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RS/2242/2016
Svar på motion från Lars-Erik Olofsson (KD) om att uppge
köttråvarans ursprungsland
Ärendebeskrivning
Lars-Erik Olofsson (KD) har lämnat in en motion där han föreslår att
köttprodukter som upphandlas av Region Jämtland Härjedalen och serveras vid
dess olika verksamheter skall märkas med ursprungsland på menyerna.
Lagen om offentlig upphandling (LOU), som är ett EU-direktiv i grunden, styr vilka
krav som kan ställas i samband med upphandling. Enligt upphandlingsreglerna
ska valet av leverantör ske på affärsmässig grund och baseras på vilken
leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla
leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma
villkor i varje upphandling. Det går därför inte att favorisera specifika länder i
upphandlingen.
I kravspecifikationen i den gällande livsmedelsupphandlingen Dnr LS/1148/2014,
ställer Region Jämtland Härjedalen krav om att kött ska vara fritt från hormoner,
antibiotika och BSE-smitta.
Köttproducenterna som vi har upphandlat via vår livsmedelsleverantör äger
gårdar i flera länder. Då det inte på förhand är känt vilken gård en specifik
leverans kommer ifrån är det inte möjligt att ge svar på köttråvarans
ursprungsland förrän leveransen har mottagits.
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Kostenhetens menyer planeras fem veckor i taget och skall därför vara klara
minst fem veckor i förväg. Beställning av råvaror sker tidsmässigt närmare
serveringstillfället, ca två till tre veckor i förväg och leverans sker ca två till tre
dagar innan serveringstillfället. Då ursprungsland på köttråvaror inte är känt
förrän leveransen har mottagits är det därför inte möjligt att ange köttråvarans
ursprungsland i menyn.
Vid tillagningstillfället kan det dessutom hända att en köttråvara från flera olika
leveranser måste används i samma maträtt. Detta sker för att det på förhand är
svårt att uppskatta vilka exakta mängder som skall tillagas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Kostenheten därför att verksamheten på
dagens meny eller muntligen ska kunna uppge köttråvarans ursprungsland i
samband med att måltiden serveras vid dess olika verksamheter.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen bifalls.
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