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Hållbarhetskrav patientmåltider 
Hållbarhetskrav ska ställas vid upphandling av livsmedel och 

måltidstjänster. Kraven i detta dokument är obligatoriska och ska alltid 

ställas. 

 

Generella krav 

• EU-ekologisk vara KravID 11009 (bas) ska ställas så att indikatorer i 

Region Stockholms budget uppfylls avseende andel ekologiskt och 

svekologiskt. Följande livsmedel ska alltid vara ekologiska: Mjölk, kaffe, 

ägg*), bananer, vindruvor, oberedd sej, sill, hoki och torsk (MSC/KRAV).  

• Region Stockholms uppförandekod för leverantörer 

*) För ägg ska ett annat krav ställas, se avsnittet om ägg. 

 

Nötkött 

• Transport av djur till slakt KravID 10762:1 (bas) 

• Bedövning vid slakt – kött KravID 10763:1 (bas) 

• Ansvarsfull antibiotikaanvändning – kött och mjölk KravID 11398 (bas) 

• Operativa ingrepp med bedövning – nötkött och mjölk KravID 10916:4 

(bas) 

• Betesdrift och utevistelse – nötkött KravID 10435:2 (bas) 

• Grovfoder till kalvar – nötkött och mjölk KravID  11385 (bas) 

• Information om råvarans*) ursprung – kött KravID  11527 (bas) 

• Utfodring vid uppstallning före slakt**) KravID  11534 (avancerat)  

*) Avser produkter med >10% köttråvara. 
**) Sammansatta produkter är undantagna från kravet. 

 

Griskött 

• Transport av djur till slakt KravID 10762:1 (bas) 

• Bedövning vid slakt – kött KravID 10763:1 (bas) 

• Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölk KravID 11398 (bas) 

• Lösgående grisar KravID: 10437:1 (bas) 

• Förbud mot svanskupering – griskött KravID 10440:2 (bas) 

• Tuggbart och manipulerbart strömedel – griskött KravID 10439:1 (bas) 

• Operativa ingrepp med bedövning – griskött KravID 11396( bas) 

• Information om råvarans *) ursprung – kött KravID  11527 (bas) 

• Utfodring vid uppstallning före slakt**) KravID  11534 (avancerat) 

*) Avser produkter med >10% köttråvara. 
**) Sammansatta produkter är undantagna från kravet. 

 

Lamm- och fårkött 

• Transport av djur till slakt KravID 10762:1 (bas) 

• Bedövning vid slakt – kött KravID 10763:1 (bas) 

• Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölk KravID 11398 (bas) 
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• Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och 

get KravID 10442:1 (bas) 

• Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och get KravID 

10443:2 (bas) 

• Information om råvarans*) ursprung – kött KravID  11527 (bas) 

• Utfodring vid uppstallning före slakt**) KravID  11534 (avancerat) 

*) Avser produkter med >10% köttråvara. 
**) Sammansatta produkter är undantagna från kravet. 

 

Kyckling och kalkon 

• Transport av djur till slakt – kyckling och kalkon KravID: 10417:1 (bas) 

• Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning - kyckling och 

kalkon KravID 11245 (bas) 

• Beläggningsgrad (djurtäthet) för kyckling KravID 10419:1 (bas)  

• Beläggningsgrad (djurtäthet) för kalkon KravID 10913:1 (bas)  

• Ej näbbtrimning KravID 10420:1 (bas) 

• Bedövning vid slakt - kyckling och kalkon KravID 10418:2 (avancerat) 

• Information om råvarans*) ursprung – kött KravID  11527 (bas) 

 *) Avser produkter med >10% köttråvara. 

 

Mjölk och mejeri, mjölk och mjölkprodukter av 
komjölksråvara 

• Betesdrift – mjölk KravID 10429:1 (bas) 

• Ansvarsfull antibiotikaanvändning – kött och mjölk KravID 11398 (bas) 

• Operativa ingrepp med bedövning – nötkött och mjölk KravID 10916:4 

(bas) 

• Information om råvarans ursprung – mjölk och ägg KravID 11450 (bas) 

• Grovfoder till kalvar – nötkött och mjölk KravID  11385 (bas) 

 

Mjölk och mejeri, mjölk och mjölkprodukter av får- 
och getmjölksråvara 

• Betesdrift och utevistelse – kött och mjölk från lamm, får och get 

KravID 10443:2 (bas) 

• Operativa ingrepp med bedövning – kött och mjölk från lamm, får och 

get KravID 10442:1 (bas) 

• Ansvarsfull antibiotikaanvändning – kött och mjölk Krav ID 11398 (bas) 

 

Ägg, ekologiska 

• Produktionsform – ekologisk produktion KravID 10894 (bas)  

• Antibiotikaförskrivning KravID 10416:1 (avancerat)  

• Information om ursprung – enkla produkter KravID: 11010 (bas) 

• Ej näbbtrimning av värphöns KravID10896 (bas) 
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• Ej syntetiska färgämnen i foder KravID 10897 (bas) 

 

Fisk och skaldjur 

• Odlad fisk och skaldjur KravID 10459:2 (bas) 

• Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur*) KravID 11325 (bas)  
 
*) Utgå från WWF:s Fiskguide. 

 

Frukt och grönt 

• Efterskördsbehandling frukt KravID 11114 (bas)  

• Efterskördsbehandling grönsaker KravID 10391:1 (bas) 

• Information om ursprung – enkla produkter KravID 11010 (bas) 

 

Spannmål och socker 

Cerealier och övriga spannmålsprodukter 

• Ej stråförkortningsmedel KravID 10383:1 (bas) 

• Information om ursprung – enkla produkter KravID 11010 (bas) 

 

Matbröd och kaffebröd 

• Certifierad palmolja KravID 10886 (bas) 

 

Socker och ris 

• Information om ursprung – enkla produkter KravID 11010 (bas) 

 

Vegetabiliska fetter 

Obligatoriska krav: 

• Certifierad palmolja KravID 10886 (bas) 

• Information om ursprung – enkla produkter KravID 11010 (bas) 

 

Kaffe, te och kakao 

• Miljömässigt ansvarsfull odling KravID 11126:1 (avancerat) 

• Social ansvarsfull odling KravID 10403:1 (bas) 
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Måltidstjänster 

Vid upphandling av måltidstjänster ska krav ställas inom följande områden: 

• EU-ekologisk vara för livsmedel som ska vara ekologiska enligt tabell 1 

• Samtliga relevanta obligatoriska krav inom de olika 

livsmedelsgrupperna  

• Menyplanering  

• Avfallshantering 

• Svinn 

• Systematiskt miljö-/hållbarhetsarbete 

• Trafikplanering 

• Euroklass fordon 

• Statistikuppgifter 

 

 


