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Livsmedelspolicy 
 
 

Inledning 
Livsmedelspolicyn är en del av kommunens hållbarhetsarbete och ett sätt att 
säkerställa högt ställda krav på livsmedelsleverantörer till kommunen 
avseende djurskydd, miljöhänsyn, livsmedelkvalité samt mänskliga 
rättigheter i arbetslivet. Policyn ska användas vid kravställandet i de 
livsmedelsupphandlingar som kommunen genomför. 
 
 
Syfte 
Syftet med livsmedelspolicyn är att det ska ställas krav som säkerställer en 
hög kvalitet på de livsmedel som upphandlas till kommunala kök genom att: 

• Styra inköp mot en större andel svenskproducerade livsmedel 
• Främja livsmedel med begränsad miljö- och klimatpåverkan 
• Säkerställa att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och 

skyddas mot lidande 
• Främja rättvisa arbetsförhållanden i produktionsled 

 
 
Miljö och klimathänsyn att: 

•  Målet för andel ekologiska livsmedel som för närvarande är 30 %.     
 ska uppnås.  

•  Nationella målet för ekologiska livsmedel som är 60 % år 2030 ska  
  uppnås 

•  Inköp av råvaror ska vara säsongsanpassade så långt som möjligt. 
• ”EU-ekologiskt” är den lägsta eko-märkningen som upphandlas. 
•  Kaffe, te, kakao och bananer ska vara ekologiska. 
•  Rotfrukter, frukt, grönsaker, ska vara svenskodlade om det är möjligt. 
•  Betes- och grovfodersbaserat kött ska väljas när det är möjligt. 
•  Produkter av frukt, grönsaker, bär, spannmål, ris, och socker ska ej 

innehålla GMO i   
 märkningspliktig mängd. 

•  Äpplen, potatis och rotsaker ska inte vara behandlade med kemiska 
växtskyddsmedel   

 efter skörd. 
•  Palmolja i produkter ska komma från produktionssystem som bevarar 

primärskog  
 och naturvärden. 

•  För vildfångad fisk och skaldjur bör krav ställas som motsvarar 
kriterierna för MSC. 

 För odlad fisk bör kraven motsvara kriterierna för ASC. 
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     Djuromsorg: 

• Kött från nöt ska komma från djur som haft tillgång till bete eller 
annan utevistelse minst 60 dygn under säsongen, (undantag kalvar 
under 6 månader och tjurar). 

• Nötkött ska komma från produktion där kalvarna har fri tillgång till 
grovfoder senast från 2 veckors ålder och upp till 6 månaders ålder. 

• Grisar ska gå fritt med daglig tillgång till bökbart material. 
• Svanskupering av gris och näbbtrimning av höns och kalkon tillåts 

inte.  
• Värphöns ska gå fritt inne i ett stall med tillgång till värprede, sandbad 

och sittpinne. 
 och inte ges inte foder som innehåller syntetiska färgämnen. 

• Beläggningsgrader för kalkon är 40 kg/m2 för djur som väger mindre 
än 7 kilo och 45 kg/m2 för djur som väger 7 kilo eller mer. 
Beläggningsgraden för kyckling är max 36kg/m2.  

• Samtliga djurslag får ha transporterats högst 8 timmar till slakt. 
• Bedövning ska ske före slak för alla djurslag och vid samtliga 

operativa ingrepp 
• Animaliska livsmedel ska komma från djurproduktion där antibiotiska 

inte används i tillväxtfrämjande eller rutinmässigt i förebyggande 
syfte. 

 
Socialt ansvar vid inköp av livsmedel  
• Arbetsförhållanden under livsmedelsframställning ska uppfylla 

ILO:s kärnkonventioner.                                                                              
Kaffe, te, kakao och bananer ska vara odlade under förhållande som 
är förenliga med ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete (nr 29, 
87, 98, 100, 105, 111, 138, och 182), barnarbete, diskriminering, 
föreningsfrihet och organisationsrätt.                                                
FN:s barnkonvention artikel 32                                                                     
Den arbetsrätt där arbetet utförts. 

 
 

Styrdokument 
Nationella livsmedelsstrategin                                                            
Upphandlingsmyndighetens baskrav för inköp av livsmedel 
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