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Kommunledningskontorets förslag 
Medborgarförslagen avslås med hänvisning till att kommunen håller på att utarbeta 
en livsmedelspolicy. 

Sammanfattning av ärendet 
Två likalydande medborgarförslag har inkommit med en uppmaning att kommunen 
inte ska köpa in burägg av djuretiska skäl. 

Besl utsu nderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den II april 2012. 
Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den Il april 2012. 
Charlotta Erikssons medborgarförslag 21 april 20 Il. 
Henrik Sutinens medborgarförslag den 17 april 20 Il. 

Peter Bäckstrand 
personaldirektör 

Beslutet skickas till 
Charlotta Eriksson 
Henrik Sutinen 
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KARLSTADS KOMMUN 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Koncernstöd, Upphandlingsenheten 
Tjänstemannayttrande 2012-04-11 
Jerker Bäckström, 054-5401050 
jerker. backstrom @karlstad.se 

Dnr KS-2011-273 Dpl14 

Medborgarförslag - Köp inte in burägg av 
djuretiska skäl 
Dnr KS-2011-273 Dpl 14 
Dnr KS-2011-281 Dpl14 

Ärende 
Henrik Sutinen och Charlotta Eriksson har inkommit med två likalydande 
medborgarförslag där de uppmanar kommunen att inte köpa in burägg av djuretiska 
skäl. Det pågår ett arbete att utarbeta en livsmedelspolicy där det kommer att 
framgå att kommunen ska ta djuretiska hänsyn vid upphandlingar av livsmedel. 
Livsmedelspolicyn syftar till att vid alla upphandlingar av livsmedel till 
kommunens kök ska ställas grundläggande lagstiftningskrav på 
livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalite uppnås. Vidare 
syftar den till att miljöstörningar begränsas samt att djur i livsmedelsproduktionen 
behandlas väl och skyddas mot lidande. Målet är att inköp av ekologiska livsmedel 
ska öka för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. 

Peter Bäckstrand 
personaldirektör u lhandlingschef 
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----- Vidarebefordrat av Asa Sjölin/Org/Karlstad 2011-04-28 18:09 -----

Medborgarförslag 

Domino Admin till: kommunledningskontoret 

Från: Domino Admin/Karlstad@WEBKARLSTAD 

Till : kommunledningskontoret@karlstad.se 

Förnamn: Henrik 
Efternamn: Sutinen 
Gatuadress: Basungatan 40 
Postnummer: 65631 
Ort: Karlstad 
Telefon: 0768895549 
E-postadress: Henrik.Sutinen@hotmail.com 

KARLSTADS KOMMUN 
Ko mmuns tyreisen 

2m1 28 

2011 -04-1714:28 

Rubrik på förslaget (endast ett förslag per gång): Medborgarförslag rörande burägg 

Den svenska djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Den slår också 
fast att djur endast får hållas så att deras hälsa främjas. Lagen är dock en ramlag , som lämnar över till 
regeringen och till Jordbruksverket att meddela detaljregler. 

Vad det gäller hönor som hålls för äggproduktion så stadgas det i djurskyddsförordningen att de ska 
ha tillgång till rede, pinne och sandbad. Flera viktiga funktioner utelämnas dock, till exempel att de ska 
ha tillräckligt med utrymme. I dagens burar kan hönorna inte ens sträcka på vingarna ordentligt. 

Kritiken mot att hålla hönor i små burar för produktion av ägg har varit massiv. Flera affärskedjor, 
däribland Hemköp, saluför av djuretiska skäl inte sådana ägg. Antalet butiker inom andra kedjor som 
säljer burägg, till exempeliCA, har tack vara informativa kampanjer från djurrätts- och 
djurskyddsorganisationer minskat kraftigt. Många konsumenter ratar helt enkelt burägg när de får veta 
sanningen bakom äggen, det vill säga vad hönorna utsatts för. 

Kommunerna är också viktiga aktörer på konsumentområdet. Enligt min mening är det viktigt att vår 
kommun är med och gör skillnad för hönorna. Det kan man göra genom att välja bort buräggen i sina 
upphandlingar och inköp, precis som Växjö kommun den 21 september 2010 tog beslut om att göra. 
Vår kommun bör bli en buräggsfri kommun. Ett sådant beslut skulle inte strida mot reglerna för 
offentlig upphandling, eftersom de möjliggör att man ställer kvalitetskrav. 

Mitt förslag är att kommunen fattar beslut om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in 
burägg. 


