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Handläggare

Annika Wensing Stjerngren
08 - 535 363 27
annika.wensing-stjerngren@huddinge.se
Barn- och utbildningsförvaltningen

Information kring diplomet för inköp av ekologiska
livsmedel ”Ekomålet”
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett diplom för att premiera de förskolor,
grundskolor och gymnasier som nått verksamhetsplanens mål inom de tre
nämnderna gällande inköp av ekologiska livsmedel.
Diplomet togs fram 2014 och har delats ut sen 2015 för att premiera de enheter
som nått verksamhetsplanens mål. Diplomet undertecknas av ordförande i
nämnden och utbildningsdirektören.

Syfte med diplomet




Att visa på att vi handlar ekologiska livsmedel i våra förskolor, skolor och
gymnasieskolor inom BUF.
Att premiera de som nått verksamhetsplanernas mål gällande inköp av
ekologiska inköp.
Att öka inköpen av ekologiska livsmedel inom BUF för att nå målet i
Huddinge kommun om 50 % ekologiska livsmedel år 2020 enligt Mål och
budget 2014.

Diplomet delas ut vid nätverksmöten
Diplomet delas ut vid nätverksmöten med kockar i förskola och ansvariga för
skolrestaurangerna under vårterminen.

Vad räknas som ekologiska livsmedel?
Ekologiska produkter, KRAV produkter och MSC- och ASC-märkt fisk.

Hur räknas de ekologiska inköpen ut?
Inköpsstatistik levereras av de livsmedelsföretag vi har avtal med i Huddinge
kommun. Statistiken läses in i dataprogrammet Hantera Livs där vi tar ut
sammanställningar på inköpen av ekologiska livsmedel på enhetsnivå.

Uppdraget inom Barn- och utbildningsförvaltningen
Uppdraget och administration kring diplomet har kostenheten.

HUDDINGE KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Post 141 85 Huddinge
Besök Gymnasietorget 1, plan 1-4

Tfn 08 - 535 363 27
Tfn vxl 08-535 300 00

barn-utbildning@huddinge.se
www.huddinge.se
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Sammanställning av verksamhetsplanernas mål för inköp av ekologiska
livsmedel 2014-2017 i procent
Verksamhet
Förskola
Grundskola
Gymnasium

2017
Inget
procentmål
45 %
Inget
procentmål

2016
46 %

2015
45 %

2014
45 %

40 %
38 %

37 %
37 %

37 %
35 %

Inför utdelning och premiering genom diplomet i år
Under 2017 ändrade Huddinge kommun sin grafiska profil och diplomet har
uppdaterats enligt den nya profilen under våren. Även textmässigt har diplomet
förändras då ”50 % ekologiska livsmedel år 2020” inte finns med på diplomet.
Diplomet har ännu inte delats ut.

Fråga inför premiering genom diplomet 2017 för förskolan
Text i VP för FSN 2017: ”Ekologisk mat ska även i fortsättningen serveras i
kommunens verksamheter. För förskolans del har redan flertalet förskolor en hög
andel ekologiska livsmedel.”
Inget procentmål finns antaget i VP för FSN 2017. Hur ska vi hantera det?

Utdelning av diplomet 2017 för grundskolan
I VP för GSN 2017 finns ett procentmål på 45 % och diplomet kommer att delas
ut till 11 grundskolor som nått målsättningen.

Utdelning av diplomet 2017 för gymnasiet
Text i VP för GN 2017: ”Ekologisk mat ska i ökad utsträckning serveras i
kommunens verksamheter.”
Ingen av gymnasieskolorna hade ökat sitt ekologiska inköp från 2016 till 2017.
Inget diplom kommer att delas ut.

Inför utdelning och premiering genom diplomet nästa år

Inriktning i VP 2018 kring ekologiska livsmedel
I VP för nämnderna formulerar det lite olika kring inköpen av ekologiska
livsmedel.
Text i VP för FSN 2018: ”Arbetet med att erbjuda ekologiska livsmedel i
kommunala verksamheter är viktigt. För förskolans del har flertalet förskolor en
hög andel ekologiska livsmedel.”
Text i VP för GSN 2018: ”Grundskolorna ska bibehålla och gärna öka sina inköp
av ekologiska livsmedel från föregående år.”
Text i VP för GN 2018: ”Gymnasieskolan ska bibehålla och gärna öka sina inköp
av ekologiska livsmedel från föregående år.”
Inga procentmål finns antaget i VP för varken FSN, GSN eller GN 2018. Hur ska
vi hantera det?
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Sammanfattning av inriktningen i Mål och budget 2014-2018 kring
ekologiska livsmedel
Under rubriken Ett hållbart Huddinge – Mål 2030: ” En dominerande del av alla
livsmedel inom den kommunala organisationen är ekologiska och måltiderna
planeras utifrån ambitionen att minimera livsmedlens miljö- och klimatpåverkan.”
Mål och budget 2014
Under rubriken Mål för Huddinge 2014:” ”Ekologisk mat ska i ökad utsträckning
serveras i kommunens verksamheter med ambition att nå en andel om 50 procent
till 2020.”
Mål och budget 2015
Under rubriken Mål för Huddinge och Ekosystem i balans:” ”Ekologisk mat ska i
ökad utsträckning serveras i kommunens verksamheter med ambition att nå en
andel om 50 procent till 2020.”
Mål och budget 2016
Under rubriken Mål för Huddinge och Ekosystem i balans:” ”Ekologisk mat ska i
ökad utsträckning serveras i kommunens verksamheter med ambition att nå en
andel om 50 procent.”
Mål och budget 2017
Under rubriken Mål för Huddinge och Ekosystem i balans:” ”Ekologisk mat ska i
ökad utsträckning serveras i kommunens verksamheter.”
Mål och budget 2018
Under rubriken Mål för Huddinge och Ekosystem i balans: ”Arbetet med att
erbjuda ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter är viktigt.”

Sammanställning av inköpen av ekologiska livsmedel i procent 2014-2018
Verksamhet
Förskolor
Grundskolor
Gymnasier
BUF totalt
Huddinge
totalt

jan-juni
2018
47,6
40,9
32,9
41,9
41,5

2017

2016

2015

2014

51,0
43,4
35,9
44,9

52,4
44,8
38,1
46,1

49,4
39,4
32,8
41,3

44,3
35,8
33,4
37,9

43,8

44,6

40,0

36,2

