet. Ett livsmedelsavtal som är 

uppdelat i bassortiment (Servera) som torrvaror, frukt och grönsaker mm 

och huvudsortiment (Servera och Menigo) som kött, fisk, fågel och chark-

produkter mm. Det finns även ett särskilt avtal för mejeriprodukter (Norr-

mejerier).  

 

Att som liten kommun få möjlighet att ingå avtal tillsammans med en eller 

flera andra kommuner är positivt på flera sätt. Kvantiteterna blir betydligt 

större vilket i sin tur ger bättre avtalspriser. En större kommun har också 

betydligt mer resurser och större kompetens för att jobba med upphand-

lingar och förfrågningsunderlag.  

 

Inför nästa upphandling är det förstås viktigt att se över kraven, bl a inom 

miljö- och djurskydd som det föreslås i medborgarförslaget. Vidare 



 

 

föreslås att en livsmedelspolicy borde tas fram med höga krav inom just 

miljö- och djurskydd. I dagsläget är det inte aktuellt då en s k kostpolicy 

ska arbetas fram (mål i Strategiska planen). Den ska innehålla information 

om den mat som serveras och bygga på Livsmedelsverkets rekommenda-

tioner.  

 

I Medborgarförslaget tas också upp om att mindre företag borde ges 

möjlighet att lämna anbud på ett färre antal produkter, alternativt en viss 

produktgrupp. Den möjligheten gavs vid den senaste upphandlingen men 

trots det så lämnades alla anbud via grossist.  

 

Förslag till beslut 

- Älvsbyns kommun ska även fortsättningsvis upphandla livsmedel 

tillsammans med Piteå kommun. Detta under förutsättning att möjligheten 

ges.  

- Avslå medborgarförslaget att ta fram en livsmedelspolicy. 

 

Kommunstyrelsen 

Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till medborgarförslaget samt avslag på 

beredningsförslaget avseende fortsatta upphandlingar av livsmedel 

tillsammans med Piteå kommun. 

 

Helena Öhlund (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. 

 

Johan Johansson (c) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Matilda Wiklunds förslag mot Helena Öhlunds förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller Helena Öhlunds förslag. 

 

Omröstning  

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen bifaller följande beslutsgång. 

- den som röstar ja bifaller beredningsförslaget. 

- den som röstar nej bifaller Matilda Wiklunds förslag.  

 

Omröstningsresultat 

Med 9 ja röster för beredningsförslaget och 4 nej röster för Matilda 

Wiklunds förslag, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommun-

styrelsen bifalla beredningsförslaget att: 
  
- Älvsbyns kommun ska även fortsättningsvis upphandla livsmedel 

tillsammans med Piteå kommun. Detta under förutsättning att möjligheten 

ges.  

- Avslå medborgarförslaget. 

_____ 

 
 
Vid protokollet Lilian Johansson  
2011-10-07  
Ordförande  Bill Nilsson Justerare  Stefan Hortlund 

 


