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§ 43

Svar på motion om att ursprungsmarkera matsedlarna inom
Habo kost
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det
innebär allt för mycket arbete att ange ursprungsland, särskilt med tanke på
att det kan bli bekymmer med restnoteringar hos leverantörerna.
Ärendebeskrivning
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion i vilket han skriver att man
inom skolan och äldreomsorgen bör får veta varifrån maten man äter
kommer. Han föreslår därför att lunchens och middagens huvudkomponents ursprungsland skrivs med på matsedlarna inom Habo kost.
Kostchef Lena Bergström har skrivit ett förslag till svar på motionen i
vilket hon skriver att en konsument inte får luras att tro att ett livsmedel
kommer från ett visst land än det faktiskt gör. Om en restaurang väljer att
ange ett livsmedels ursprung på menyn ska det också stämma med det som
serveras på tallriken. Lena Bergström skriver att det tyvärr händer att de
varor som beställts inte finns hemma hos leverantören. Ofta får Habo kost
besked om detta dagen innan leverans. Habo kost har då inget annat val än
att godta leverantörens ersättningsvara. Detta innebär att det ursprung som
eventuellt har skrivits ut på menyn inte längre stämmer överens med det
som serveras.
Lena Bergström skriver också att Habo kost idag via sina leverantörer kan
se ursprungsmärkningen på de livsmedel där det är lagstadgat, men inte på
alla produkter. Detta innebär att de inte kan ge kunderna information om
ursprungsland på alla huvudkomponenter.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2015 att föreslå att motionen
avslås med hänvisning till att det innebär allt för mycket arbete att ange
ursprungsland, särskilt med tanke på att det kan bli bekymmer med
restnoteringar hos leverantörerna.
Kommunfullmäktiges behandling
Olle Moln Teike (SD) tackar för behandlingen av motionen. Olle Moln
Teike berättar att han varit i kontakt med kostchef Lena Bergström och
förstått att det även borde gälla utomstående leverantörer av skolmat
eftersom Habo kost inte är den enda leverantören. Olle Moln Teike föreslår
därför att Habo kost får i uppdrag att utreda om en del eller viss
verksamhet inom till exempel förskola/skola kan ursprungsmarkera
matsedlarna. Olle Moln Teike anser att Habo kost gör ett bra jobb och
yrkar avslutningsvis att ärendet ska återremitteras.
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§ 43 forts.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid kvällens
sammanträde eller om ärendet ska återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid kvällens
sammanträde.
Omröstning begärs.
Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som röstar att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar
enligt Olle Moln Teikes förslag att återremittera ärendet röstar nej. Vinner
nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunfullmäktige
har således beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Se
bilaga 1.
Ordförande finner därefter att det endast återstår ett förslag till beslut
nämligen kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige har således
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
--Beslutet skickas till:
Habo kost
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