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BIL

Att vara leverantör till offentlig sektor
Syftet med denna skrift är att visa hur man
blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter
som detta ger, men också om vilka svårigheter som kan uppstå på vägen dit.
Den offentliga livsmedelsupphandlingen
har fått mycket uppmärksamhet under senare år. Många upphandlingar har hamnat
i domstol på grund av så kallade överprövningar.
Men många initiativ har också tagits, från
politiker, upphandlare, strateger, kostchefer,
forskare, myndigheter och intresseorganisationer, däribland LRF. De har gått ut på att
hitta nya och smartare sätt att upphandla
livsmedel, för att få fler leverantörer och
bättre livsmedelskvalitet.
I slutänden är det ju de som konsumerar
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den offentliga måltiden som skall vara i fokus, barnen i förskolor och skolor, de sjuka
och de gamla, på sjukhus, äldreboenden
eller i eget boende.
Men det finns gott om vinnare om vi får
in god svensk matkvalitet i offentlig upphandling; Vi får ett levande näringsliv i en
levande landsbygd, vi får öppna landskap
och kan utveckla landsbygdsturismen och
vi får köttleveranser som baseras på bra
djurhållning.
Svenska konsumenter har blivit alltmer
medvetna om vikten av hållbar utveckling,
av matkvalitet och av djurskyddsfrågor och
den inställningen sprids allt mer även i den
offentliga måltiden.
Därför behövs du som leverantör av den
goda maten i den offentliga måltiden!
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Kritiken är omfattande mot

”

upphandlingslagstiftningen
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Vad är offentlig upphandling?
Offentlig upphandling är numera det uttryck som
används för de affärer som samhället genomför för
vår räkning och med våra skattemedel. Lagen om
offentlig upphandling (LOU) styr hur dessa affärer
skall göras, med undantag för områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningssektorn) som styrs av LUF. I lagtexten beskrivs offentlig
upphandling så här;
”Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas
av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller
byggentreprenader”.
Den svenska offentliga upphandlingen startades
från början upp i slutet av 1800-talet av militären
och spreds succesivt till olika samhälleliga verksamheter. Så småningom växte rekommendationer
fram, t ex kommunala upphandlingsreglementen.
Men det fanns en stor handlingsfrihet, utrymme för
bedömningar, förhandlingar och sunt förnuft.
Inträdet i EU förändrade fullständigt villkoren för
offentlig upphandling. Inköpsförfarandet detaljstyrs utifrån Romfördragets principer om den fria
rörligheten och utifrån ett antal grundläggande
principer om icke-diskriminering, likabehandling,
transparens (öppenhet och förutsebarhet), proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Upphandlingsförfarandet regleras i EG-direktiven och praxis
skapas utifrån EG-domstolens domar. Att bygga den
inre marknaden blev nu det övergripande målet och
begreppet affärsmässighet avskaffades så småningom i den svenska upphandlingslagstiftningen.
Snittet av de beräkningar som görs ligger på

att offentlig upphandling görs för ett totalt årligt
belopp på cirka 550 miljarder kronor per år. Detta
motsvarar knappt 18 procent av Sveriges BNP och
ligger då ganska väl i linje med beräkningar i andra
EU-länder.
Kritiken är omfattande mot upphandlingslagstiftningen, ofta mot konkreta brister, exempelvis
bristen på förhandlingsrätt inom LOU. De flesta
upphandlarna menar ändå att det är möjligt att
göra goda affärer inom ramen för regelverket, men
att det kräver hög kompetens hos upphandlarna
och att samhällets och upphandlingens fokus måste
riktas mer på den goda affären och på skattebetalarperspektivet. Juridiken får inte vara det som
ensamt styr den offentliga upphandlingen.
Förändringar är på väg
Nu talas allmer om upphandling som ett verktyg för
samhällsförändring och utveckling. Miljöfrågan,
energifrågan, livsmedelsförsörjningen, klimatförändringar, sociala och etiska hänsyn är exempel på
frågor som kräver handlingskraft och nya initiativ.
Även på EU-nivå pågår samma förändringsarbete.
Då Sverige kom med i EU fanns inte mycket förståelse för denna typ av krav hos EU eller i de direktiv
och domar som reglerar hur offentlig upphandling
skall gå till. En stegvis förändring av synsättet har
pågått under 2000-talets första decennium. EUkommissionen menar nu att lagstiftningen om
offentlig upphandling behöver moderniseras för
att göra upphandlingen mer flexibel och för att offentliga upphandlingskontrakt ska kunna användas
bättre till stöd för politiken på andra områden.
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Offentlig upphandling – ett
verktyg för samhällsförändring!
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”

Varför är det svårt
att upphandla livsmedel?
I grunden är naturligtvis ansvaret för livsmedelsfrågan politisk, det är inte en upphandlingsfråga.
Den nya, mer genomtänkta, syn som behövs på
livsmedels- och måltidskvalitet har nästan bara vinnare! Det handlar om folkhälsan – framför allt barn,
sjuka, gamla, men det handlar också om de svenska
lantbrukarna och livsmedelsproducenterna, deras
situation och möjligheter att överleva. Det handlar
om miljön och hållbar livsmedelsproduktion och om
krisberedskap inför de internationella medicinska,
ekonomiska och politiska problem som kan dyka
upp, med exempelvis pandemier som ett skrämmande men fullt möjligt scenario. Offentlig sektor har ett
folkhälsoansvar, ett miljöansvar och ett näringslivsansvar.
Samtidigt är nästan alla livsmedelsupphandlingar
som görs stora, de består av många olika delar och
är väldigt komplexa. Varje dag serveras ungefär 3
miljoner offentliga måltider och det är många behov
som skall tillgodoses. Men allt fler inser att man inte
alltid kan göra stora upphandlingar, utan de bör
hellre delas upp så mycket som möjligt. Detta öppnar
upp för de mindre leverantörerna på ett annat sätt.
Ju större upphandlingar man gör, dess färre klarar
av att leverera. Och då blir man helt beroende av det
sortiment som de största grossisterna har att erbjuda.
Men det handlar inte bara om själva upphandlingarna utan även frågor som enklare leveranser och
distribution, enklare administration och fakturering,
möjlighet att kunna lämna anbud bara till enstaka
enheter, till exempel en skola eller ett äldreboende.
Sådan försök har på senare tid påbörjats på olika
platser i Sverige. Först ut med att prova en egen distributionscentral var Borlänge kommun och nu gör
allt fler kommuner samma sak. Försök med automatgenererade fakturor är på väg, så att inte den enskilde lantbrukaren behöver sitta och fakturera varje
liten leverans för hand.

Här följer en uppställning över några av de viktigaste
problemen i och kring offentlig upphandling av
livsmedel:
• Sverige saknar en nationell livsmedels- och jordbruksstrategi
• Regelverket/LOU – gör det svårt att upphandla
det man vill ha.
• Fortfarande råder oklar praxis kring djurskyddskrav, utifrån spretiga domar i svenska förvaltningsdomstolar.
• Upphandlingsmetodiken behöver utvecklas – mer
innovativ upphandling – mindre stordriftstänkande.
• Grossisternas har användt sin oligopolställning*,
sina finansiella och juridiska muskler till ständiga
överprövningar och till att sätta press på upphandlarna och de små leverantörerna.
• Överlägsen logistik/administration ger de största
grossisterna ett övertag mot små leverantörer.
• Det finns en stor kunskapsbrist hos allmänheten
kring svensk livsmedelsproduktions villkor.
• Politiker och beslutsfattare saknar ofta kunskap
om vad som är möjligt att göra, hur man får lov att
stödja de mindre företagen och hur de långsiktiga
vinsterna av ett nytt förhållningssätt kan se ut – för
hälsa, miljö och sysselsättning.
• Ojämna kommunala resurser – svårt för exempelvis små kommuner att ha tillräcklig upphandlingskompetens på alla områden.
När man sammanfattar problemen på detta sätt låter
det hopplöst att delta i upphandlingar, men faktum
är att förändringens vindar blåser, mycket håller på
att hända och oerhört många människor och organisationer har engagerat sig i förändringsarbetet.
Mer om detta kommer längre fram i broschyren.
* Ett oligopol är en situation som uppstår på marknaden när det
bara finns ett fåtal säljare, monopol är när det bara finns en säljare.

