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Tjänsteskrivelse
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Dnr KS 2019-152

Kommunstyrelsen

Sluta upphandla odlad fisk, svar på motion (V)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens besvaras med hänvisning till att kommunen har en kost- och
måltidspolicy där det framgår att nationella lagar, föreskrifter och
rekommendationer ska styra vad som tillagas i kommunen, vilket innebär
att i interna avtal mellan Utbildningsförvaltningen och Kost och restaurang
finns krav på att enbart MSC-märkt fisk får serveras.
Ärende
Jessica Eek (V), Fredrik Hasselgren (V) och Jane Carlsson (V) föreslår i en
motion daterad 2019-01-11 att:
-

Alla uppköp av fisk odlad i hav och insjöar stoppas.

-

Linköpings kommun ser över kostpolicyn så att djur- och miljöhänsyn blir
en självklarhet vid inköp till offentlig bespisning.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunens ramavtal redan idag
ger goda förutsättningar för verksamheterna att köpa fisk som är MSC-märkt,
det vill säga vildfångade fiskprodukter som tar hänsyn till bestånd, bifångst och
påverkan på havsmiljön.
Det finns möjlighet att i upphandlingar ställa krav på att all fisk som köps in
inte får vara odlad.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Sluta upphandla odlad fisk, svar på motion (V), 2020-10-14
Motionen
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Bakgrund
I kommunens kost- och måltidspolicy framgår det att ”Nationella lagar,
föreskrifter och rekommendationer styr den mat som tillagas och serveras i
Linköpings kommun. Här kan nämnas livsmedelslagstiftningen,
livsmedelsverkets rekommendationer och arbetsmiljölagstiftningen.”
Kommunens ramavtal ger därmed redan idag goda förutsättningar för
verksamheterna att köpa mat som är producerad enligt Sveriges miljö- och
djurskyddslagar.
Enligt Livsmedelsverket är det bra för miljön att välja fisk som kommer från
stabila bestånd och som fiskats eller odlats på ett hållbart sätt. Följande
miljömärkningar rekommenderas av Livsmedelsverket:


MSC: Förkortningen står för Marine Stewardship Council. Det är en
internationell märkning för vildfångade fisk- och skaldjursprodukter
som tar hänsyn till bestånd, bifångst och påverkan på havsmiljön.



ASC: Förkortningen står för Aquaculture Stewardship Council. Det är
en internationell märkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter som
granskar miljö- och sociala aspekter.



Krav: Svensk märkning som omfattar både vildfångade och odlade fiskoch skaldjursprodukter och tar hänsyn till bestånd, bifångst, påverkan
på havsmiljön och fiskebåtarnas miljöpåverkan. ASC (internationell
hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter),

Av dessa är endast MSC en märkning som enbart ges till vildfångad fisk- och
skaldjursprodukter. Det går dock att ställa krav på KRAV-märkt fisk som är
vildfångad. Det finns möjlighet att i upphandlingar ställa krav på att all fisk
som köps in ska ha märkning enligt dessa märkningar (en eller flera).
I dagens interna avtal mellan Utbildningsförvaltningen och Kost och restaurang
finns krav på att enbart MSC-märkt fisk får serveras. Utbildningsförvaltningens
krav på Kost och restaurang påverkar hur kommunens upphandlingar av
livsmedel utförs vilket inneburit att kommunen idag redan köper i huvudsak
MSC-odlad fisk, med undantag för lax.
Konsekvensen av att inte köpa odlad fisk kommer sannolikt innebära att fisk
såsom lax inte kommer kunna serveras i kommunen då tillgången på
vildfångad lax är begränsad och dyr.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Kommunala mål
Ett klimatsmart Linköping
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med Leanlink, Kost och restaurang, som tillstyrker förslag till
beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Magnus Sjöberg

Beslutet skickas till:
Upphandlingsstrateg, Daniel Czitrom

