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Detta har hänt…

En resa med kringelikrokar mot ett tydligt mål

Att göra det lättare att hålla koll på var maten 
kommer ifrån i våra offentliga kök



Juni 2018
Studiebesök i verkligheten



Måltidsavdelningen



Kök

• Sammanlagt 63 kök

• 19 skolkök, 12 tillagning, 7 mottagning

• 2 gymnasiekök, tillagning

• 7 äldreomsorgskök, tillagning

• 1 LSS, mottagning

• 31 förskolekök, 25 tillagning, 5 mottagning

• 2 kombikök, Timmersdala och Ekedal

• 3 caféer, Gallerian, Kavelbro, Västerhöjd



Organisation

Måltidschef 

Enhetschef

15 kök

37 medarbetare

Enhetschef

9 kök

35 medarbetare

Enhetschef

13 kök

33 medarbetare

Enhetschef

19 kök

30 medarbetare

Enhetschef

7 kök

Pool

36 medarbetare

Kvalitetsutvecklare Livsmedelscontroller 

Personalplanering 

Måltidsutvecklare 



Decentraliserad organisation
- Lockar kompetenta medarbetare

- Stort eget ansvar i köken för planering och drift



Utdrag ur måltidspolicy beslutad i KF 160222



Andel svenska livsmedel (råvara av svenskt ursprung)

• 2015, 62,8 %

• 2016, 65,7%

• 2017, 68 %

• 2018 66,2 %

• 2019 72,2 %

• 2020 q1 71,7 %

Beräkningen av inköp sker efter egen modell där livsmedel inköpta 
över 20´kr/år kollas manuellt. Över 80 % av våra inköpta livsmedel 

kommer då med. 

Vårt interna uppdaterade mål till 2022 är 75 %



Svenska livsmedel – egen 

beräkning



Svenska livsmedel – egen 

beräkning



Hjälp till köken att hitta svenska 

livsmedel

• En lista över samtliga avtalade kött- och 
charkprodukter där råvaran är av svenskt 

ursprung

• Kvartalsvis rapport om andel inköpta 
svenska animalier per kök



Svenska animalier 2013 – 2020         

(inkl samarbetskommuner)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 q1

H-ljunga, kost 64,7% 71,6% 77,8% 77,9% 83,3% 92,1% 94,0% 95,5%

Hjo, kost 60,9% 67,3% 79,1% 83,4% 85,6% 94,2% 95,6% 95,6%

Karlsborg 54,0% 65,4% 70,9% 82,3% 81,7% 90,8% 92,6% 95,1%

Tibro 60,1% 67,4% 73,9% 78,9% 83,0% 91,3% 93,0% 94,6%

Tidaholm 59,0% 59,8% 65,0% 75,0% 80,3% 90,5% 90,0% 91,3%

Töreboda 63,0% 63,0% 70,6% 83,7% 80,3% 91,5% 91,1% 94,2%

Vårgårda 65,9% 70,2% 74,8% 75,1% 75,9% 85,5% 88,3% 91,2%

Skövde, måltid 60,7% 64,0% 74,8% 84,3% 84,3% 91,5% 95,4% 96,5%



Inga svenska alternativ

22-25 %
- måste vi äta ris, apelsiner och majs



Förbättringspotential

ca 6 %-enheter

ca 78 %



Inköp – våra utmaningar

• Få leverantörer att märka ursprung i prislistor

• Få leverantörer att märka ursprung i statistik

• Hålla budget med mer svenska produkter

• Ställa ”rätta” krav i upphandlingar



Oktober 2018



November 2018



MATtanken och Kost & Näring 
krokar arm

29 november 2018

Foto: digitalmuseum.se



Vad är det vi vill uppnå?

Vi vill göra det möjligt för de som arbetar i de 
offentliga köken att på ett enkelt sätt hitta 
information om var maten kommer ifrån för att 
kunna svara matgäster, beslutsfattare och allmänhet 
på den frågan.