2012-09-06 | Lantbrukarnas Riksförbund | 7

LRFs arbete med offentlig upphandling
Intresset för offentlig upphandling och den offentliga
måltiden har ökat starkt under de senaste åren, inte
bara bland lantbrukare och livsmedelsproducenter
utan även hos konsumenter, organisationer, anhöriga,
politiker och beslutsfattare av olika slag. Till detta har
skandaler inom vården och undermålig kost bidragit,
samtidigt som medvetandet om vikten av bra mat och
en bra måltidssituation blivit allt större och tydligare.
Offentlig upphandling är en viktig del i vår livsmedelsstrategi – Nya vägar till matmarknaden.
2010 gav LRF ut broschyren ”Ställ krav. Upphandling av livsmedel i offentlig sektor”, en handledning
för att främja kvalitetsbaserad livsmedelsupphandling i offentlig sektor. Den är ett hjälpmedel för LRFs
kommungrupper, för att kunna ha en bra dialog med
kommunernas politiker och tjänstemän.
Allt fler livsmedelsupphandlingar har under senare
år överprövats i domstol och en återkommande fråga
är om man får ställa svenska djurskyddskrav eller
liknande krav, eller om man måste hålla sig till EU:s
minimikrav. Regeringens expertorgan, Miljöstyr-
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ningsrådet, har arbetat fram kriterier för djurskyddskrav. Dessa godtogs inte av grossister som i stället
gick till domstol. Domstolarna godtog inte de högre
ställda djurskyddskraven
LRF anlitade därför under 2011 EU-juristen Christina
Möll, för att utreda vad EU:s regelverk egentligen säger
om djurskyddskrav. Hon gjorde detta genom att analysera svensk rättspraxis sammanhållen med EU-rätten.
LRFs utredning presenterades vid Anders Wijkmans
och Upphandlingsutredningens hearing i regeringskansliet i slutet av augusti 2011. Den pekade helt entydigt på att man får lov att ställa högre djurskyddskrav.
Förutsättningen är att de grundläggande EG-rättsliga principerna om icke-diskriminering, proportionalitet, transparens och likabehandling är uppfyllda
och att kraven tydligt kan kopplas till egenskaperna
hos det som skall upphandlas. EU har heller inte obegränsad makt att bestämma utan makten skall delas
med medlemsländerna.
Under 2012 har en omsvängning skett i frågan,
både hos domstolar och grossister. Men i maj 2012

Mer svensk mat,
mer värd mat
och fler matbönder
LRFs livsmedelsstrategi med perspektiv till år 2020

sade Högsta förvaltningsdomstolen nej till en slutgiltig prövning av det principiellt viktiga Rättviksmålet
och därmed även till att begära förhandsprövning i
EU-domstolen.
LRF har också engagerat sig i både Upphandlingsutredningens remissarbete och i Miljöstyrningsrådets arbete med livsmedelskriterierna. I mars 2012 träffades
ett avtal mellan LRF och grossisten Martin & Servera.
LRF och Martin & Servera kommer tillsammans att:
• tydligare lyfta fram svensk mat i marknadsföring
• berätta om fördelarna med att köpa svenskt
• underlätta för kunder som vill köpa lokalt
producerade livsmedel
• underlätta för bönder som vill nå den marknaden.
– Vi vill bidra till en utveckling som på sikt ökar
svensk livsmedelsproduktion, det här är vårt sätt att
ta ansvar. Vi hoppas nu att fler vill vara med, säger
LRFs ordförande Helena Jonsson.

Ur LRF:s livsmedelsstrategi
Lantbrukarnas Riksförbund 1

Den offentliga upphandlingen
Den offentliga upphandlingen
står för en relativt liten del av
marknadsvärdet men den har stor
betydelse för attityder och inköpsmönster av mat, långt utanför den
offentliga sektorn. Den är därför
viktig i arbetet för en växande matmarknad.
LRFs roll
LRF kan driva strategiska samarbeten kring matkvalitet i den offentliga upphandlingen för att sprida
kunskap om den svenska produktionen. Arbetet med kompetensutveckling och att hitta marknadsmöjligheter är fortsatt viktigt.
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LRFs undersökningar
Under 2011 har två undersökningar, gjorda bland
kostchefer på sjukhus respektive i skolans värld, presenterats. Bägge undersökningarna visar att många
kostchefer ser det som svårt eller omöjligt att köpa in
det man vill köpa.
I en undersökning i LRF’s regi, riktad till kostchefer på sjukhus, svarade 41 personer som arbetar
för 44 av landets läns-, länsdels och regionsjukhus,
en svarsfrekvens på 81 procent. Av landets 72 läns-,
länsdels och regionsjukhus finns därmed 61 procent
representerade och de sjukhus som ingår i undersökningen står för 74 procent av det totala antalet
landstingsfinansierade vårdplatser i Sverige.
Krångliga upphandlingsregler är ett större hinder
än ekonomiska begränsningar för sjukhusen, då de
väljer vilken mat de ska köpa in, visar undersökningen. Varannan kostansvarig eller kostcontroller anser
att Lagen om offentlig upphandling, LOU, gör det
svårt att ställa de krav man önskar.
Nära nio av tio anser att det är viktigt att det kött
som köps in har producerats med högt ställda krav
på djurhållningen. Näst intill lika många anser att maten ska ha producerats med låg miljö- och klimatpåverkan. Men när de bedömer den mat som serveras på
deras sjukhus idag blir siffrorna omvända. Endast en
av fem anser att det kött de köper in har producerats
med god djurhållning, och en av fyra uppger att maten producerats med låg miljö- och klimatpåverkan.
Det är alltså stor skillnad mellan önskad och faktisk
kvalitet vad gäller miljö- och djuromsorg. Enligt de
svarande i undersökningen beror det i första hand inte
på låg budget, utan på krångliga upphandlingsregler.
Annika Unt Widell är engagerad och drivande projektledare i Skolmatens Vänners arbete, som sker i
LRF’s regi. I deras senaste stora kartläggning, där 85
procent av alla kommuners kostchefer svarat på frågor om skolmatens kvalitet, är 43 procent av landets
kostchefer tydligt negativa till hur LOU fungerar vid
inköp av mat till kommunens grundskolor. Endast 14
procent är positiva. Man sympatiserar med grundtanken bakom lagen – att värna skattebetalarnas pengar
– men ifrågasätter den märkliga tillämpningen.
Allt om Mats Stora Matpris 2011 gick till Annika
Unt Widell, ”för att hon med mod, kraft och oförtrutet engagemang driver frågan om bättre skolmat.”
Tidningen Restaurangvärlden har rankat vilka som
har mest makt att påverka restaurang- och måltidsbranschen i Sverige. Man har utgått från kriterier
som till exempel mediegenomslag, formell och

informell makt och här kommer Annika Unt Widell
på femte plats.
Även lokalt engagerar sig LRF alltmer. Några exempel;

LRF Skåne satsar – vill bygga modell
för livsmedelsupphandling
Den första juni 2011 hade LRF i Skåne kallat samman till ett brett och förutsättningslöst möte, för att
lokalisera vilka aktiviteter som krävs för att skapa en
modell för offentlig livsmedelsupphandling i Skåne.
På mötet fanns bland annat representanter för LRF,
Region Skåne, Skånes Livsmedelsakademi, Skolmatens Vänner, Svensk Fågel samt Christina Möll, jurist
från Europakontoret.
Detta nytänkande initiativ innebar att ett brett
spektrum av kompetens och erfarenhet fanns samlat
hos LRF, på den vackra stiftsgården i Höör och i
strålande försommarväder. (Ur tidningen Anbudsjournalen, juni 2011)

Dalarna
LRF ingår som en aktiv part i Dalarnas regionala
serviceprogram som drivs av Länsstyrelsen Dalarna.
Arbetsgruppen där LRF deltar arbetar med inriktning på upphandlingsfrågorna. Bland annat drivs
en utbildningsverksamhet riktad till både ledande
förtroendevalda i kommunerna, kommunernas
inköpspersonal och små och medelstora företag i regionen. I arbetsgruppen ingår även företrädare för
Borlänge kommun, Coompanion, Falun Borlängeregionen, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Landstinget Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Småkom.

Kalmar
– Det är kostchefernas uppgift att se till att lokala
aktörer får plats i upphandlingen samt att se till att
mer lokalt odlad mat kommer med, säger RoseMarie
Winqvist från LRF Sydost. Hon är utbildad kostekonom och har erfarenhet från ett projekt i Södermöre
kommundel.
– Där undersökte vi och hittade 250 produkter som
kunde odlas och köpas in lokalt. Det fanns även 17
transportföretag som kunde sköta distributionen.
I Södermöre kommundel tillagas och serveras ungefär 3000 portioner varje dag i skolor, åldringsvård
och på fritids. (Ur tidningen Östran, april 2012)

