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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anna Jertland

2020-11-02

Dnr BOU 2020-699
Dnr BIN 2019-276

Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden

Kravspecifikation och prisbilaga till nytt kostavtal
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner den nya kravspecifikationen för
måltidsservice i förskola och skola.
2. Barn- och ungdomsnämnden godkänner prisbilagan för kommande
avtalsperiod gällande måltidsservice i förskola och skola.
3. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att teckna avtal med
Kost & Restaurang för kommande avtalsperiod gällande måltidsservice i
förskola och skola.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner den nya kravspecifikationen för
måltidsservice i förskola och skola.
2. Bildningsnämnden godkänner prisbilagan för kommande avtalsperiod
gällande måltidsservice i förskola och skola.
3. Bildningsnämnden ger skolchefen i uppdrag att teckna avtal med Kost &
Restaurang för kommande avtalsperiod gällande måltidsservice i förskola
och skola.
Ärende
Det nuvarande avtalet för måltidsservice med Kost & Restaurang, som gäller
för kommunala förskolor och skolor i Linköpings kommun, löper ut 2020-1231. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden har fattat beslut om att
inrätta en politisk referensgrupp i syfte att se över och revidera aktuellt avtal
och tillhörande kravspecifikation. Nämnderna har även beslutat att ge Kost &
Restaurang ett verksamhetsuppdrag för kommande avtalsperiod.
Arbetet med referensgruppen har mynnat ut i en reviderad kravspecifikation
där man bland annat har ökat kraven på ekologiska produkter till att nu även
innefatta citrusfrukt, ställt krav på att fågelprodukter, höjt kraven gällande
animaliska produktgrupper samt höjt kraven på regionalt producerade
produkter/ livsmedel. I övrigt har även kravspecifikationen en tydligare
hänvisning till Livsmedelverkets rekommendationer.
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I avtalet har en justering gjorts gällande omfattning, för att bättra stämma
överens med de organisationsförändringar som har gjorts sedan tidigare
avtalsperiod. Avtalsperioden föreslås vara 3 år med rätt för beställaren att
förlänga avtalet med 1 + 1 år. En justering är även gjord gällande ansvar för
lokalvård, där beställaren tar över den största delen av ansvaret för lokalvården
i matsalarna.
Portionspriset i det nya avtalet ökar till följd av att transportkostnader för den
samordnade varudistributionen, som Linköpings kommun har inrättat under
pågående avtalsperiod, tillkommer samt på grund av ökade
livsmedelskostnader. Konsekvensen av att lokalvården i matsalarna läggs över
till utbildningsnämnderna medför att kostnaden för lokalvård kommer öka då
nuvarande avtal för lokalvård behöver utökas och justeras.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Kravspecifikation och prisbilaga till nytt kostavtal
Avtal Kost & Restaurang
Kravspecifikation måltidsservice 2021
Bilaga 1 UHM-hållbarhetskriterier för upphandling av animaliska produktgrupper
Nytt Avtal Utbildningsförvaltningen priser 2021 års nivå
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Bakgrund
Under 2019 och 2020 har den politiska referensgruppen träffats vid 11 tillfällen
för att se över och revidera avtalet och kravspecifikationen för måltidsservice
inför kommande avtalsperiod. Målsättningen för referensgruppen har varit att
höja ambitionerna och skärpa kraven när det gäller råvarornas och
produkternas framställan och ursprung.
Som grund vilar kravspecifikationen på Livsmedelsverkets rekommendationer
som bland annat finns framskrivna i Bra måltider i förskolan och Bra måltider i
skolan. Det är framskrivet att de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR)
är norm då det gäller måltidernas sammansättning, energi- och näringsinnehåll.
I tidigare kravspecifikation har nämnderna lyft ut rekommendationer som har
bedömts extra viktiga vilket har inneburit att när denna rekommendation under
avtalsperioden har ändrats av Livsmedelverket har att det blivit svårt för
leverantören att avgöra vilket som ska gälla. Genom att i denna
kravspecifikation mer konsekvent hänvisa till Livsmedelverkets
rekommendationer ökar möjligheten för leverantören att följa med i de
förändrade och eventuellt nya rekommendationer som ges.
I den nya kravspecifikationen finns ett nytt avsnitt om Regionalt producerade
produkter. I detta skrivs fram att Linköpings kommun har en ambition att höja
andelen lokalt och regionalt producerade produkter i sina verksamheter och att
ambitionen är att sikta mot en andel av 80 % lokalproducerat eller högre. Med
lokalproducerat avses här livsmedel producerat, förädlat och paketerat i
Östergötland och/eller angränsande landskap, enligt den regionala
livsmedelsstrategins definition.
Ytterligare förändringar är ett tillägg som anger att all citrusfrukt ska vara
ekologiskt märkta samt att fågelprodukter högst får innehålla 10 % vätska. I
kravspecifikationen finns även skärpta krav för animaliska produktgrupper,
bland annat krav på att soja i foder ska vara ansvarsfullt producerat och krav på
att fodret inte har innehållit GMO. Kraven som ställs på animaliska livsmedel
bidrar även till att säkerställa att det till största delen är livsmedel med svenskt
ursprung som köps in av leverantören.
I nuvarande avtal har leverantören haft ansvar för lokalvård i matsalarna. Då
matsalarna av beställaren kan användas vid fler tillfällen än lunchservering,
som till exempel samlingssal vid större möten, finns ett behov av att lägga över
ansvaret för lokalvård på beställaren. Detta medför en kostnadsökning för
lokalvård.
I övrigt ställs fortsatt kravet på att det dagligen ska serveras tre rätter, varav
minst ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ, i skolorna. I förskolan serveras även
fortsättningsvis endast ett alternativ dagligen.
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Ekonomiska konsekvenser
Prisförslaget från Kost & Restaurang visar att priserna har ökat vilket dels
beror på att Linköpings kommun har inrättat en samordnad varudistribution
och priset för dessa transporter tillkommer i den nya avtalsperioden och dels på
att livsmedelskostnaderna har ökat.
Då ansvaret för lokalvård i matsalarna, bortsett bordstorkning och städning av
serveringsdisk och diskinlämning i matsalarna, läggs över på Barn- och
ungdomsnämnden respektive Bildningsnämnden innebär detta att nuvarande
avtal för lokalvård behöver utökas. Kostnaden för lokalvård kommer därmed
att öka med uppskattningsvis drygt 6 mkr/år sammanlagt för de båda
nämnderna.
För att finansiera den utökade kostnaden måste nämnden omprioritera inom
ram.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Referensgruppen har haft en kontinuerlig dialog med Kost & Restaurang för att
säkerställa att de nya kraven och höjda ambitionerna är genomförbara.
Uppföljning och utvärdering
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att göra uppföljningar
med Kost & Restaurang under avtalsperioden i enlighet med den uppföljningsoch utvärderingsplan som finns i kravspecifikationen för måltidsservice.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har getts 2020-09-15.
Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Anders Jolby
Beslutet skickas till:
Åsa Kullberg, Kost & Restaurang
Alla områdeschefer och enhetschefer på
de kommunala förskolorna,
grundskolorna och gymnasieskolorna
Alla rektorer på de kommunala
förskolorna, grundskolorna och
gymnasieskolorna

