
Medborgarförslag

Upphandling av miljömärkta livsmedel till kommunal verksamhet i Håbo Kommun

Gällande direktiv
EG-kommissionen har i sitt meddelande till Europeiska rådet och Europaparlamentet
2003-06-18, ”Integrerad produktpolitik. Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv”, KOM 
(2003) 302 slutlig, sida 12, uppmuntrat alla medlemsstater att utarbeta 3-åriga nationella 
handlingsplaner för hur man tänker öka graden av miljöanpassad upphandling.
I enlighet med regeringens skrivelse 2006/07:54 (Miljöanpassad upphandling) så har en 
vision, nationella mål till 2010 samt fyra strategiska områden med åtgärder för att nå dessa 
mål fastställts.
Strategiskt område 2 beskriver regeringens ambition att engagera politiker och andra 
beslutsfattare på lokal och regional nivå i denna fråga.

Resurser
Det finns idag ett internetbaserat verktyg (EKU-verktyget) som administreras och utvecklas 
av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och kan användas i samband med upphandlingsarbetet.
Miljöstyrningsrådet arbetar i övrigt med utbildningar och andra stöd angående miljöanpassad 
offentlig upphandling till offentliga inköpare.

Den ideella föreningen Ekocentrum (Informationscentrum för Ekologiska produkter) arbetar i 
huvudsak med utbildningsverksamhet för kökspersonal och inköpare.
Sedan 1999 följer även Ekocentrum upp ambitionen hos Sveriges kommuner/kommundelar 
och landsting med avseende på inköp av miljömärkta* livsmedel i form av 
enkätundersökningar.

Den senaste enkätundersökningen från 2006 visade (på basis av inkomna resultat från 175 st. 
erhållna svar) att miljömärkta* livsmedel utgör ca. 4,2 % av den totala konsumtionen i 
offentliga verksamheter. Andelen miljömärkta* livsmedel varierar mycket. Vissa kommuner 
och landsting är uppe i 15 – 20 % medan andra inte köper några.

Läget idag
Håbo kommun tillhör de kommuner som inte valt att besvara Ekocentrums enkäter. 
Kommunen saknar dessutom uttalade politiska ambitioner att köpa in och använda 
miljömärkta* livsmedel inom sin verksamhet på förskolor, skolor och inom äldrevården.
Håbo kommuns kostchef Sunna-Kajsa Israelsson är positiv att ta in miljömärkta* livsmedel 
men så länge de politiska ambitionerna saknas så kommer de ekonomiska realiteterna 
(miljömärkta* livsmedel är i regel dyrare i inköp än konventionella) sätta stopp för dessa 
ambitioner.

* som miljömärkta livsmedel räknas livsmedel märkta med KRAV, Demeter, EU-ekologiskt 
och MSC



Förslag
Vi föreslår att Håbo kommun omgående tar fram en ny inköpspolicy som gynnar 
upphandling av miljömärkta (gärna även närproducerade och rättvisemärkta) 
livsmedel framför upphandling av konventionellt framställda livsmedel till all berörd 
kommunal verksamhet.
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