2012-09-06 | Lantbrukarnas Riksförbund | 11

Vem kan bli leverantör
till offentlig sektor?
Det finns ingen nedre gräns för hur liten en livsmedelsleverantör får vara för att leverera till offentlig
sektor. Men i praktiken beror det förstås på hur upphandlingen utformas samt hur distributionen fungerar. Det görs nu mycket inom offentlig upphandling
för att underlätta för små leverantörer att vara med.
I Lantbruk & Skogsland berättar Lisbeth Johnson,
upphandlingschef i Halmstad, hur man med en medveten strategi lyckats knyta till sig flera lokala leverantörer i sin upphandling. Kommunens recept: bryt ned
anbudsprocessen. Man delade upp upphandlingen i
elva grupper i stället för som tidigare en eller två.
– Tidigare vann alltid någon av de stora grossisterna,
men i dag har vi sex leverantörer varav vi räknar fyra
som lokala, säger Lisbeth Johnson till Lantbruk & Skogsland. Nästa steg i arbetet är att sprida ut anbudsförfrågningarna över tid för att minska arbetsbelastningen för
personalen och göra det enklare för företagen.
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Orsa kommun har öppnat möjligheten att lämna
anbud till enstaka enheter, till exempel en skola, en
förskola eller ett äldreboende. I Borlänge kommun
har man infört begreppet ”möjlig mängd”, vilket
betyder att man lämnar anbud på den mängd man vet
att man klarar att leverera. Borlänge, med dåvarande
kommunstrateg Åke Persson i spetsen, var också först
med att införa en kommunal distributionscentral för
livsmedel. Nu vill Borlänge kommun i samarbete med
Dalarnas regionala serviceprogram undersöka om
man också kan ta över eller samordna transporter till
distributionscentralen, paketeringen till de olika enheterna och införa enkla automatiserade faktureringsrutiner för leverantörerna.
Längre fram i broschyren ges exempel på hur du
kan presentera bra sätt att upphandla livsmedel, för
dina lokala politiker, tjänstemän och beslutsfattare.
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Bra livsmedel – levande näringsliv
– ett gemensamt intresse
En stor intervjuundersökning har nyligen gjorts av
Dalarnas regionala serviceprogram som drivs av
Länsstyrelsen Dalarna. Man intervjuade:
• Producenter/leverantörer av varor och tjänster.
I denna grupp kom drygt hälften från livsmedelssektorn
• Ledande politiker i regionen
• Kostservice/kostchefer
• Inköpare/upphandlare
• Övriga/intresseorganisationer
• Arbetsgruppen
I den allmänna debatten pratas ofta om motsättningar mellan upphandlare och leverantörer.
Undersökningen visar tydligt att ett sådant ”vi och
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dom-perspektiv” inte finns i verkligheten. Det förekommer kritik men att de gemensamma intressena
är viktigare blev väldigt tydligt i intervjuerna. Alla
grupper menade att det gjorts misstag av olika slag i
upphandlingar, men att det går att lära av dessa.
I alla grupperna efterlyser man tydligare politisk
styrning, metodutveckling i upphandling, dialog
och samverkan, bättre redskap och planering. Man
hoppas och tror att detta skall innebära att fler små
och medelstora företag i framtiden kommer att delta
i offentlig upphandling.
Alla grupper i undersökningen menar att man kan
använda upphandling som ett verktyg för regional
utveckling, där en levande landsbygd och ett sunt lokalt och regionalt näringsliv ingår som de viktigaste
målen.
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Offentlig upphandling håller på att förändras
Offentlig upphandling börjar alltmer ses som en strategisk funktion, olika typer av upphandlingsstöd har
växt fram, som Miljöstyrningsrådet och Upphandlingsstödet hos Kammarkollegiet.
Den pågående Upphandlingsutredningen, under
ledning av Anders Wijkman, tillför nu ännu en dimension – upphandling som ett verktyg för samhällsförändring och utveckling. Miljöfrågan, energifrågan,
livsmedelsförsörjningen, klimatförändringar, sociala
och etiska hänsyn är exempel på stora frågor, som
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kräver handlingskraft och nya initiativ.
– Vi vill göra det enklare för kommuner att ställa
miljö- och djurskyddskrav på maten de köper och
vi för en dialog med EU-kommissionen om detta.
Tydligare föreskrifter från EU och även detaljerade
rådgivningsförskrifter vid sidan av lagen, som underlättar tolkningen, skall göra det lättare att få igenom
kraven, sade Anders Wijkman till Ekot i september
2011.
Även på EU-nivå pågår samma förändringsarbete.

Vi vill göra det enklare att ställa
miljö- och djurskyddskrav.

”

Då Sverige kom med i EU fanns inte mycket förståelse för denna typ av krav, varken hos EU eller
i de direktiv och domar som reglerar hur offentlig
upphandling skall gå till. En stegvis förändring av
synsättet har pågått under 2000-talets första årtionde. EU-kommissionen menar nu att lagstiftningen
om offentlig upphandling behöver moderniseras för
att göra upphandlingen mer flexibel och för att offentliga upphandlingskontrakt ska kunna användas
bättre till stöd för politiken på andra områden.

Myndigheter och företag ska få bättre möjlighet
att använda sin köpkraft för att upphandla varor
och tjänster som främjar innovation och miljöskydd,
bekämpa klimatförändringarna samt förbättra sysselsättning, hälsa och sociala villkor.
Denna utveckling bör också gynna upphandling av
bra svensk mat.
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Upphandling som katalysator
Den offentliga upphandlingen står för en relativt
liten del av marknadsvärdet men den har stor betydelse för attityder och inköpsmönster av mat, långt
utanför den offentliga sektorn, skriver LRF i livsmedelsstrategin. Den kan fungera som en katalysator,
som påverkar och förändrar attityder hos många.
Hans-Åke Hammarström, Nordenchef på Arla
Foods. tackar i en artikel i Dagens Samhälle (augusti
2011) de offentliga upphandlarna för att de bidragit
till två decennier av ekologisk utveckling.
I artikeln konstaterar han att Arla i dag är världens
största producent av ekologisk mjölk och han nämner
tre skäl till detta; För det första har medvetenheten ökat bland konsumenterna. För det andra har
mejeriföretagen gjort stora ansträngningar för att på
olika sätt stimulera svenska mjölkbönder att bli ekologiska. Och för det tredje har kraven inom offentlig
upphandling drivit på efterfrågan. Många svenska
kommuner och landsting upphandlar ekologiska livsmedel då det bland annat bidrar till att uppnå lokala
miljömål.
Artikeln avslutas på följande sätt.
”Och upphandlares och kostchefers val kommer att fortsätta
bidra till konsumenternas medvetenhet.
Så, tack offentliga matupphandlare för att ni bidragit till
två decennier av ekologisk utveckling. Tillsammans kan
konsumenter, kommuner, landsting, ekobönder, konventionella bönder och livsmedelsföretag skapa ytterligare 20 år av
framgång för hållbar svensk mjölk.”
Eftersom offentlig sektor skall fungera som ett föredöme så blir den så kallade dubbla agendan väldigt
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allvarlig. Om en svensk kommun skickar ut djurskyddsinspektörer för att se till att djurens rättigheter
efterlevs, med hjälp av svensk djurskyddslagstiftning,
så bestraffas den som inte följer lagen, till exempel
med djurförbud.
Om samma svenska kommun köper kött från djur
som fötts upp utan dessa rättigheter, så gör man i
juridisk mening helt rätt.
Men om man ställer krav på att svensk djurskyddslagstiftning skall följas även i svensk offentlig livsmedelsupphandling, kan upphandlingen ogiltigförklaras
i domstolen.
En minst sagt egendomlig dubbelmoral.
Offentlig sektor kan bidra med att skapa den
kritiska massa som kan stödja produktion i sådana
branscher eller sektorer som samhället har som mål
att utveckla och skapa lönsamhet i. Det kan till exempel handla om grön och hållbar teknisk innovation
men skulle lika gärna kunna handla om utveckling
av hållbar livsmedelsproduktion.
I Sverige finns sådana traditioner från tiden före
LOU, där exempelvis ett informellt utvecklingssamarbete mellan Televerket och Ericsson gjorde Sverige
världsledande på telekomområdet. Ett liknande samarbete mellan Electrolux och Energimyndigheten
gjorde Electrolux världsledande på kylskåp. Sådana
satsningar kan fortfarande göras om den politiska
viljan finns.
Från EU:s sida pekar man nu på offentlig upphandling som ett starkt redskap, en katalysator för
att påverka samhällsutvecklingen, stärka EU:s och
medlemsländernas innovations- och konkurrenskraft
och förstärka den samlade utvecklingspotentialen.
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Offentlig upphandling har stor betydelse för
attityder och inköpsmönster av mat.
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”

Miljöstyrningsrådet
och livsmedelskriterierna
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan
inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling.
Man ger bland annat stöd till den offentliga sektorn
genom Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar
upphandling.
Miljöstyrningsrådet är organiserat som ett bolag
som bildades 1995 och som ägs gemensamt av stat
och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt
Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting
med staten som huvudägare (85 procent).
En omfattande EU-studie om grön och hållbar offentlig upphandling placerade Sverige och Miljöstyrningsrådet i topp jämfört med andra ledande medlemsländer. Miljöstyrningsrådets arbete med att ta
fram konkreta hjälpmedel och miljökrav för offentlig
upphandling fick högst betyg av alla hösten 2010.
I utvecklandet av kriterier för offentlig upphandling ingår bland annat livsmedel. Miljöstyrningsrådet
fick dessutom ett speciellt uppdrag av regeringen.
Inom livsmedelsstrategin i ”Sverige – det nya matlandet” spelar måltiden i den offentliga sektorn en
central roll. Måltider i offentlig sektor har en central
funktion i att bidra till utvecklandet av nya produkter, processer eller tekniker som ger hög livsmedelskvalitet, öka efterfrågan på ekologisk och hållbar
produktion samt lyfta de gastronomiska måltidskvaliteterna i på våra förskolor, skolor och inom vård och
omsorg.
Det behövs insatser på flera områden, t.ex. insatser
som förbättrar matupplevelsen i skolan, äldrevården
och sjukvården, samt kunskap om den offentliga
måltiden och dess inneboende potential för hälsa
och samhällsutveckling.
Miljöstyrningsrådet fick därför uppdraget att:
• öka kunskapen och kompetensen gällande
offentlig upphandling av livsmedel och måltider,
• hjälpa upphandlande myndigheter, främst
kommuner, att ”ställa rätt sorts krav så att vi får
bra mat till våra barn och våra gamla”,

