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1. Övergripande syfte 
Syftet med livsmedelspolicyn är att det för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala 

kök ska ställas krav på livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalité 

erhålls. 

2. Mål för Laholms kommuns inköp av livsmedel 
Laholms kommun åtar sig att 

 

• Ställa krav på djurskydd i kommunens livsmedelsupphandlingar. Det ska säkerställas att 

EU:s grundläggande djurskyddsregler är uppfyllda vid produktion av varje 

livsmedelsråvara/livsmedelsprodukt som Laholms kommun köper in. Den svenska 

djurskyddslagstiftningen ska komplettera EU:s djurskyddslagstiftning vid alla 

livsmedelsinköp. 

 

• Arbeta för att kommunala måltider ger lägre miljöpåverkan genom att prioritera inköp av 

livsmedel som medför korta transportavstånd. 

 

• Kött och fågel ska till övervägande del levereras färskt eller vakuumförpackat. 

 

• Vid upphandling av fisk och skaldjur ska ställas krav som motsvarar kriterierna för 

MSC1. 

 

• Vid upphandling av frukt och grönsaker ska svenskodlade eller likvärdigt producerade 

produkter väljas i första hand beroende på säsong. När dessa produkter inte finns att tillgå 

ska ekologiskt2 odlad frukt och grönsaker väljas om det är möjligt. 

 

• Vid upphandling av kaffe, te, kakao och bananer ska produkterna vara etiskt och 

ekologiskt odlade enligt Fairtrade-kriterierna3 som ett sätt att verka för förbättrade 

arbetsvillkor etc. 

 

                                                      
1 MSC – Marine Stewardship Council – är en internationell stiftelse som certifierar och miljömärker fisk- och 

skaldjursprodukter. De har tagit fram regler för hur ett uthålligt fiske bevarar mångfalden, produktiviteten och de 

ekologiska processerna i havet ska bedrivas. Bland annat bedömer man status av fiskbestånd, åtgärder för att 

minimera bifångst och ekosystempåverkan samt ställer krav på goda arbetsförhållanden ombord på fiskebåten. 

 
2 Ekologisk mat är mat gjord på råvaror som räknas som ekologiska, det vill säga de kommer från ekologiska 

odlingar där syntetiska bekämpningsmedel, genetiskt modifierade organismer och konstgödsel inte används. Den 

vanligaste märkningen för ekologisk mat i Sverige beviljas av Krav som är en ekonomisk förening. 

 
3 De internationella Fairtrade-kriterierna, som är utvecklade av Fairtrade International, baseras på de grundläggande 

ILO-konventionerna (Internationella Arbetsorganisationen) för mänskliga rättigheter i arbetslivet samt syftar till 

ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. 
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• Alla matgäster och de som hanterar mat, eller på annat sätt kan påverka matsvinnet inom 

Laholms kommuns verksamheter ska verka för att minska matsvinnet, dock utan att 

äventyra livsmedelssäkerheten. Det matavfall som ändå genereras av Laholms kommuns 

verksamheter ska tas om hand som biogasråvara. 

 

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

 

All upphandling sker i enlighet med Laholms kommuns upphandlingspolicy med riktlinjer. 

 

3. Definition av livsmedel 
I Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 178/2002 artikel 2 definieras vad som är 

livsmedel. Med livsmedel avses alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, 

delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras 

av människor. Livsmedel inbegriper drycker, tuggummi och alla ämnen, inklusive vatten, som 

avsiktligt tillförts livsmedlet under dess framställning, beredning eller behandling. 

 

4. Miljöstyrningsrådets miljökrav och etiska krav 
Baskraven i Miljöstyrningsrådets (MSR) vägledande dokument, krav och kriterier ska utgöra 

grunden vid upphandlingar. Så långt det är möjligt ska kött, fågel, ägg och konsumtionsmjölk 

komma från djur som är hanterade enligt svensk djurskyddslagstiftning. 

 

Följande frågor ska beaktas vid bedömningen av om ett djurskyddskrav är tillåtet enligt 

upphandlingslagstiftningen: 

1. Vilken är den objektiva grunden för kravet, dvs. i vilket syfte uppställs kravet? 

2. I vilken utsträckning utestänger kravet anbudsgivare från andra EU-länder? 

3. Är det möjligt att kontrollera att kravet uppfylls? 

 

Kontroller av ställda krav görs vid upphandlingstillfället samt vid kompletteringar eller 

produktändringar och kan ske enligt följande metoder: 

- intygande från leverantörer 

- redovisning av leverantörers egenkontroll 

- miljö- och djurskyddsmärkning 

- stickprovskontroller med förfrågningar hos leverantörer 

- kontroll av färdjournaler 

- rätt för kommunen att genomföra egna inspektioner 

5. Grundläggande kvalitetskrav 
Samtliga livsmedelsprodukter som upphandlas för användande i Laholms kommun ska uppfylla 

de kvalitetskrav som följer vid varje tid gällande EU-direktiv och EU-förordningar, 

livsmedelslagstiftning, livsmedelsförordningar, Livsmedelsverkets samt Jordbruksverkets 

föreskrifter samt av olika livsmedelsbranscher vedertagna regler som livsmedel. 

 

6. Tillsatser 
Alla tillsatser ska vara säkra och bedömda utifrån en bred vetenskaplig grund. Med tillsatser 

avses ämnen som tillsätts livsmedel för att t.ex: 
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- öka hållbarheten (konserveringsmedel och antioxidationsmedel) 

- påverka konsistensen (emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel, 

klumpförebyggande medel) 

- påverka smaken eller ge färg (färgämnen, smakförstärkare, sötningsmedel) 

 

7. Matsvinn 
Kommunens kök ska i den vardagliga produktionen kontinuerligt arbeta för minskat matsvinn. 

Livsmedel, tillagningsmetoder, produktionssätt och servering ska dagligen planeras så att 

matsvinnet minimeras. 

 

8. Obearbetade livsmedel 
Obearbetade livsmedel ska användas i produktionen i största möjliga utsträckning. Bearbetade 

livsmedel får endast användas i de fall där det finns risk för att användning av obearbetade 

livsmedel påverkar arbetsmiljön negativt. 

 

9. Uppföljning 
Avstämning av denna policy ska ske vart annat år. 

 


