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Dagordningspunkt 73
Motion nr 113
Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion

Från Klas Gustavsson, Arla Foods, Jönköping
Livs som fackförbund har både ansvar för och mycket gemensamt med
svenska livsmedelsproducenter. I synnerhet har man mycket gemensamt med
råvaruleverantörerna d.v.s. svenska bönder. Utan dem hade vi inte mycket
att sysselsätta oss med på våra arbetsplatser.
En fortsatt svensk produktion av råvaror till livsmedelsindustrin är
avgörande för våra arbeten.
Livs måste således tydligare samordna sig med böndernas egen
medlemsorganisation LRF (Lantbrukarnas riksförbund).
Gemensamma informationskampanjer riktade mot konsumenter och
politiker är förslag på verksamhet som kan utföras.
Besvarad

Jag föreslår att kongressen beslutar

a t t Livs under kommande kongressperiod söker samverkan med LRF för att
värna svensk livsmedelsproduktion.

Motion nr 114
Angående Ökad medvetenhet för svenskt jordbruk och djurhållning

Från Livsklubbarna Konsum Värmland Bageri, Värmlands Chark AB,
Karlstad
På våra butikshyllor fylls det upp av alltmer importerade produkter.
Prisfrågan är den största och mest avgörande faktorn som styr kundens och
butikens val av inköp. Däremot ställer sig inte tillräckligt många frågan
varför dessa produkter är billigare än de andra. De största anledningarna är
priset för arbetskraften i andra länder. Att det finns betydligt sämre
arbetsvillkor och löner utanför Sveriges gränser är ett faktum tack vare våra
kollektivavtal.
Sverige har också några av världens hårdaste regler vad det gäller
djurhållning. Våra djur mår bättre och har mindre halter av antibiotika i sig
än i många andra länder. Detta är givetvis också en bidragande orsak till
varför det kostar lite mer att köpa svenskt kött. Tyvärr är detta något inte
alla tänker på när de lägger sina varor i kundkorgen i affären.
För att främja våra kollektivavtal, arbeten, jordbruk och djurhållning är
det av största vikt att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för en ökad
medvetenhet om varför vi ska handla svenskt.
Besvarad
Besvarad

Vi föreslår att kongressen beslutar

a t t förbundet avlägger resurser för att öka medvetenhet om varför vi ska
handla svenskt.
a t t förbundet avlägger resurser för att stödja det svenska jordbruket.
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Motion nr 115
Angående lokalproducerade varor

Från Livsklubben Polarbröd, Bredbyn
Vi måste tillsammans verka för att rädda våra jobb ute i Sverige. Detta kan
man göra på flera sätt. Men den fackliga rörelsen kan försöka påverka
politiken så att kommuner och landsting handlar mer lokala produkter.
Avslag
Besvarad

Vi föreslår att kongressen beslutar

a t t kongressen ska verka för att kommuner och landsting ska få högre om
dom handlar lokalt,
a t t kongressen ska verka för att påverka politiken så att man stödjer inköp
av lokalproducerade varor.
Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna 113, 114 och 115

I motion 113 föreslår motionären

a t t Livs under kommande kongressperiod söker samverkan med LRF för att
värna svensk livsmedelsproduktion.

I motion 114 föreslår motionären

a t t förbundet avlägger resurser för att öka medvetenheten om varför vi ska
handla svenskt.
a t t förbundet avlägger resurser för att stödja det svenska jordbruket.