• rätt sorts krav omfattar krav på miljöhänsyn och
djurskyddshänsyn utifrån ambitionsnivå,
• samordna berörda aktörer inom svensk livsmedelsupphandling,
• skapa synergier med andra projekt inom ”Sverige
– det nya Matlandet”.
Därmed fick Miljöstyrningsrådet också en nyckelposition i all utveckling av livsmedelsupphandling, inte
bara i arbetet med kriterier. Förväntningar och förhoppningar från upphandlare, politiker och kostchefer, besvikelser, juridiska problem, grossisters motstånd, allt detta landar i Miljöstyrningsrådets knä.
Ansvarig projektledare för livsmedelsområdet är
Monica Sihlén. Hon lägger mycket tid på att vara ute
och informera upphandlare, leverantörer och andra
berörda om arbetet, om vad som är på gång, vad som
förändras i rättsläget med mera. Budskapet till till
livsmedelsupphandlarna är; Att påverka hur och vad
som upphandlas har stor betydelse för såväl medborgarna som miljön och djuren. Du både får och bör
ställa krav i upphandlingen.
På Kostdagarna 2012 delade arrangörerna Kost och
Näring ut priser till den aktör som gjort mest respektive minst för den offentliga maten i Sverige. Miljöstyrningsrådets Monica Sihlén fick det hedervärda
priset Årets granatäpple för sitt arbete som projektledare inom livsmedelområdet. Motiveringen lyder “för
att ha brutit dödläget på den svenska upphandlingsfronten, förmått aktörerna lämna sina skyttegravar
och berett en fristad för gemensamma, konstruktiva
diskussioner om förutsättningarna för framtida upphandlingar – ett lika viktigt som välkommet initiativ”.
LRF medverkar sedan länge aktivt i Miljöstyrningsrådets arbete med livsmedelskriterierna och i att utveckla upphandling av livsmedel och måltidstjänster.
LRF menar också att de offentliga upphandlarna bör
använda Miljöstyrningsrådets kriterier i livsmedelsupphandlingarna.
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Ska det offentliga vara
en förebild i miljöoch djurskyddsarbetet?

”

Om djurskyddskrav i upphandling
Våren 2011 kom den första domen i det så kallade
Sigtunamålet. Det är den första svenska domen där
det är användningen av Miljöstyrningsrådets kriterier som underkänts. I kriterierna ingår max åtta
timmars transporttid till slakt, bedövning före slakt
samt att antibiotika endast får ges till sjuka djur, ej i
förebyggande syfte.
Domstolen underkände bland annat kravet på
bedövning före slakt, med motiveringen att det inte
finns någon EU-gemensam certifiering eller något
kontrollsystem. Det skulle därför vara omöjligt att
kontrollera att kraven efterlevs, vilket gör dem olagliga. Hur ett kontrollsystem skulle se ut vill man dock
inte uttala sig om.
Upprördheten över domen blev mycket stor, bland
upphandlare, kostchefer, politiker och alla som intresserar sig för djurskydd och en hög kvalitet på den
offentliga måltiden.
Kolumnisten Jenne Jewert på DN:s ledaravdelning
skrev apropå Sigtunafallet bland annat; ”Kärnfrå-
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gan som denna juridiska tvist kokar ner till är: Ska
offentlig upphandling vara en bromskloss eller en
stigfinnare för uthållig utveckling? Ska det offentliga
vara en förebild i miljö- och djurskyddsarbetet eller
en lättsinnig glidare som sätter EU:s minimilagstiftning som tak? Konkurrensverket och ett antal domar
i kammarrätten och förvaltningsrätten säger bromskloss.”
Mathias Sylwan, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting, menade att EU-domstolen i
flera domar har godkänt offentliga upphandlingar
där miljökrav eller sociala krav har varit strängare än
EU:s eller landets regler.
Domen fick både LRF och Miljöstyrningsrådet
att agera. Bägge organisationerna tog kontakt med
oberoende utredare för att få klarhet i vad som gäller. Först ut var Niklas Bruun, professor i juridik vid
Helsingfors universitet. I ett oberoende och till stor
del kritiskt rättsutlåtande, som beställts av Miljöstyrningsrådet, skriver han bland annat;

”Det finns ett klart utrymme för djurskyddskrav vid
offentlig upphandling inom EU. Den rättsosäkerhet
som uppstått som en följd av de olika domsluten vid
lägre instanser i Sverige visar dock att det föreligger
vägande skäl för att försöka få till stånd klara riktlinjer och etablerade förfaranden i frågan.”
Christina Mölls utredning kring djurskyddskrav
i upphandling presenterades i juni 2011. LRF hade
bett henne att genomföra en analys som
hålls ihop med EU’s rättspraxis
och EU’s rättsmedel, samt enskilda länders ”best practice”
för att få ett underlag för
att kunna ställa djurskydds- och miljökrav.
Christina Möll menade
att ”resultatet av den
analys som nu har
gjorts är ännu mer
otvetydig än vad jag
hade förväntat mig.
Det gjorde att titeln
på rapporten ändrades från en fråga till
ett påstående. ” Namnet
på rapporten blev ”Därför
kan djurskyddskrav ställas vid
livsmedelsupphandlingar”.
Något senare kom nästa dom, nu i det
så kallade Rättviksmålet. Utslaget blev helt annorlunda än i Sigtunamålet. För första gången sade en
svensk förvaltningsdomstol ja till livsmedelsupphandling enligt Miljöstyrningsrådets kriterier. Förvaltningsdomstolen i Falun fann att de krav som Rättviks
kommun ställt inte strider mot upphandlingsreglerna. Detta trots att Rättvik använde fler av MSR’s
djurhållningskrav än vad Sigtuna kommun gjorde då
man fick underkänt i domstol. Förvaltningsrätten i
Falun avslutar domen med att konstatera att ”leve-

rantörsbevis och skriftliga redogörelser uppfyller det
gemenskapsrättsliga kontrollkravet”.
Grossisten Servera överklagade till högre instans
men tog nu inte upp djurskyddskraven utan hävdade
bara att kontrollkraven inte uppfylldes, alltså hur
man kontrollerar att leverantörerna uppfyller de krav
som ställs i upphandlingen. Kammarrätten i Sundsvall gick på Serveras linje och underkände upphandlingen utifrån kontrollkravet.
Med hjälp av förbundsjurist Mathias
Sylwan är domen överklagad till
Högsta Förvaltningsdomstolen,
med begäran om ett förhandsavgörande från EUdomstolen. Skulle det bli
så, så skulle en praxis skapas kring djurskyddskrav
skapas i hela EU. I maj
2012 sade dock Högsta
Förvaltningsdomstolen
nej till att pröva domen.
Men det finns fortfarande
möjlighet för organisationer och privatpersoner
att begära prövning i EUdomstolen.
Efter lång väntan, i februari
2012, kom även en kammarrättsdom
avseende Sigtunamålet. Kammarrätten i
Stockholm menade att det var helt enligt lagen att
ställa högre djurskyddskrav i offentliga upphandlingar. Dessutom ansåg man att nivån på kontroll och
uppföljning var helt enligt lagen, trots att den utformats på liknande sätt som i Rättviks upphandling.
Servera, numera Martin & Servera, medverkar
numera i Miljöstyrningsrådets arbete och har även
träffat ett samarbetsavtal med LRF, för att tillsamman arbeta för att gynna svensk mat. Man kommer
inte att överpröva domen i Sigtunamålet.
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Detta kan du göra
innan upphandlingen
Livsmedelsupphandling är komplicerad, både för
upphandlare, kostchefer och leverantörer. Under
de senaste åren har det tagits många initiativ för att
hitta smartare sätt att upphandla, för att få med även
de små leverantörerna och att få en hög kvalitet på
den offentliga måltiden. Ett antal sådan goda exempel har vi samlat i kapitlet Exempel på bra livsmedelsupphandlingar.
Det är viktigt att veta att du har all möjlighet och
rätt i världen, att föra fram dina åsikter, tips och synpunkter, både till politiker och andra beslutsfattare,
till kostchefer och beställare och till upphandlarna.
Det finns olika roller som dessa har runt upphandling, som är bra att känna till. På nästa sida ser du
vilka parter i en svensk kommun som är inblandade
och vad de gör. Vi har samlat ett antal bra tips till
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dessa i kapitlet Tips till våra politiker och upphandlare.
Många kostchefer tycker att det är svårt eller omöjligt att upphandla det man egentligen vill ha. Detta
har visats tydligt i LRF:s två undersökningar. Detta
innebär alltså att kostchefer tvingas köpa helt andra
produkter än de egentligen vill ha. Eftersom många
svenska kommuner prövar olika vägar för att upphandla smartare så finns det möjligheter att påverka
även din kommun!
Prata med politikerna och upphandlarna på din
ort. Berätta vad man gör på andra håll i landet, berätta vilka de största hindren är för dig som leverantör och hur du skulle vilja att det skall fungera!
På nästa sida ser du vem som har ansvaret för upphandlings- och livsmedelsfrågor i kommunen..

