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Nationellt kompetenscentrum för måltider 
i vård, skola och omsorg 

Funnits på Livsmedelsverket sedan 2011 

Regeringsuppdrag inom ramen för Livsmedelsstrategin 



De offentliga  
måltiderna spelar roll! 



Förskola ca 750 000 måltider/dag 

Skola ca 1,3 miljoner måltider/dag 

Fritids ca 390 000 måltider/dag 

Äldreomsorg ca 360 000 måltider/dag 

Sjukvård ca 74 000 måltider/dag 

 

Cirka 3 miljoner offentliga måltider per dag 

Källa: Delfi Foodserviceguide 2016 



Kommunal verksamhet ca 6,3 miljarder 

Landsting och regioner ca 1,2 miljarder 

Övrig statlig verksamhet (exempelvis kriminalvård och försvar) ca 
1,4 miljarder 

 

Totalt köps livsmedel för cirka 9 miljarder/år 

Källa: Agroidé AB 2013 



Hamnar maten i magen? 



Ur matgästens perspektiv 



» matlust.eu 

MatLust 
För en hållbar och lönsam 

livsmedelsnäring i 

Stockholmsregionen 

2015-2020 

Projektbudget 57 mkr  



SÖDERTÄLJE SCIENCE PARK 



Mål &Syfte MatLust 

 

• En hållbar och lönsam livsmedelsnäring i 
Stockholmsregionen. 

• Öka tillväxt och arbetstillfällen hos små och medelstora 
livsmedelsföretag – främst inom förädling, handel och 
måltidsverksamhet – med inriktning på hållbarhet kopplat 
till miljö och hälsa. 

• Södertälje är ett kunskapscentrum och en kreativ 
mötesplats kring hållbarhet och mat. 



Hållbara 

livsmedel 
 Nod för Hållbar Livsmedels 

produktion 

 

 Miljömedvetna livsmedelsföretag 

 

 Södertälje har tradition och 

prisbelönt skolmat 

SÖDERTÄLJE SCIENCE PARK

http://matlust.eu/


Diet for a green planet 

Kriterier: 

 God och hälsosam mat.       

 Ekologiskt odlad.  

 Mindre kött, mer grönsaker, 
baljväxter och fullkorn.  

 Lokalt producerat i säsong. 

 Minskat svinn. 
 



Testbädd offentliga köket 

Utveckla och testa en helt ny hållbar produkt i det offentliga 
köket. 



Från bränd slängd höna till läcker paté 



Samordnad varudistribution som skapar 

förutsättningar för lokala SME 

 

• Anpassade upphandlingar och aktiv uppföljning 
av inköp 

• Enhetlig E-handel/ Fakturasystem 

• Samlastningscentral inkl. lager 

• Geografiskt placering 

 



Samordnad varudistribution 

ger menyn en lokal touch  

Anette Fleischer 
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I skafferiet 



 

 

Lilla livs Svamp 
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KOSAVA 
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Lokala livsmedelsproducenter gynnas av 

samdistribution 

 
 



Jens Vikingsson 

• Tidigare kock och utbildare 

 

• Måltidschef sedan 2010 

Alvesta, Karlshamn och  

nu Tingsryd 

 

 

 

 



Hjärtefrågor 

 

• Jord till bord 

• Mat med ett ansikte 

• Pedagogiska möjligheter 

• Hållbara måltider 

• Måltiden som resurs 

• Nätverk 

 

 

 



Tingsryds kommun 

• 12 400 invånare – äldre är överrepresenterade 

• 2500 matgäster en vanlig skoldag 

• 8 tillagningskök varav 2 skolor och 6 mix 

• Ny Måltidspolicy 160620 

• 72% svenska livsmedel 

• 42% EKO 

• E-handel+SAVA 2015 

• Grossist 2016 

 

 

 

 



Senaste nytt! 

• Tingsryds kommun äger nu andelar i höstens 
skörd hos Nybrukarna i Växjö kommun. 

• Testning för vidare utveckling inför kommande 
upphandlingar.  

• En liten affär med stort  

    symbolvärde 

• SAVA en förutsättning 

 

 

 

 



Frukt och Grönt sortimentsfil 4 

• Frukt, grönt och bär i säsong juni-februari  

• Fyra kommuner. 

• Positioner med både konventionell och ekologisk. 

• Inget svar tolkar vi idag som frihandelsutrymme 

• Tänka om kring hur man upphandlar lokalt grönt i 
säsong. De har inte resursen att sätta sig in i 
avtalspriser, justeringar m.m. ANDELAR?? 

• Olika transportlösningar. 

 

 

 



Frukt och Grönt sortimentsfil 4 

• Ekobacken Växjö – vi önskar grödor nu, egen 
hämtning+leverans till enheter.  

• Urshultsodlarna – börjar med jordgubbar och 
fortsätter med olika grödor under sommar och 
höst. Leveranser på egen ordinarie rutt + att vi 
hjälps åt. 

• Olika äppelodlare – direkt kontakt – hämtning 
och leverans. 

• Äppelmust m.m. intressant. 

 

 

 



Våra leverantörer idag 

• MENIGO 

• CHARKETT OCH ÅKES HEMCHARK 

• HALMSTAD FRUKT OCH GRÖNT  

• ARLA 

• URSHULTSBAGARN 

• FELDTS FISK 

• FRAXINUS PRODUKTER 

 

 

 



Man får inte gynna svenska, 
små eller nära producenter, 

bönder eller odlare men 
man får inte heller 
missgynna dem!? 



Lokala producenter gynnas av SAVA 

• De traditionella strukturerna med få och stora 
leverantörer behöver tillsammans med SAVA 
förändras av kvalitetsskäl. 

• Annars ännu ett stopp på vägen i det globala 
mathjulet. Spanien, Helsingborg, Halmstad, 
Växjö, Tingsryd, minst ett dygn till för gurkan 
innan den når köket.  

• Kvalitet och Svinn?? 

 

 

 



SAVA – kluringar Kronoberg 

• Otakt mellan anslutning i upphandlings- 
samverkan och SAVA i vårt län. 

• SAVA-samverkan måsta harmoniera med 
upphandlingssamverkan för att kunna bryta ner 
upphandlingen i delar. 

• Leverantör vinner positioner i upphandling med 
”samlastningskonkurrens” men vill leverera 
direkt. 

• Vi är många och vill delvis olika. SAVA ger en 
dimension till i det. 

 

 

 

 

 

 



Kockens bekymmer med  SAVA hos oss 

 

• Större osäkerhet kring leveranstider. 

• Mycket varor samtidigt samt svårt ibland hålla 
kylkedja särskilt om det är ompackat. 

• Svårighet vid saknat och skadat gods i vissa fall 
– ansvarsfrågan. 

• MYCKET stress i vardagen på grund av detta. 
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