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VISION

Det serveras över 73 000 måltider varje dag vid
sjukhus. Livsmedel är viktigt för patienters
tillfrisknande men också för hur patienter
upplever sin vistelse på sjukhuset. Vår vision är
att bidra till en hållbar utveckling. Det gör vi
genom att säkerställa att de livsmedel som
produceras för Sveriges landsting och regioner är
framställda under hållbara och ansvarsfulla
förhållanden i hela leveranskedjan.

UTVECKLINGSMÅL

År 2015 beslutade FN att anta 17 utvecklingsmål.
Sveriges landsting och regioner strävar efter att
främja hållbara konsumtions- och
produktionsmönster genom hållbar upphandling (Mål
12.7). Genom hållbar upphandling av livsmedel vill vi
också bidra till att uppnå målen:
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
10 Minskad ojämlikhet
13 Bekämpa klimatförändringen
14 Livet under vatten
15 Ekosystem och biologisk mångfald
16 Fredliga och inkluderande samhällen inklusive
minska alla former av korruption och mutor

Sari Joskitt, Region Västmanland
Anders Nordahl, Region Dalarna

PRODUKTER I FOKUS

Frukt & grönt
Ris
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ARBETARES RÄTTIGHETER

MILJÖ

ANTI-KORRUPTION

RÅMATERIAL

Frukt & grönt: Inhumana villkor. Rätten till
hälsa, inte minst för småjordbrukare. Ris:
Inhumana villkor. Rätten till hälsa, inte minst för
småjordbrukare.

Frukt &Grönt: Migrantarbetares rättigheter till
minimilön, anställningskontrakt, arbetstid, hälso
och säkerhet.

Fisk: illegalt fiske
Kött: rutinbehandling av antibiotika
Palmolja: monokultur, skövling av skog och
CO2 utsläpp

Fisk, Frukt &grönt: Korruption bidrar till
trafficking och tvångsarbete. Korruptionen är
hög i tillverkningsländerna (SDG 16:5).

Rätten till hälsa. Kött: Motverka rutinbehandling
med antibiotika i tillväxtsyfte.

Kött: Tvångsarbete, rätten till minimilön, hälsa
och säkerhet och icke-diskriminering (SDG
3:9,8:7, 8:8, 10, 14, 16:2).

Fisk: Fiskodlingar bidrar till en negative
påverkan på miljön. Inte minst genom utsläpp
av antibiotika.

Fisk och Kyckling: Korruption bidrar till både
trafficking och tvångsarbete. Korruption är hög
I tillverkningsländerna (SDG16:5).

ANDRA UNDERLEVERANTÖRER

TILLVERKNING/
SAMMANSÄTTNING

FÖRPACKNING/
DISTRIBUTION

MÅLSÄTTNINGAR

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ARBETARES RÄTTIGHETER

Förbättra levnadsvillkor för
migrantarbetare. Frukt och grönsaker:
Fokus på migrantarbetares levnadsvillkor
i Europa.

Förbättra arbetsvillkoren för
migrantarbetare med fokus på
slavarbete. Frukt och grönsaker, kött och
kolonialprodukter: Handlingsplanen
kommer att fokusera på det systematiska
övergrepp på arbetare inom dessa
produkter.

Förbättra levnadsvillkoren för
småjordbrukare. Ris: Småjordbrukares
rätt till humana villkor på grund av höga
kostnader för utsäde
Säkerställa rätten till hälsa (fokus
kycklingtillverkning)

Säkerställa att det inte förekommer
barnarbete I kycklingindustrin.
Förbättra leverantörsrutiner: Fokusera på
interna processer och rutiner hos svenska
leverantörer för att säkerställa efterlevnad
I leveranskedjan.

MILJÖ

ANTI-KORRUPTION

Minska felaktig användning av antibiotika

Granska risk för korruption i
högriskländer (fisk, frukt, kött): utveckla
riskkategorier för anti-korruption

FOKUS FÖR AKTIVITETER UNDER PERIODEN

År 1

Fokus kontorsrevisioner hos lokala och nationellt prioriterade leverantörer samt branschdialoger.

År 2

Fokus kontorsrevisioner hos lokala och nationellt prioriterade leverantörer samt branschdialoger. Fabriksrevision kyckling i samarbete med Hållbarhetskollen

År 3

Fokus on-site revisioner frukt & grönt. Utforska antibiotikarisker. Avvikelsehantering kontorsrevisioner.

VILL DU VETA MER?
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Besök vår hemsida!
Blogg & vägledning: www.hållbarupphandling.se

För information om vad som pågår inom området instrument, besök: http://www.hållbarupphandling.se/riskomraden/instrument