2012-09-06 | Lantbrukarnas Riksförbund | 25

Du som leverantör kan påverka
och förändra livsmedelsupphandlingar!
Vem gör vad i kommunen och vem skall jag prata med?
När en livsmedelsupphandling görs så är det för sent
att ändra och påverka hur den utformas och lagen
tillåter inte att man förhandlar mellan inköparna
och leverantörerna under en pågående upphandling.
Däremot kan du påverka kommunen mellan upphandlingarna. Oftast löper ju avtalsperioderna över
flera år. I den här skriften har vi samlat ihop goda
exempel som testats fram på olika håll i Sverige och
i kapitlet ”Tips till våra politiker och upphandlare”

Politiker
Politikerna har det
övergripande ansvaret
för kommunens affärer.
De svarar för inriktning,
policy-dokument (t. ex
miljö- eller livsmedelspolicy) och den övergripande budgeten.

har vi samlat bra argument som du kan använda i
diskussioner och samtal med dina lokala politiker,
kostchefer och upphandlare.
Både politiker, kostchefer och upphandlare brukar
vara angelägna om att få in fler och gärna lokala leverantörer men ofta vet man inte hur det skall gå till.
Därför kan det vara till stor nytta för både dig själv
och kommunen om du har kunskap i hur man kan
göra för att få med fler leverantörer.

Upphandlare
Den formaliserade upphandlingen är en viktig
del i kommunens inköpsverksamhet. Upphandlarna genomför kommunens
större affärer, ofta i form
av ramavtal som sträcker
sig över flera år. De formar anbudsunderlagen,
utvärderar och tecknar
avtal, utifrån LOU, Lagen
om offentlig upphandling.

Näringslivskontor
Hos de kommuner som genomför utbildningar eller dialogmöten med leverantörer så sker detta oftast i samarbete med
näringslivskontoret.
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Kostchef/ Beställare
Nästan alla kommuner
har en kostchef (eller annan lösning), som utifrån
kommunens budget har
det övergripande ansvaret för inköp av kost,
för matens kvalitet och
näringsriktighet. Livsmedelsupphandlingarna
görs utifrån kostchefernas/beställarnas behov
och önskemål. Ibland
finns också ett kostråd/
smakråd som hjälper till
att undersöka livsmedlens
kvalitet.

Kost/smakråd

Det nationella ansvaret
för offentlig upphandling
Ansvaret för den offentliga upphandlingen är fördelat på ett antal olika myndigheter. Allt för många
anser en del och en statlig utredning har nyligen

föreslagit att allt upphandlingsstöd skall samlas i en
myndighet. Det yttersta ansvaret ligger naturligtvis
hos riksdag och regering.

Regeringen

Ansvaret för upphandlingsfrågor har tidigare
alltid legat hos Finansdepartementet men flyttades
efter senaste valet till Socialdepartementet, under
civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Konkurrensverket är en
tillsynsmyndighet och
skall verka aktivt för en
effektiv offentlig upphandling. Uppgiften är
att främja en enhetlig til�lämpning av de nationella
upphandlingsreglerna
och i lämplig omfattning
informera om viktiga
beslut, hur reglerna til�lämpas och om reglernas
innehåll.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson är inte
ansvarig för upphandlingsfrågor men har ändå
påverkat via Matlandetprojektet.
Bland annat har Miljöstyrningrådet fått extra
medel för att utveckla livsmedelskriterier och
informationsmaterial.

Upphandlingsstödet är
en del av Sveriges äldsta
myndighet, Kammarkollegiet, och skall erbjuda
stöd och vägledning för
både inköpare/upphandlare och leverantörer
inom offentlig upphandling samt främja utvecklingen av elektronisk
upphandling.

Tillväxtverket arbetar
bland annat med tillväxtfrågor, med regional utveckling, med utveckling
av innovativ upphandling, med upphandlingsutbildningar och med
regelförenkling i offentlig
upphandling.

Miljöstyrningsrådet, MSR, är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan
hållbar upphandling. Man ger stöd till den offentliga sektorn, organisationer och företag
genom Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling. MSR är ett bolag som ägs
av Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting, med
staten som huvudägare.
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De största hindren för att lämna anbud
I början av 2012 intervjuades ett antal småföretagare
i Dalarna om möjligheter och problem i offentlig
upphandling. Drygt hälften av de intervjuade arbetade med livsmedel och alla de intervjuade hade
någon erfarenhet av upphandlingar

Upphandlingar gynnar ofta större leverantörer
I undersökningen pekade företagarna på en rad
faktorer som styr många upphandlingar mot stora
leverantörer.
Det gällde dels själva förfrågningsunderlagen där
man tog upp följande punkter;
• Stora upphandlingar
• Krav på fullsortimentsleveranser, minuspoäng
om man saknar delar i sortimentet
• Svårlästa och svårtolkade förfrågningsunderlag
• Krav på kvalitetscertifieringar
• Krav på en viss mängd resurser inom företaget
• Krav på att ett enda företag skall ta hand om
omfattande entreprenader

Andra faktorer som styr åt stora leverantörer är;
• De kan göra strategiska prisdumpningar, ändra
i sortiment/priser i efterhand, vilket inte små
företag kan göra.
• De har finansiella och juridiska muskler för exempelvis överprövningar.
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• De kan ta in underleverantörer för att slippa
hålla en egen maskinpark.

Utifrån den egna situationen beskriver man följande
faktorer:
• Komplicerat att besvara anbud – kräver mycket
tid som man oftast inte har.
• Rädslan för överprövningar.
• Man känner sig som förlorare från början.
• Det kan bli ett stort fall om man vinner en upphandling men förlorar nästa gång.
• Rädd att behöva säga upp personal om man förlorar nästa gång.
• Små företag är oftast inte vana att samarbeta med
varandra.

De största hindren för små leverantörer
• Allt för stora upphandlingar och krångliga förfrågningsunderlag.
• Rädsla för att grossisten inte vill ha tillbaka oss
om vi förlorar nästa upphandling.
• Smyghöjningar och prisjusteringar i efterhand
kan bara de stora göra.
• Jobbig administration (elektroniska fakturor
skulle underlätta).
• Upphandlarna vet för lite om våra villkor och
förutsättningar.

• Leveranser/frakter blir för dyra.
• Krånglig logistik och paketering – leveranser på
pall vore bättre. (Denna punkt tas upp av många
livsmedelsleverantörer.)
• Vi är bra på produktion men dåliga på logistik
och administration.
• Svårt att kunna garantera volymer över en längre
tid.
• Dålig uppföljning hos kommunerna är till mer
nackdel för oss än för stora leverantörer.
• Det saknas utrymme i upphandlingarna för
säsongsprodukter.
• Tidsbristen gör att vi inte lämnar alla anbud som
vi skulle vilja.
• För lite dialog innan man skriver förfrågningsunderlagen.
• Det är svårt att hitta upphandlingarna

LOU är inte det största problemet
Ingen i gruppen ansåg att LOU, lagen om offentlig
upphandling, i någon principiell mening gör det
svårt för upphandlaren att ha fokus på den goda
affären eller försvårar för små företag att delta i offentlig upphandling. Däremot finns en rad problem
för upphandlarna, bland annat följande:
Tidsbrist och rädsla för överprövningar. Bristande
kompetens och marknadskännedom, för lite dialog
med omvärlden. Dålig kompetens hos svenska domstolar. För lite samhällsperspektiv. Brist på politisk
styrning och resurser. Dåliga verktyg, e-upphandling
bör införas.

Undersökningen gjordes inom ramen för Dalarnas
regionala serviceprogrammet (RSP), där en arbetsgrupp
i Länsstyrelsens regi utvecklar användningen av
offentlig upphandling för regional utveckling.
För beställning av rapporten, se sidan 59.

Utveckla upphandlingen
Den offentliga upphandlingen behöver utvecklas, menar gruppen. Genomtänkta upphandlingar ger mycket
tillbaka i form av höjd kvalitet, miljöhänsyn, skattepengar och arbetstillfällen. Små och medelstora företag skapar arbetstillfällen, hälsa och välbefinnande.

Är leverantörerna okunniga/ointresserade?
De flesta menar att det handlar mer om okunskap
och rädsla än om ointresse. Det kommer att ta tid att
ändra detta, det krävs dialog och utbildning, men det
måste också synas på upphandlingarna att man vill
ha med de små företagen. Det finns även små företag
som är nöjda med hur de har det, som inte vill växa
eller satsa på långsiktiga åtaganden.

