Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2021-04-27

§ 244 Inför konceptet Food-for-Life i Linköpings
kommun, svar på motion (MP)
Dnr KS 2019-506
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) föreslår i en
motion daterad 2019-06-25 att:





Linköpings kommun inför Food-for-life konceptet i kommunens
förskolor, skolor och omsorgsverksamheten.
Kommunen ökar andelen närproducerade livsmedel inom
kommunens offentliga måltider i enlighet med målsättningarna i
den regionala livsmedelsstrategin
Att konceptet Food-for-life införs i de relevanta nämndernas
kravspecifikation vid upphandling av måltider
Att konceptet Food-for-life införs kravspecifikation vid
upphandling av äldre- och omsorgsverksamhet

Enligt skollagen (2 kap 9 §) varje rektor som leder det pedagogiska arbetet vid
skolan. Därmed är det också upp till rektorn att bestämma om konceptet Foodfor-life är en pedagogik som lämpar sig på aktuell skola.
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) tillåter inte att ställa krav på
närproducerat om det inte går att motivera utifrån varans eller tjänstens
egenskaper och det är ett proportionerligt krav. Det är finns vissa svårigheter
att bedöma om Food-for-life konceptet är tillräckliga skäl för att ställa krav på
närproducerat. Linköpings kommun jobbar även redan med att dela upp
upphandlingar för att möjliggöra för lokala leverantörer/producenter att lämna
anbud.
Verksamhetsstöd och service föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-20, § 115
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillsammans med Niklas
Borgs (M) tilläggsyrkande tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 2021-04-27
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att det enligt skollagen
(2 kap 9 §) är varje rektor som leder det pedagogiska arbetet vid skolan.
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2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning till det arbete som redan
genomförs med att dela upp upphandlingar för att möjliggöra för lokala
leverantörer/producenter att lämna anbud.
3. Motionens tredje och fjärde att-sats avslås med hänvisning till att det i
upphandling bedöms vara juridiska oklart att ställa krav på konceptet Foodfor-life.
4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till reviderad Kost- och
måltidspolicy för Linköpings kommun
5. Revideringen av Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun tar
utgångspunkt i Östergötlands regionala livsmedelsstrategi.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-20, § 115
Tjänsteskrivelse - Inför konceptet Food-for-life i Linköpings kommun, svar på
motion (MP), 2021-03-08
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-05-25.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-25.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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