Viktiga utgångspunkter
Allmänna mål i EU-lagstiftningen

1. Syftet med att tillhandahålla livsmedelsinformation är 
att uppnå en hög skyddsnivå för konsumenternas hälsa 
och intressen genom att ge slutkonsumenterna möjlighet 
att göra informerade val och använda livsmedel på ett 
säkert sätt, särskilt utifrån hälsomässiga, ekonomiska, 
miljömässiga, sociala och etiska överväganden. 

2. Syftet med lagstiftningen om livsmedelsinformation är 
att uppnå fri rörlighet i unionen för livsmedel som 
produceras och saluförs lagligt, vid behov med hänsyn till 
behovet av att skydda producenternas legitima intressen 
och främja produktion av varor av hög kvalitet. 



Viktigt!

• Behovet kring ursprungsinformation gäller oavsett 
vilket land livsmedlen kommer ifrån

• Behovet är i första hand inte märkning på 
kartong/förpackning utan digital information 



Samma böna men inte samma information



Kaffe



Möten med branschaktörer
- syfte att få till en branschöverenskommelse kring 

definition av ursprung

5 mars 2019

11 juni 2019



Omtag november 2019 

Spårbyte:

FRÅN branschöverenskommelse TILL att tydliggöra 
kundens behov och beskriva förslag på lösning.



Dagens problem – därför behövs förändring

1(3)

”Ursprung” enligt lagstiftningens definition avser var 
livsmedlet genomgick den sista väsentliga och 
ekonomiskt  berättigade bearbetningen - vilket inte 
alltid är detsamma som var djur fötts, uppfötts och 
slaktats, eller var frukt och grönsaker, spannmål mm 
odlats



2(3)

Behov finns av ursprungsinformation kring fler 
livsmedel än för de som det är obligatoriskt för.

Tvingande krav på information om ursprung finns 
redan i dag för vissa livsmedel, så som nötkött, 
honung och olivolja. En god början, men önskan att 
veta varifrån maten kommer stannar inte där. 
Spannmål, baljväxter och sammansatta produkter är 
tre exempel på livsmedel där information om 
ursprung ofta uteblir – eftersom lagkrav saknas

Dagens problem – därför behövs förändring



3(3)

Förvirring råder kring begreppen:
 ”tillverkningsland” 
 ”ursprungsland”
 ”råvarans ursprung” 

I dag finns stor otydlighet i instruktionerna i de olika 
digitala systemen för vad som avses med dessa olika 
begrepp, vilket bidrar till både osäkerhet och 
varierande tolkningar

Dagens problem – därför behövs förändring



Sammanfattning

1. Formuleringen kring ursprungsland i 
lagstiftningen matchar inte behovet

2. Behovet av ursprungsinformation finns kring fler 
livsmedel än för de som det är obligatoriskt för.

3. Begreppsförvirring, 
tillverkningsland/ursprungsland/råvarans 
ursprung



Våra uppmaningar 
– och utmaningar för branschen

…att endast använda två begrepp genomgående, i alla 
led, digitala system och för alla livsmedel

Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts 
och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var 
frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket 
produkten genomgick den sista väsentliga 
bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition 
för ursprungsland)



…att synliggöra råvarans ursprung och produktens 
tillverkningsland på ett enhetligt sätt – genom 
hela informationsflödet

…att råvarornas ursprung även redovisas i 
sammansatta produkter, åtminstone för den 
primära ingrediensen

Våra uppmaningar 
– och utmaningar för branschen



Mer information 

www.kostochnaring.se/ursprung

http://www.kostochnaring.se/ursprung


Tack!

Eva Sundberg, projektledare MATtanken
eva.sundberg@jordbruksverket.se
073-232 55 70

Anna Svartsjö, sammankallade Fokusgrupp 
Upphandling, Kost & Näring
upphandling@kostochnaring.se

Conny Bjurman, livsmedelscontroller Skövde kommun
conny.bjurman@skovde.se
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