Upphandling som strategisk resurs
Att använda upphandling som verktyg för samhällsutveckling ansåg hela gruppen vara en riktig väg. Lokala företag är en del av samhället på ett helt annat sätt.
Man upphandlar en produkt eller tjänst men med en
lokal leverantör får man positiva följdverkningar på
alla områden i samhället.
Det är upp till politiken att visa hur de vill ha det.
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Tips till våra politiker och upphandlare
Att upphandla livsmedel tillhör det mest komplicerade i den offentliga upphandlingen. En stor majoritet av Sveriges kostchefer anser att de inte kan
upphandla de produkter de vill ha, på grund av upphandlingslagstiftningen. De vill ha livsmedel av god
kvalitet, med bra miljöprestanda och som beaktar
svenska djurskyddskrav, men menar att det ofta inte
är möjligt. Samtidigt hamnar många upphandlingar
i långbänk, på grund av överprövningar.
Men just dessa problem har också fått många
människor och organisationer att engagera sig i
frågan. En mängd olika initiativ tas nu, från politiker, upphandlare, kommunstrateger, kostchefer,
forskare, bransch- och intresseorganisationer runt
om i Sverige, för att förändra situationen. Här har vi
samlat ett antal aktuella exempel på sådana initiativ
och försök att finna nya vägar.
Under senare år har de svenska konsumenterna blivit alltmer medvetna om vikten av hållbar utveckling,
av god matkvalitet och av ett bra djurskydd. Om vi
finner vägar att få in god svensk matkvalitet i den offentliga upphandlingen så finns det gott om vinnare.
Viktigast av dem är naturligtvis de som konsumerar
den offentliga måltiden. Barn i förskolor och skolor,
sjuka människor och gamla, oavsett om de befinner
sig på sjukhus, på äldreboenden eller i eget boende.
Måltiden, i vid mening, har en avgörande betydelse
för hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Dessutom kan vi nå en rad andra samhälleliga mål;
Ett levande näringsliv i en levande landsbygd, mer
livskraftiga kommuner och regioner, öppna landskap
och utvecklad landsbygdsturism. Att använda offentlig upphandling som verktyg för samhällsutveckling
prioriteras nu både av den svenska Upphandlingsutredningen liksom av EU, i de nya direktivförslagen.
Samtidigt kan vi minska den kraftiga obalans som
råder i Sverige mellan import och export av livsmedel och hejda den accelererande nedläggningen
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av inhemsk livsmedelsproduktion. I dag importeras
närmare 60 procent av alla livsmedel och handelsunderskottet är drygt 45 miljarder kronor. I smart
upphandling av ”Den goda måltiden” förenas ansvaret både för folkhälsan, för miljön och för lokal och
regional näringslivsutveckling.
”Den offentliga upphandlingen står för en relativt liten del av marknadsvärdet men den har stor betydelse
för attityder och inköpsmönster av mat, långt utanför
den offentliga sektorn” (ur LRF:s livsmedelsstrategi).
När man läser om lyckade livsmedelsupphandlingar upptäcker man att de nästan alltid sker dels
utifrån ett gott samarbete mellan upphandlarna och
beställarna i verksamheterna, dels utifrån en god förankring hos de politiska beslutsfattarna. En tydligt
och bred politisk förankring och en tydlig policy i
livsmedelsfrågan är ett mycket gott stöd för beställare
och upphandlare.

Bryt ned anbudsprocessen
Många kommuner har valt att bryta ned anbuden i
betydligt fler delar än tidigare, för att få med även små
leverantörer. Halmstad delade upp upphandlingen i
elva grupper i stället för som tidigare en eller två.
– Tidigare vann alltid någon av de stora grossisterna,
men i dag har vi sex leverantörer varav vi räknar fyra
som lokala, säger upphandlingschef Lisbeth Johnson.
Nästa steg i arbetet är att sprida ut anbudsförfrågningarna över tid för att minska arbetsbelastningen för
personalen och göra det enklare för företagen.

Förenkla, ta bort onödiga krav
Det är viktigt att använda ett så rakt och tydligt språk
som möjligt i upphandlingarna. Den största delen av
förfrågningsunderlaget består av ” juridiskt fikonspråk”, svårbegripligt för små leverantörer.

Allt för ofta skrivs också onödiga krav rutinmässigt
in i förfrågningsunderlagen. Krav på ekonomiska resurser, på x antal årsredovisningar, på certifieringar
som inte alltid är relevanta för upphandlingen.
Ta bort alla onödiga krav, förenkla så långt möjligt
och tala ett rakt språk!

Samarbeta med andra men
slå inte ihop upphandlingarna
En god idé, speciellt för mindre kommuner, är att
samarbeta kring förfrågningsunderlag och mallar i
upphandlingarna. Däremot bör man göra upphandlingarna var för sig. Ju mindre volymer, desto större
chans att kunna köpa det man verkligen vill ha och
ändå slippa överprövningar.

Skapa en tydlig livsmedelspolicy
En tydlig livsmedelspolicy är ett gott stöd för kostchefer och upphandlare. I Dalslands kommuner samt
Säffle slog man sig samman kring en gemensam livsmedelspolicy, med målet att öka andelen ekologiskt
och närodlat. – Vi har ställt krav genom att formulera
en viljeyttring, till exempel att vi inte tillåter svanskupering på grisar och att vi vill ha kortare transporter.
På det sättet blir det per automatik mer närproducerat, säger Katarina Gip, som samordnar upphandlingarna för Säffle och kommunerna i Dalsland, till
tidningen Restaurangvärlden.
– Vi har en bra kontakt med politiker och kommunalråd. Det är de som fattat det här politiska beslutet som
nu gör att vi kan styra över vår matsedel, säger Ingvar
Kardemark, kostchef i Mellerud, till Restaurangvärlden.
Det blev ingen överprövning av upphandlingen!
Exempel på livsmedelspolicy finns på Miljöstyrningsrådets hemsida (www.msr.se).

Använd Miljöstyrningsrådets kriterier
Miljöstyrningsrådets kriterier är förslag till krav på
miljö- och djurhänsyn som kan ställas vid offentlig
upphandling av livsmedel. Kriterierna syftar till att
göra det enklare för upphandlare att ställa miljökrav,
men också att upplysa leverantörer/anbudsgivare om
vilka miljökrav som kan förekomma i upphandling.

Samordnad varudistribution
Det började i Borlänge kommun då dåvarande kommunstrategen Åke Persson tog initiativet till samordnad varudistribution. Allt fler kommuner inför nu
detta, som innebär att alla varor levereras till ett och
samma ställe, varefter kommunen distribuerar ut
dem. Det blir enklare, speciellt för de små leverantörerna, distributionen kan ske tidiga morgnar vilket
minskar risken för olyckor på skolgårdar och dagis,
det är bra för miljön och personalens arbete blir
inte lika splittrat. Ett alternativ är också att flera små
kommuner slår sig ihop om en distribitionscentral.
Vanligast hittills är en distributionscentral enbart för
livsmedel, men några kommuner har valt att använda
den även för annan distribution.

Enklare logistik
Hittills har det legat på leverantörerna att packa
livsmedlen för leverans till de olika enheterna. Nu
undersöker Borlänge kommun om även detta kan
ske på distributionscentralen. Kanske kan man också
hitta en gemensam logistik för inleveranserna, så
att inte varje leverantör behöver köra sina varor till
distributionscentralen.

Undersök närområdet – leverantörer och frakter
LRF Sydost gjorde en noggrann undersökning av
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närområdet kring Kalmar för att få bättre kontroll på
vilka möjliga livsmedelsleverantörer som fanns där.
Man fann 250 leverantörer samt 17 lokala transport- och logistikföretag som var intresserade av att
engagera sig i livsmedelstransporterna.

Inför E-handel
Att införa e-upphandling, e-beställning och e-faktura
innebär att både upphandlingar, beställningar och
fakturering blir mycket enklare och smidigare.
Samtidigt får kommunen en bättre kontroll på att
alla enheter köper utifrån avtalen, bättre kontroll på
förbrukning och kostnader. Förfrågningsunderlagen
blir enklare att förstå och det går inte att missa genom att anbudet av misstag är ofullständigt, eftersom
systemet säger ifrån och hindrar att man skickar
felaktiga anbud.

Automatiska fakturor
Att skicka fakturor till offentlig sektor kan vara
omständligt och tidsödande, med många små fakturor. Nu undersöker Borlänge möjligheten att med
e-handelssystemet skapa automatgenererade fakturor
utifrån godkända ordrar. Leverantören slipper faktureringen helt och hållet!

Norrbottens läns landsting vann Handslaget 2011
Man delade upp livsmedelsupphandlingen i 27 mindre områden för att möjliggöra för små och medelstora företag att kunna vara med att tävla och lämna
anbud. Dessutom sänkte man kraven på logistik och
leverans. Enligt juryn är såväl leverantörer som landstinget vinnare i denna upphandling.
– Det handlar om vilken typ av livsmedelsmarknad vi vill ha. En marknad med bara stora grossister
kommer att påverka kvaliteten på maten vi äter. Vi
behöver både små och stora leverantörer för att till-
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godose våra inköp, menade upphandlaren Theresa
Hägglund.
Den ökade konkurrensen pressar samtidigt inköpspriserna med cirka 20 procent. Landstinget räknar
med att göra besparingar på 15 miljoner kronor
under en treårsperiod.

