Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-07, § 145.
Livsmedelspolicy
Högsby kommun ska i hela verksamheten verka för att uppfylla de nationella
miljökvalitetsmålen samt främja en utveckling som gynnar ett ekologiskt samhälle.
Vid inköp av varor och tjänster ska det mest miljövänliga alternativet beaktas. (Ur
Miljöpolicy för Högsby kommun). Måltidsverksamheten ska använda sig av
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier som stöd i sina upphandlingar i enlighet
med kommunens riktlinjer för upphandling.
Syfte
Syftet med en livsmedelspolicy i Högsby kommun är att bidra till en hållbar
utveckling i samhället genom att ställa krav på hög livsmedelskvalitet och krav på
livsmedelsproducenter så att miljöstörningar begränsas, djurhållningen är god och de
sociala villkoren är hållbara.
Kvalitetskrav
Det ska säkerställas att den svenska livsmedelslagen (SFS 2006:804) som
kompletterar EU-förordningarna uppfylls för varje livsmedelsprodukt och
livsmedelsråvara.
Det ska säkerställas att EU:s förordning nr 178/2002 om livsmedelslagstiftning ska
vara uppfylld. Livsmedel måste enligt förordningen vara säkra och spårbara.
Miljökrav
Miljöskyddslagen (1969/387) ska säkerställas i produktionen av såväl
livsmedelsprodukt som livsmedelsråvara.
Djurskyddskrav
Det ska säkerställas att EU:s grundläggande djurskyddsregler samt svensk
djurskyddslagstiftning följs för varje livsmedelsprodukt och livsmedelsråvara.
Uppförandekod för hållbar upphandling
Enligt Högsby kommuns riktlinjer för upphandling förutsätts att leverantörer
(avtalspartners) uppfyller tillämplig lagstiftning i tillverkningslandet samt att utifrån
de internationella konventioner och förklaringar som uttrycks i FN:s Global Compact
respekterar minst följande grundläggande principer:
•
•
•
•
•

Mänskliga rättigheter
Rättigheter i arbetslivet
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Minimering av miljöpåverkan
Etiska och moraliska affärsregler
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(För mer utförlig information se Riktlinjer för upphandling Högsby kommun).
Utförande
Ambitionen är att göra det möjligt för olika företag, oberoende av storlek, att lägga
anbud. Genom att dela upp livsmedelsupphandlingen i mindre varugrupper så skapar
det större möjligheter för alla företag.
Uppföljning
Högsby kommuns livsmedelspolicy ska följas upp årligen i samband med
upprättandet av verksamheternas bokslut som rapporteras till kommunstyrelsen.
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