
Lokal mat och offentlig upphandling



Processledare för offentlig upphandling

• I december 2014 startade projektet som 
finansieras både av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen. 

• Projektet går ut på att stötta både mindre 
producenter och kommuner med mål att 
det ska bli mer lokalproducerad mat i de 
offentliga köken i Västra Götalands län. 

Foton Martin Fransson



Intet nytt under solen? 16 januari 1920

Sådant företräde skall även lämnas för vara, som till 

större delen tillverkas av svenska materialier eller med 

anlitande av svensk arbetskraft, framför vara, som blott 

till mindre del är att i nämnda hänseenden anse såsom 

svensk tillverkning. 

Enligt berörda paragraf må dock

anbud å utländsk vara antagas bland annat, när denna 

i angivet avseende besitter bestämda fördelar framför 

den svenska eller när svensk vara i förhållande till 

utländsk betingar så högt pris, att 

upphandlingsmyndigheten finner statens intresse 

påkalla, att hänsyn tages därtill. 

I anslutning till dessa stadganden skall skriftligt 

leveransanbud innehålla uppgift, bland annat, huruvida 

varan eller de för densammas tillverkning

använda materialierna äro svenska eller utländska.

http://weburn.kb.se/metadata/871/SOU_1334871.htm

http://weburn.kb.se/metadata/871/SOU_1334871.htm


Dialog- förutsättning för att lyckas

•Lokala leverantörer = Guldkorn!

•Informations möten för leverantörer

•Nuvarande priser

•När ni har kartlagt vad som finns- sätt er 
definition om vad som kan anses som lokalt 
för er!



Leveranser

• Logistiken är en av de största utmaningarna

• Testorder

• Olika förutsättningar i olika kök

• Olika varugrupper olika utmaningar



•Delade varugrupper

•Skillnader mellan svenskt och import

• Lokala leverantörer för ökad kunskap 
om livsmedel hos barn, unga och egen 
personal!

•Följ upp kraven under avtalet!

•Är du producent och nyfiken – kontakta 
kostchefen.

Kravställning



Andel svenskt per år

2017  Kommun
% Svenskt kött 
oberett

% Svensk fågel 
oberett Andel eko

Hjo
100 19

Orust
100 100 45

Svenljunga
100 100 32

Tjörn
100 100 38

Ulricehamn
100 100 41

Mellerud
100 100 24

Tranemo
99 98 38

Bollebygd 99 100 39
Herrljunga

99 43

Vänersborg
98 96 26