Bra kriterier och kvalitetskrav i Klippan
Om man ställer bra kvalitetskriterier i upphandlingen och inte bara låter priset bestämma så ökas
möjligheten att få bra produkter från lokala odlare.
Då Klippans kommun gjorde sin senaste livsmedelsupphandling viktade man kriterierna på följande
sätt: Kvalitet 35 %, Sortiment 20 %, Service 15 %,
Miljö 15 % och Pris 15 %. Man fick fler leverantörer,
hög livsmedelskvalitet och man slapp överprövning,
berättar kostchef Anita Broddesson.

En enhet – möjlig mängd
Orsa kommun har infört möjligheten att lämna
anbud ner till en enskild enhet i kommunen, till
exempel en skola, en förskola eller ett äldreboende,
för att även små leverantörer skall kunna delta. I
Borlänge har man infört ”möjlig mängd”, vilket helt
enkelt betyder att man offererar så mycket som man
är säker på att kunna leverera.

Premiera inte fullsortiment
Det har varit vanligt i livsmedelsupphandlingar att
premiera fullsortiment, t ex genom att ge minuspoäng i utvärderingen om man inte kan erbjuda hela
det efterfrågade sortimentet. Detta styr mot de stora
grossisterna och innebär att man väljer bort de kvaliteter som andra leverantörer kan erbjuda.

Besök leverantörer
De flesta kommunala upphandlarna har en stor
tidspress på sig, men bland annat har RSP/Länsstyrelsens undersökning i Dalarna visat att besök hos
leverantörer är mycket uppskattade och samtidigt får
upphandlaren en inblick i produktionens praktiska
problem och möjligheter.

Vidga den kommunala kompetensen – bli en bra kund!
När Mora kommun införde e-upphandling tog man
detta till anledning att utbilda kommunens personal
i offentliga inköp. För att få vara beställare måste
man först utbildas, för att få göra direktupphandlingar krävs ytterligare kompetens. På detta sätt blir kommunen en bättre och mer seriös kund, eftersom allt
köps utifrån ingångna avtal och kontrakt. Kommunen får bättre kontroll över sina inköp och leverantörer med avtal vet att det är de som får affärerna.

Dialog och mötesplatser
Att utveckla dialogen mellan köpare och säljare är en
viktig uppgift. Eftersom Lagen om Offentlig Upphandling inte tillåter förhandling i själva anbudsförfarandet
så är det desto viktigare att det finns en tydlig dialog mellan upphandlingarna. Det är inte bara leverantörerna
som skall utbildas utan det handlar om att lära av varandra, med fokus på den goda affären. Många kommuner och landsting arbetar i dag med dialogmöten och
anbudsskolor. På allt fler håll involveras även branschorganisationer, exempelvis LRF och Företagarna.

Fler lokala leverantörer
I Södertälje pågår ett projekt där man inte bara
undersöker vilka lokala livsmedelsleverantörer som
finns, utan också arbetar aktivt för att få igång nya
leverantörer, på sådana områden där det än så länge
inte finns tillräckligt stor lokal produktion.

Regional plattform för upphandling
I Dalarna diskuteras nu hur man skapar en regional
plattform för utveckling och lärande. som på bästa
sätt skall stödja upphandlare och leverantörer.
En sådan stödfunktion skall förhoppningsvis även
innebär ett stöd för regional utveckling, för ett starkare lokalt näringsliv och en levande landsbygd.
Att de små leverantörerna själva utvecklar sitt samarbete och sina affärsmodeller är också en viktig
del för att få en ökad mängd lokala leverantörer.

Gör det lättare att hitta upphandlingarna
För småföretagare är det ett drygt jobb att hitta både
de formaliserade upphandlingarna och kommunernas direktupphandlingar. Ett bra stöd för de små
företagen vore alltså att samla dessa på ett ställe som
är lätt att hitta. Ännu bättre vore om detta kunde
samlas på ett ställe per landsting eller region.
I Sundsvall kan leverantörerna prenumerera gratis
på mail som regelbundet skickas ut till alla intresserade företag, med alla de aktuella upphandlingarna.
Direktupphandlingarna (upphandlingar till ett lågt
värde, som inte behöver formaliseras) annonserar
man på hemsidan. Sundsvall har i dag ca 7.000 prenumeranter på information om upphandlingar.

Avslutningsvis
De ovanstående exemplen är ett axplock från initiativ
som tas på olika håll, med det gemensamma syftet att
vi skall få en bättre upphandling av livsmedel i Sverige. Vår förhoppning är att det stora engagemang som
i dag finns kring livsmedelsfrågan och den offentliga
upphandlingen skall upplevas både som en inspiration och som en utmaning för dig som är beslutsfattare, upphandlare eller beställare.

2012-09-06 | Lantbrukarnas Riksförbund | 33

34 | Lantbrukarnas Riksförbund | 2012-09-06

Dialog och mötesplatser
Innan vi fick LOU – Lagen om Offentlig Upphandling 1995 så var dialogen mellan inköpare och leverantör så självklar att den inte behövde diskuteras.
Och alla som gör affärer med privata företag vet hur
viktig dialogen är, för att förstå vad kunden vill ha,
för att skapa förtroende, för att skapa en affär som är
bra för bägge parter.
Det nära samarbete som fanns mellan näringslivet
och den offentliga sektorn gav oss också storskalig
innovation och produktutveckling, Televerket och
Ericsson gjorde oss världsledande inom telefoni,
Vatttenfall och Asea/ABB inom energi, Energimyndigheten och Electrolux inom kylteknik. Sjukhus och
medicintekniska leverantörer utvecklade tillsammans
bättre medicinteknisk utrustning, listan kan göras
lång.
Hela detta arbetssätt föll snabbt i glömska efter
LOU:s införande. Nu efterlyser Upphandlingsutredningen, Innovationsupphandlingsutredningen,
Ingenjörsvetenskapsakademin, med Marcus Wallenberg i spetsen, Vinnova (teknikutvecklings- och
innovationsmyndigheten) och många andra återinförandet av dialog och innovation i den offentliga
upphandlingen.

Inköp Gävleborg är en gemensam upphandlingsorganisation för 10 kommuner i Gävletrakten. Man har
fått 13,8 miljoner av Vinnova för att utveckla bättre
upphandling av Mat för äldre i de 11 kommunerna.
Enligt forskningsledare Sigrid Pettersén är det ofta
just de små och medelstora livsmedelsleverantörerna
som sitter på de bästa idéerna och som kan vara med
och utveckla nya koncept. Med andra ord behöver
inte innovation och idéutveckling bara platsa i storskaliga industriella projekt utan är lika viktigt även i
lokala och regionala sammanhang.
Det betyder också att dialog är ett av de viktigaste
redskapen för att utveckla offentlig sektor. När man
pratar om att utveckla dialog och mötesplatser handlar det om något helt annat och mycket mer än att
utbilda leverantörer i att lämna anbud.
Leverantörsutbildning i de formella delarna kring
anbud är naturligtvis också viktig, men ännu viktigare är att återupprätta dialogen som ett verktyg för
utveckling och förbättring av den offentliga måltiden
i skola, vård och omsorg, likaväl som av regional och
lokal utveckling av näringslivet, av ett levande samhälle och öppna landskap.
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Den offentliga måltiden skall bidra
till god hälsa och livskvalitet

”

Exempel på bra livsmedelsupphandlingar
Vad är egentligen en bra livsmedelsupphandling?
Då måste man först och främst fråga sig varför livsmedlen upphandlas.

Den offentliga måltiden är till för framför allt tre
grupper; barn i skola och förskola, människor som
vårdas på sjukhus och äldre, som antingen bor hemma eller som finns på någon form av äldreboende.
Det handlar med andra ord om grupper där det är
extra viktigt att måltiden har en bra kvalitet och bidrar till god hälsa och till livskvalitet och välmående.
Det är just därför det är så allvarligt när kostchefer
med ansvar för vård och skola säger att man ofta inte
kan upphandla det man egentligen vill ha.
Sedan LOU infördes framför allt två saker styrt
mot stora leverantörer/grossister i livsmedelsupphandlingar. Dels grossisternas agerande, med tuffa
tag mot offentlig sektor, exempelvis vägran att lämna
anbud om man inte gillar kraven i upphandlingen,
med en stor mängd överprövningar när tilldelningsbeslutet gått till ”fel” leverantör, etc.
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Dels har ofta de politiska beslutsfattarna föredragit
stora upphandlingar, med fokus på lägsta pris och
stora upphandlingar, där kvaliteten kommit i sista
hand. Att dela upp upphandlingar, att sträva mot fler
leverantörer och högre matkvalitet innebär också ett
stort merarbete i själva upphandlingsarbetet.
I dag finns två viktiga anledningar till att detta håller på att förändras. Dels upptäcker allt fler människor att mat- och måltidskvalitet har stor betydelse för
vår hälsa och vårt välbefinnande, dels börjar politiker
inse att det gamla sättet att upphandla inte gynnar
ett levande näringsliv i kommunen och närområdet.
Det handlar om att ha en helhetssyn på den offentliga verksamheten.
Eller som upphandlingschefen i landstinget Dalarna, Gunnar Stålberg, uttryckte det i Almedalen 2010.
”Upphandla en mätt mormor, inte matleveranser.”

