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Miljömedveten upphandling av kemisk-tekniska produkter och livsmedel i kommunerna 
                                             
 
Inom Svenska Kommunförbundets projekt Miljömedveten upphandling har två nya 
handböcker utarbetats. 
 
1)  Inköp av kemisk-tekniska produkter för tvätt, disk och rengöring m m. 
 
Handboken är en helt omarbetad och uppdaterad utgåva av tidigare publikation i ämnet. 
Bland nyheterna kan nämnas ett kapitel med praktiska synpunkter på miljömedveten 
upphandling och en checklista som avsevärt underlättar bedömningen av anbud. 
 
Med hjälp av handboken, som enbart behandlar produkter för yrkesmässig användning, kan 
en upphandling göras som tillgodoser såväl arbetsmiljön som den yttre miljön och samtidigt 
resulterar i produkter som är effektiva ur användarens synpunkt. 
 
Handboken har reviderats i samarbete med Landstingsförbundet vilket innebär att 
kommuner och landsting - som tillsammans är mycket stora inköpare - har tillgång till 
identiska kravspecifikationer. På sikt kan marknaden härigenom styras mot mindre skadliga 
produkter. 
 
Kravspecifikationerna täcker in ett brett varusortiment. Förutom disk-, tvätt- och 
rengöringsmedel av mer vanligt förekommande slag kan produkter för klotterborttagning, 
desinfektion och bilrengöring m m upphandlas. 
 
Inköp av kemisk-tekniska produkter (reviderad upplaga augusti 1992) kan beställas hos 
Kommentus Förlag AB, 125 88 Älvsjö, best nr 7099-257-6. Priset är 115 kronor exklusive 
moms. 
 
2)  Miljömedveten upphandling av livsmedel i kommunerna. 
 
I kommunerna framförs ofta krav på att "giftfria" livsmedel ska köpas in till skolor, 
barnstugor, servicehus m m. Skriften behandlar såväl konventionellt som ekologiskt 
producerade livsmedel och i första hand odlade sådana. 
 
Många begrepp förekommer i det dagliga språkbruket. Vad menas med giftfritt, ekologiskt, 
biodynamiskt, alternativt och konventionellt producerade livsmedel? Påverkas själva 
livsmedlets kvalitet av odlings- eller produktionssättet? Medför produktionssättet någon 
skillnad i miljöpåverkan? Vad kostar varorna? 
 
Handboken tar upp dessa frågor och vänder sig till kosthållsansvariga med flera. Den är 
avsedd att vara till hjälp för kommunens ställningstagande vid livsmedelsinköp. 



 
Miljömedveten upphandling av livsmedel i kommunerna kan beställas hos Kommentus 
Förlag AB, 125 88 Älvsjö, best nr 7099-239-8. Priset är 95 kronor exklusive moms. 
 
Frågor i anslutning till detta cirkulär kan besvaras av Per Fahlin, plan- och miljösektionen, 
tfn 08 - 772 41 93. 
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