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Tjänsteskrivelse
Verksamhetsstöd och service
Daniel Czitrom

2020-10-14

Dnr KS 2019-153

Kommunstyrelsen

Upphandla närproducerat kött, svar på motion (V)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att det finns juridiska möjligheter att
i upphandling ställa krav på ekologiskt kött. Det är dock inte möjligt att
ställa krav på var djuret levt och dött.
Ärende
Jessica Eek (V), Jane Carlsson (V) och Eva Lindblad (V) föreslår i en motion
daterad 2019-01-11 att:
-

Linköpings kommun ska övergå till att upphandla ekologiskt kött från djur
som har levt och dött så nära Linköping som möjligt.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det i kommunens kost- och
måltidspolicy redan framgår att ”Nationella lagar, föreskrifter och
rekommendationer styr den mat som tillagas och serveras i Linköpings
kommun. Här kan nämnas livsmedelslagstiftningen, livsmedelsverkets
rekommendationer och arbetsmiljölagstiftningen.”

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) innebär att det finns viss
begränsning i möjligheterna att ställa krav enligt svensk lagstiftning, men det
går att ställa relativt långtgående krav. I de livsmedelsupphandlingar som
kommunen gör idag ställs redan långtgående krav på livsmedel, i många fall
mer långtgående krav än i svensk lagstiftning. Dessa krav är framtagna av
upphandlingsmyndigheten.
Möjligheter finns att ställa krav på ekologiskt kött dock är det inte juridiskt
korrekt att ställa krav på var djuret har levt och dött.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Upphandla närproducerat kött, 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.”
Det kan vara möjligt att ställa relativt långtgående krav enligt svensk
lagstiftning så länge kraven definieras, men vid upphandling bör man inte
efterfråga hela den svenska lagstiftningen då det kan ge upphov till allvarliga
utestängningseffekter för andra medlemsländers livsmedelsleverantörer.
Förutsättning för alla krav är att de är förenliga med de grundläggande
principerna och övriga bestämmelser i LOU.
Kommunen har stor frihet att bestämma vad som ska köpas, men inte från vem.
Krav som syftar till att gynna eller missgynna vissa leverantörer är inte
förenliga med upphandlingslagstiftningen. Om potentiella anbudsgivare i andra
medlemsstater hindras från att delta i upphandlingar just på grund av att de är
etablerade i en annan medlemsstat kan detta vara oförenligt med unionsrätten.
Det innebär att det är möjligt att ställa krav på att köttet ska vara ekologiskt.
Däremot är det inte tillåtet att ta lokala hänsyn i offentliga upphandlingar,
hänsyn får inte tas på så sätt att endast närproducerade varor eller tjänster från
leverantörer på orten kan komma i fråga för kontraktet. Om det däremot är
varans eller tjänstens egenskaper, till exempel krav på att köttet ska vara
producerat på ett sätt så att svensk djurskyddslagstiftning efterlevs som gör att
köttet i praktiken endast kan levereras från Sverige, är sådana krav förenliga
med upphandlingsregelverket, förutsatt att de är objektiva och förenliga med
proportionalitetsprincipen. Att ställa krav på att djuren ska ha levt och dött så
nära Linköpings kommun som möjligt är dock i övrigt svårt att ställa krav på.
Kommunen ställer idag krav i upphandlingar av kött på att motsvarande
svenska djurskyddslagstiftning ska följas.
Ambitionen i kommunen är att hitta rätt kvalitet till rätt pris för varje produkt.
Idag har kommunens krav i upphandlingarna resulterat i att kommunen har
svensk kyckling, griskött, mjölk, ägg och till viss del även nötkött i
kommunens ramavtal.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser. Om Linköpings kommun
skulle övergå till att enbart upphandla ekologiskt kött innebär det en fördyring
på drygt 30 %.
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Kommunala mål
Kostnadseffektiv verksamhet.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har även 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

