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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum:
2019-08-28

§ 169

Motion om att förbjuda specialmat baserad på religiösa skäl
från Alexander von Uckermann (SD)
KSN-2019-1603
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning
Alexander von Uckermann (SD) föreslår i en motion väckt den 29 april 2019 att införa
ett förbud för kommunen att upphandla och köpa in religiös specialmat, samt ett
förbud för kommunen att servera religiös specialmat.
Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen.
Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till
motionen och mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om att motionens ska
besvaras och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 juni 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 234.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum:
2019-08-20

§ 234

Motion om att förbjuda specialmat baserad på religiösa skäl
från Alexander von Uckermann (SD)
KSN-2019-1603
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Sammanfattning
Alexander von Uckermann (SD) föreslår i en motion väckt den 29 april 2019 att införa
ett förbud för kommunen att upphandla och köpa in religiös specialmat, samt ett
förbud för kommunen att servera religiös specialmat.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 juni 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum:
2019-06-20

Kommunledningskontoret

Diarienummer:
KSN-2019-1603

Kommunfullmäktige

Handläggare:
Holmgren Inger
Sundin Anders

Motion om att förbjuda specialmat baserad på
religiösa skäl från Alexander von Uckermann
(SD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Ärendet
Alexander von Uckermann (SD) föreslår i en motion väckt den 29 april 2019 att införa
ett förbud för kommunen att upphandla och köpa in religiös specialmat, samt ett
förbud för kommunen att servera religiös specialmat.
Motionen återges som bilaga.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, utbildningsförvaltningen och
äldreförvaltningen.
Perspektiven för näringsliv och barn och unga har beaktats och konsekvenserna
beskrivs nedan. Perspektivet för jämställdhet har beaktats och bedöms inte få några
konsekvenser.
Föredragning
Uppsala kommuns måltidsservice har ett uppdrag att förbereda, tillaga och
tillhandahålla måltider till kommunala förskolor, skolor och äldreomsorg så att barn
får en god och näringsriktig kost och seniorer bibehåller eller förbättrar en god hälsa.
Vad gäller behovsanpassade måltider så beviljas dessa av medicinska skäl enligt den
vägledning som måltidsservice tagit fram. Då måltidsservice utbud är mycket varierat
är det sällan som önskemål om specialkost av religiösa skäl framförs, till exempel halal,
koscher eller specialkost under fasta.
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Samtliga tillagningskök tillagar maten efter i förväg bestämd meny. Vid etiska skäl finns
varje dag ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ på menyn och vid religiösa skäl erbjuds
varje dag flera alternativ på menyn inklusive fisk- och vegetariska maträtter.
Att kräva en specifik kost baserat på religiösa skäl är inte möjligt i Uppsala kommun.
Vid behov av anpassad måltid utifrån religiösa skäl hjälper personalen istället till att
hitta något från den befintliga menyn, till exempel fläskfri måltid. Samma hantering
gäller för seniormåltider där måltidsservice strävar efter att vid behov hitta individuella
lösningar.
När det gäller upphandling och djurhållning säger Uppsala kommuns
upphandlingspolicy från 2018:
”Som stöd i arbetet med hållbar upphandling ska nationella vägledningar och kriterier
för olika varor, tjänster samt byggentreprenader användas för att ställa krav på
miljöhänsyn, djurvälfärd samt social och etisk hänsyn.”
Kommunens avtalsleverantörer ska uppfylla uppsatta upphandlingskriterier samt följa
de lagar om djurhållning respektive livsmedel som gäller i Sverige. Med tanke på att
Uppsala kommuns måltidsservice har 99 procent avtalstrohet (uppmätt i april 2019) är
det mindre troligt att några kvantiteter halalslaktat kött återfinns i måltider tillredda
och serverade av måltidsservice.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson

Ingela Hagström

Stadsdirektör

Utvecklingsdirektör

uereiestokralena
T2thel& Päiält

Motion om atit förbjuda specialent baserad
på religiösa skäl
Vi ser att Uppsala kommun börjat ta all mer hänsyn till religiösa särkrav som inskränker på frihetliga och
sekulära värderingar, exempel på detta är könssegregerade badtider och passiviteten kring böneutrop. Ett
annat aktuellt område är Uppsala kommuns inställning till specialmat baserad på religiösa skäl som denna
motion har som utgångspunkt att beröra.
Religiösa aspekter bör inte i större grad integreras i kommunens strukturer och beslutsfattande, något
som blir fallet om specialmat på religiös grund köps in eller serveras av kommunen. En kommun som
aktivt tagit ställning emot religiös specialmat är Staffanstorp genom ett samarbete mellan Moderaterna
och Sverigedemokraterna. Staffanstorp menade bland annat att det är orimligt i ekonomisk synvinkel att
erbjuda specialmat baserad på religiösa grunder när det finns andra alternativ i form av exempelvis
vegetariskt.
Den form av religiös specialkost som är vanligast i landet är halalprodukter som serverats på skolor runt
om i landet. Halalslakt innebär bland annat att genom slaktmetoden tömma ett levande djur på blod,
något som inskränker på djurens värdighet men även vad som etiskt bör vara en del av slaktmetoder i
Sverige.
För att en produkt ska få klassas som halal ska producenten betala för en halal-certifiering av produkten.
Halal-certifieringar har många gånger kopplingar till suspekta och strängt religiösa verksamheter som i
praktiken finansieras av de som använder sig av tjänsterna. Ett exempel är Islamguiden som har
kopplingar till extremism (läs vidare via länkarna).
Enligt Måltidsservice har Uppsala kommun ingen större upphandling av halal. Måltidsservice kunde
emellertid inte svara på om mindre kommunala kök köper in halal. Oavsett behövs ett politiskt beslut att
förhindra framtida upphandlingar, men även all form av inköp och servering av dessa produkter inom
Uppsala kommuns verksamhetsområde.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
•
•

Att införa ett förbud för kommunen att upphandla och köpa in religiös specialmat.
Att införa ett förbud för kommunen att servera religiös specialmat.

Uppsala den 20 mars 2019
Alexander von Uckermann
Ersättare (SD)

Länkar för mer information:
http://www:gp.se/debatt/usel-kvinnosyn-på-islamiska-svenska-hemsidor-1.635468
https://ledarsidorna.se/2018/04/salafistiska-rad-om-hur-skolan-skall-bemota-muslirnska-barn-sprids-tillsvenska-skolor/?fbclid=IwAR134In1qBEgiI1QaZ1uuB4kAScL1_-uBuhi0VDJ2abj5q8Gri6kwuT9e8I

