Motion angående att kommunen tar ansvar för vad som serveras i kommunens kök.
På våra kommunala upphandlingar står det inget om att man ska ta hänsyn till "djurskyddslagen"
bryr vi oss då inte om att djurskyddslagen upprätthålls?
Vid en väldigt snabb granskning av vad som köps in i kommunen genom Menigo(avtal), Dafgårds
(avtal) och charkett(avtal) framgår att framförallt Dafgårds och menigo har levererat halal slaktad
mat i kommunen 2010 och 2011. Jag har hittat dokument där det står efter artikeln att det är just
halal. Jag har kollat upp en artikel från menigo som heter "Top Table" och de halalslaktar all sin
kyckling i Thailand som de levererar. Däremot så garanterar just detta företaget vid kontakt att de
bedövar djuren innan avblodning, även om de läser några verser i koranen över djuret.
Enligt en artikel i svd 25/5 visar en rapport från eu-kommissionen att 75% av nötkreaturen i
Storbritannien slaktas på ett plågsamt sätt. Detta är inte förenligt med svensk djurhållning.
Vi har företag som skickar kött till kommunen över hela jordklotet. Från Thailand kommer kyckling
och halalslaktade lamm från nya zealand(här bedövas de inte), nötkreatur från EU. När vi har
svenska kyckling och andra slakterier i blekinge, skåne och på Öland? Jag anser jag att mängden
importerat kött bör minskas till ett minimum för de som äter i kommunen har inte möjlighet att välja
vad de stoppar i sig, det är vårt ansvar. Vi har företag inom EU i England som inte följer djurskyddet
trots att de borde tex. Det enda sättet att veta vad vi serverar barnen och de äldre i kommunen är
att vi ökar mängden svenskt kött i våra kommunala verksamheter. Vi måste hjälpa våra medarbetare
ute i köken genom att Informera dom och ge dom redskap(information) så att dom vet vad de
tillagar. Vi borde stödja våra egna bönder, köpa svenska produkter på så vis vet vi att djuren har det
bättre än på många andra håll och vi vet vad vi får i oss. Eu och konkurrenslagstiftningen är tuff men
det går om vi bara vill. Det finns numera flera rättsfall som komplicerar det hela lite gällande
konkurrenslagstiftningen men det finns hjälp att få som menar att det går.
MSR jobbar med att stödja våra upphandlare så att de gör bra val.
"Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar
upphandling. Vi ger stöd till den offentliga sektorn, organisationer och företag
genom Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling, miljöledning (EMAS) och
miljörelaterad produktinformation (EPD). "
Vi har flera kunniga upphandlare som arbetar med detta, nu gäller det att vi ska ge dom verktygen.
Jag vill med bakgrund av ovanstående ge kommunstyrelsen i uppdrag
Att: utreda hur vi ska kunna öka mängden svenskt kött i kommunen.
Att: utreda varifrån maten vi köper in verkligen kommer ifrån
Att: Tillse så köken runt om i kommunen köper in kött som är ursprungsmärkt.
Att: Ta bort kött som inte är slaktat enligt djurskyddsförordningen.
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