Riktlinjer för inköp av
livsmedel
Innehållet i dessa riktlinjer har tagits fram av hallandskommunerna och Region
Halland med syfte att livsmedel som upphandlas till Hallands offentliga
verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara ekonomiskt hållbara. Där det är
möjligt ska produktionen motsvara den höga nivån på djurskydds- och
miljöhänsyn som den svenska lagstiftningen ställer.
•

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kriterier för det aktuella upphandlingsområdet,
som hjälper oss att få produkter som lever upp till vår ambitionsnivå, ska dessa
formuleringar utgöra grunden vid upphandlingar.

•

EU:s grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion av varje
livsmedelsråvara/produkt som Halland köper in.

•

Svenska mervärden i djurskyddslagstiftningen ska komplettera EU:s vid alla inköp av
animaliska livsmedel. Kött, fågel, ägg och mejeriprodukter ska komma från djur som har
fötts, uppfötts och slaktats enligt viktiga nyckelprinciper i den svenska
djurskyddslagstiftningen, t ex frigående djur, transporttider till slakt och bedövning vid
operativa ingrepp.

•

I måltidsproduktionen ska obearbetade livsmedel användas i så stor utsträckning som
möjligt.

•

Livsmedel som medför korta transportavstånd, från producent till slutkund prioriteras.

•

Färskt kött och fågel ska levereras färskt (förpackat) eller vakuumförpackat.

•

Foder ska under hela uppfödningstiden vara fritt från icke certifierad soja och GMO i
märkningspliktig mängd.

•

Fisk och skaldjur ska klara krav som motsvarar MSC:s (Marine Stewardship Councils),
ASC:s (Aquaculture Stewardship Council) eller som är markerade som "Bra" enligt
Upphandlingsmyndighetens fisklista, undantag för lax där ”var försiktig med” accepteras.

•

Krav ska ställas i nivå med svensk miljölagstiftning för frukt, grönt och spannmål som kan
produceras inhemskt, och i första hand väljas utifrån svensk säsong.

•

Kaffe, te, kakao och bananer ska vara ekologiskt, socialt och hållbart producerade.

•

Hållbarhetskrav ska ställas som medför att matsvinn minskar i alla led, från producent till
slutkund.

•

Livsmedelsförpackningar ska så långt som det är möjligt vara fria från utfasningsämnen som
t.ex. Bisfenol A.

•

All palmolja ska vara certifierad och ansvarsfullt producerad. Förslag på certifikat:
Roundtable on Sustainable Palm oil (RSPO).
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•

Livsmedelsproduktion som medför låg miljöpåverkan ska främjas med avseende på slutna
kretslopp, vatten, energi, transporter, bekämpningsmedel och klimatpåverkan räknat i
koldioxidekvivalenter.
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