I motion 115 föreslår motionären

a t t kongressen ska verka för att kommuner och landsting ska få högre
momsavdrag om dom handlar lokalt.
a t t kongressen ska verka för att påverka politiken så att man stödjer inköp
av lokalproducerade varor.
Kongressen 2013 antog det politiska programmet Mat, makt och människor.
Programmet tar upp utmaningarna för svensk livsmedelsindustri och
förbundets ståndpunkt på ett antal områden som är viktiga för
medlemmarna.
Livsmedelsindustrin har stora utmaningar inom flera områden.
Förbundet har inget direkt ansvar för livsmedelsproduktionen, men givetvis
har förbundet ett stort intresse av en stark och konkurrenskraftig
livsmedelsindustri som skapar utvecklande arbeten till bra löner.
Nuvarande regering har arbetat för att ta fram en ny livsmedelsstrategi,
men i skrivande stund har den ännu inte presenterats. Vid kontakter med
departementet befaras den få alltför stor inriktning på jordbruksfrågorna
istället för livsmedelsindustrin.
Förbundet har under lång tid aktivt arbetat för att få politikerna att se
mer till livsmedelsindustrin och skapa förutsättningar för att utveckla och
stärka svensk livsmedelsindustri. I det arbetet gör förbundet redan idag
gemensam sak med olika aktörer både nationellt och regionalt.
Förbundet har under kongressperioden drivit att självförsörjningsgraden
måste stärkas genom ökad inhemsk livsmedelsproduktion, att
konkurrensverket utreder dagligvaruhandelns monopolliknande situation, att
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livsmedelsindustrin söker former för att begränsa handelns krav på EMV, att
råvarutillförseln till industrin säkerställs genom att alternativa ägarformer
utreds, att ytterligare satsningar måste göras inom forskning och utveckling
och att statsmakterna ska stimulera samordnade forskningsinsatser.
Det är förbundsstyrelsens uppfattning att en utveckling av svensk
livsmedelsindustri i första hand kräver en ökad förädlingsgrad. Svenska
livsmedelsarbetare kan och vill förädla livsmedel oavsett om råvaran är
svensk eller kommer från något annat land.
För att på bästa sätt hushålla med skattemedlen måste offentliga
myndigheter följa vissa bestämmelser när de genomför en upphandling.
Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del
likadana inom hela EU. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga
och välja leverantör utifrån det som köps. Det får inte förekomma lojalitet
mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Det är inte
möjligt att tillämpa högre momsavdrag för lokalt producerade varor enligt
nuvarande regler. Sverige är i sammanhanget ett litet land med stort
exportberoende. Livsmedelsföretagen har behov av en ökad export och en
förändring av regelverket skulle kunna få helt omvänd effekt. Svensk
livsmedelsindustri ska konkurrera genom andra värden än genom statliga
subventioner.

Styrelsens förslag

a t t anse motion 113, 114 och 115 andra att-satsen besvarade.
a t t avslå motion 115 första att-satsen.
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Dagordningspunkt 74
Motion nr 116
Angående bageridöden

Från Thomas Wahlström, Polarbröd AB, Bredbyn
Vi ser den över hela vårt land. Människor förlorar sina jobb. Förbundet
tappar medlemmar. Kan vara flera orsaker som ligger bakom detta. Men en
stor faktor är att vi har bake-off ute i butikerna i en mycket större
utsträckning än förr. Mackar, caféer osv. Många köper bake-off bröd från
annat land och grädda det i sin ugn för att sedan sälja det för ett pris som ett
svenskt bageri inte kan tävla mot. Sen så är det inte samma hygienkrav och
andra krav. Dom som har bake-off bröd/kakor slipper mycket av dom krav
som riktiga bageriet har, då dom behöver i princip bara grädda produkten.
Man ska ha samma regler än var du hanterar produkterna. Många av bakeoff butikerna kan ha ett litet utrymme i ett garage och det är godkänt.
Medan ett bageri som bakar från grunden måste ha mycket hårdare krav
som gör att man har inte samma förutsättningar och dom bagerierna dör.
Sen dör bagerierna på grund av att bagerier som bakar från grunden inte kan
ha samma pris som dom som kallar sig bageri men gräddar bara. Degen är
köpt in billigt exempel ifrån ett annat land. Om vi inte bromsar eller ändra
den utveckling som är så kommer man inte få stopp på bageri döden!
Avslag
Avslag
Avslag

Jag föreslår att kongressen beslutar

a t t förbundet ser över hur bake-off slår mot bagerier,
a t t förbundet ser över hur man ska kunna komma till rätta med dom
orättvisa reglerna mellan ett bageri och bake-off bageri”,
a t t förbundet ser över om man skulle kunna minska bageri döden vad
gällande problemet med bake-off som motionen tar upp.
Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 116

I motion 116 föreslår motionären

a t t förbundet ser över hur bake-off slår mot bagerier,
a t t förbundet ser över hur man ska kunna komma till rätta med dom
orättvisa reglerna mellan ett bageri och bake-off bageri”,
a t t förbundet ser över om man skulle kunna minska bageridöden vad
gällande problemet med bake-off som motionen tar upp.
Förbundsstyrelsen ser inte som förbundets uppgift att ta ställning för eller
emot en enskild delbransch på det sätt som motionären kräver. Förbundets
medlemmar arbetar inom både traditionell bageriverksamhet som bake-off
verksamhet.

Styrelsens förslag

a t t avslå motion 116.

