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Utmaning
Politiken– olika drivkrafter och viljeinriktningar



Näringen - viljeinriktning



Öka självförsörjandegraden- krisberedskap

Statlig beredskapslagen avvecklades  i slutet av 1980

Efter EU-inträde 1995 slopades självförsörjningsmålet för kris och beredskap

Ständigt ökad befolkning- 11 miljoner 2026

Självförsörjningsgrad idag 50%

Livsmedelsförsörjning lokal nivå – kommuners ansvar- 3 månader

Krävs en efterfrågan i vardagen för att säkerställa tillgång vid störning i samhället

• Livsmedelsstrategi 2017 & beredskap



Stegvist arbete

1. Identifiera 

2. Kontakta och diskutera  (What´s in it for us)

3. Stödja och utbilda  (”varandra”)

4. Säkerställa (tydliga villkor i avtal)

Upphandla direkt från mindre och medelstora leverantörer 
(närodlat, svenskt eller eko)



• Identifiera (finns det producenter ”lokalt, regionalt”)

Stegvist arbete
1. Identifiera



• Vill de leverera till kommuner? (ex, Kiviks Musteri)

• Vill man växa eller är man nöjd som det är?

• Upphandlingsprocess (byråkratiskt)

• Tryggt att leverera till restaurang och butik 

• ”Hoppar jag av är jag inte välkommen tillbaks”

• ”Vi har inte tid, vi måste producera”

• En del tycker det låter intressant 

• Det handlar om småskalig men även storskalig produktion, förädling, försäljning, besöksnäring och 
upphandling. En nationell undersökning från LRF:s visar att 70 procent av mathantverkarna vill investera i sin 
verksamhet de närmsta tre åren.

Stegvist arbete
2. Kontakta och diskutera



• Vad innebär det att ha kommunen som kund?

• Måste man leverera till alla kök? (Bondens skafferi) 

• Måste man leverera hela säsongen?

• Hur sköts transporterna?

• Förpackning och styckdelar etc

• E- handel (spårbarhet, tidsbesparande, kostnadseffektivt)

Upphandlande aktörers kompetens om offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster behöver 
stärkas liksom att små och medelstora leverantörer ges bättre möjligheter att delta som anbudsgivare 
vid offentlig upphandling. En förutsättning är att offentliga upphandlare och leverantörer möts.

Region Gävleborg och länets kommuner ställer sådana krav i upphandlingen som leder till att andelen 
svenska livsmedel i den offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till minst 60 procent av inköpsvärdet. 

Stegvist arbete
3. Stödja och utbilda (”lära om varandra”)



• Avtal, garant för båda parter för en god affär

• Framförhållning vid beställning- Produktionsplanering volymer (Sårbarhet, Fridshills
Kyckling)

• Gemensamma menyer (avsättning för hela djuret)

• Avtalstrohet

Stegvist arbete
4. Säkerställa (tydlighet i avtal för båda parter)



• Inte för många samtidigt

• Ha en dialog med leverantörerna

• Utveckla ett gott samarbete 

Ambassadör och nöjd leverantör







• Närodlat (definition?)

• Ekologiskt (svenskt eller import, tillgång/efterfrågan)

• Svenskt (i linje med livsmedelsstrategin och främjar självförsörjning)

Långsiktigt hållbart men kortsiktigt ett ökat pris- kommunernas beslutsfattare måste göra ett VAL 
och prioriteringar utifrån tillgång men också ekonomi

Begrepp, viljeinriktning och målkonflikter med livsmedel till 
offentlig verksamhet


