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Nyköping, 28 oktober 2014 

 

Vad händer med Matlandet Sverige och med Nationellt kompetenscentrum  
för måltider i vård, skola och omsorg? 

Kost & Närings medlemmar ställer sig denna fråga, med en stark önskan om ett besked i 
rätt riktning. 

Kost & Näring är en branschförening inom Ledarna. Vi organiserar cirka 1 200 
medlemmar, som till största delen återfinns inom den offentliga sektorn. Vår 
gemensamma nämnare är att vi på något sätt ansvarar för mat till många. 

Landets kommuner och landsting handlar upp livsmedel för totalt åtta miljarder kronor 
per år, så det är en ansenlig verksamhet som vi representerar.  

Som aktiv i branschen för de offentliga måltiderna vet vi att det finns ett stort behov av 
att kraftsamla kompetens och kunskap på en övergripande nivå för att bevaka och bedriva 
utvecklingen inom branschen. Sedan ska kompetensen spridas till landets kommuner och 
landsting för att underlätta deras arbete. 

Det råder ingen brist på viktiga branschspecifika frågor som behöver fångas upp, 
analyseras och delges verksamheter ute i landet.  

Under senare år har vi kunnat glädjas åt ett ökat intresse för den offentliga måltiden, det 
har också resulterat i ökade resurser till verksamheterna. Resultatet av det kan vi avläsa i 
en kvalitetshöjning på måltider till gamla, sjuka och barn i kommuner och landsting.  

Man diskuterar måltidskvalité, innehåll, ursprungsmärkning och upphandlingsfrågor, i 
olika forum och inte minst i media.  



På sikt kommer det att ge resultat i en förbättrad folkhälsa för kommande generationer, 
bättre nutrition hos äldre och sjuka och effektiva och kvalitetssäkrade verksamheter i 
kommuner och landsting. Allt detta kommer att ”betala” sig i ett något längre 
tidsperspektiv. 

SLVs kompetenscentrum har spelat en avgörande roll för den positiva utvecklingen och 
de har gjort ett lysande arbete under den tid de har varit aktiva. Vi är mycket oroliga för 
att detta inte kommer att få en fortsättning, vilket vore förödande för de offentliga 
måltiderna i Sverige. 

Vi hoppas att nuvarande beslutsfattare kommer fortsätta att prioritera de offentliga 
måltiderna genom att ge SLV:s kompetenscentrum möjlighet att fortsätta sin verksamhet 
i någon form. 
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