När det gäller livsmedel så kan man dra den
generella slutsatsen att när offentlig sektor satsar på
bättre livsmedelskvalitet för barn, sjuka och gamla
så gynnar detta ofta även det lokala näringslivet,
den svenska livsmedelsproduktionen och de mindre
producenterna.
Vi har redan nämnt ett antal upphandlande organisationer som lagt möda på att upphandla smartare.
Halmstad, Klippan, Borlänge, Norrbottens läns
landsting, Dalslandskommunerna. Den envishet som
Sigtuna och Rättvik visat, när man vägrat ge upp mot
de stora grossisterna och mot domstolarna är också
viktigt att nämna och har starkt bidragit till att grossisterna börjat vackla och ifrågasätta sin egen taktik.
Martin och Servera har träffat avtal med LRF och
kommer exempelvis inte att överpröva Kammarrättsdomen i Sigtunamålet.
LRF välkomnar beskedet och beskriver domen som
glädjande.
– Det är positivt att domen godkänner kommunens
kontroll av djurskyddskrav. Vi har tidigare påpekat
att djurskyddskrav kan kontrolleras via de regler som
finns för produktion av mat inom EU, säger förbundsordföranden Helena Jonsson.
På Miljöstyrningsrådet är man inte helt oväntat glada. Sigtuna kommun har använt MSR:s animaliekriterier. Monica Sihlén, projektledare inom livsmedel:
– Domen slår fast att en upphandlande myndighet har rätt att ställa längre gående krav än gällande
bestämmelser inom EU, oavsett om de är harmoniserade eller inte.
Kammarrätten i Stockholm säger att det är möjligt
att kontrollera kraven med hjälp av företagsintyg,
inspektioner och kontroll av färdjournaler.
– Nu blir det enklare för kommunerna att värna
om djuren i sina upphandlingar och vi hoppas fler
kommuner nu ska ställa djurskyddskrav, säger Åsa
Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.
Det finns många fler goda exempel, här kommer
ytterligare några.

Sex kommuner i Kalmar län
– Sigtunadomen uppmuntrar
Osäkerheten kring djurskyddskrav har minskat efter
Sigtunadomen. Sex kommuner i Kalmar län har
väntat in domen, för att se vilka krav man vågar ställa i
sin gemensamma livsmedelsupphandling. Totalt köper
kommunerna livsmedel för 75 miljoner kronor per år.
Politikerna och kostcheferna i Hultsfred, Högsby,
Mönsterås Oskarshamn, Vimmerby och Västervik
ville ställa höga krav på god djurhållning och har nu
ställt en kravbild som påminner om Sigtunas.
Upphandlingen genomförs av Anna Liffner på Västerviks kommun. I upphandlingen ställer man krav
på liggyta, tillgång till strö, transporttider, restriktiv
antibiotikaanvändning och bedövning inför slakt.
Även om det aldrig går att gardera sig tror Anna
Liffner på en lyckad upphandling.
– Vi anser att vi kan kontrollera att ställda krav
uppfylls. Det går inte vänta hur länge som helst. Våra
nya avtal ska börja gälla i mitten av september 2012.

Inköp Gävleborg upphandlar för elva kommuner
Även Inköp Gävleborg har delat upp matupphandlingen i mindre delar vilket gjorde att fler leverantörer kunde få avtal.
Upphandlingen delades upp i nio varugrupper till
storköken och åtta till de mindre köken. 31 produktområden ingick och leverantörerna kunde lämna
anbud inom samtliga varugrupper.
Åtta avtal tecknades till de mindre enheterna och
tio till de större enheterna. Även de stora grossisterna Servera och Menigo finns med. På årsbasis kan
avtalsvärdet ligga på 1 till 60 miljoner kronor beroende på grossistens storlek.
Upphandlingschefen Michael Kazmierczak menar
att upphandlare och leverantörer måste mötas på ett
tidigt stadium. – Vi inköpare är ibland för flata. Vi
sitter på våra kontor och möter inte leverantörerna
före, under eller efter avslutad upphandling. Vi vill
påstå att man hela tiden ska möta leverantörerna,
säger han till Upphandling 24.
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– Marknaden är till för att serva, både som referensgrupp, men även som upphandlare. Om du är
osäker på utvärderingsmodeller, samma där, testa det
mot leverantörerna, säger Michael Kazmierczak.
Michael Kazmierczak vill att upphandlare ska våga
ta ut svängarna. I Inköp Gävleborgs upphandling
av livsmedel skiljer man på kommersiella villkor, allmänna föreskrifter och produktbilagor. ”Vi har följt
Borlängemodellen med samordnade transporter och
informerat våra leverantörer hur de kan dra vinster
genom att gå via logistikpartners.”
Inköp Gävleborgs använder en referensgrupp för
att testa alla produkterna och även ersättningsvaror.
Gruppen träffas cirka en gång i månaden.

Växjö tillsammans med sju mindre kommuner
Upphandlingschefen David Braic i Växjö har på bara
några år genomfört stora förändringar i nära samarbete med kommunledningen. Man har bland annat
infört ett elektroniskt inköpssystem och inrättat en
samordnad varudistribution.
Växjö kommun testade att dela upp den senaste
livsmedelsupphandlingen ända ner till minsta produkt, för att få in anbud även från mindre producenter. Informationsmöten hölls i samarbete med LRF,
för både små och stora leverantörer. Man kunde välja
vilken och hur stor del av affären man ville vara med
och konkurrera om.
Upphandlingen delades i fyra separata delar. De
omfattade kött, mejeriprodukter, bröd samt frukt och
grönt. I samtliga fall efterfrågades ekologiska varor.
Anbud kunde lämnas på mindre volymer. En liten
leverantör kunde alltså välja att bara lämna anbud på
ett urval poster. Varorna skulle levereras till adressen
för samordnad varudistribution.
Kommunen fick in anbud från 17 leverantörer.
Av dem var 13 från närområdet. Normalt har kom-
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munen brukat få in anbud från tre-fyra leverantörer.
Växjö tecknade avtal med alla 17. Inga föll bort eftersom alla kunde lämna anbud på ett mindre urval. De
små har inte haft en chans tidigare mem nu fick alla
avtal.
Målet var att få med små leverantörer. Det nåddes
gott och väl men resultatet blev inte problemfritt.
Trots goda intentioner hamnade de små leverantörerna i kläm.
Upphandlingen var fortfarande var intressant för
större aktörer trots att den hade styckats upp. De
stora grossisterna lämnade också anbud och följaktligen blev det svårt för de mindre leverantörerna
att konkurrera med priset. Så även om kommunen
tecknade avtal med samtliga 17 leverantörer fick vissa
i realiteten väldigt små delar.
Även de stora leverantörerna hade synpunkter på
upphandlingen. Den var för uppstyckad och man
överprövade upphandlingen av frukt och grönt, med
paketeringen som argumentet. Men kommunen fick
rätt i förvaltningsrätten och kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd efter överklagande.
Nästa upphandling kommer inte att styckas upp
på samma sätt som den senaste. Då blir det fråga om
större poster – men de får inte bli för stora. Det krävs
fingertoppskänsla för att få med de små leverantörerna. Växjö vill inte riskera att de stora leverantörerna
drar sig ur om de bara vinner små delar. Här vill man
hitta en bra balans.
Ett elektroniskt inköpssystem är absolut nödvändigt om en upphandling ska kunna delas upp på det
här sättet. Annars fungerar inte upplägget och det
blir omöjligt för beställarna att hålla reda på vilka
leverantörer som har fått avtal och vilka produkter
som ingår i de antagna leverantörernas sortiment.
Med ett system behöver de inte hålla reda på vilka
leverantörer som har avtal med eftersom man söker
på produkter i inköpssystemet.
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Nya initiativ för den offentliga måltiden
Inköp Gävleborg:
Hur kan måltidssituationen för äldre förbättras?
Vinnova har beviljat 13,8 miljoner kronor till ett fyraårigt forsknings- och utvecklingsprojekt där målet
är att hitta nya former för upphandling av måltidslösningar för äldre. Inköp Gävleborg är ägare av
projektet som ska genomföras i samarbete med fyra
kommuner i Gävleborgs län, Region Gävleborg samt
Region Skåne. Både regionala och nationella organisationer kommer att knytas till projektet.
– Maten och måltiden är en fråga om livskvalitet.
Många äldre äter för dåligt och frågan är hur man
kan ändra på det. För att hitta nya lösningar på hur
äldre ska få sina måltider måste vi upphandla på
andra sätt, säger Johan Almesjö, förbundsdirektör
på Inköp Gävleborg. Med projektet vill vi skapa en
plattform för test och genomförande av innovativa
lösningar.
Upphandling av en måltidssituation är en komplex
process med många inblandade: offentliga beställare, upphandlare, offentliga utförare, företag som
är verksamma inom livsmedelsbranschen, men även
företag inom logistikområdet och transportsektorn.

Pilotprojekt i fyra kommuner
Fyra av Inköp Gävleborgs medlemskommuner har
valts ut för pilotstudier: Gävle, Ljusdal, Ockelbo och
Hudiksvall. Att valet föll på just dessa kommuner
beror på att de har en bra geografisk spridning och
storlek. Innehållet i pilotprojekten kommer att se
olika ut:
• Gävle - Köpa och utveckla dagens entreprenadlösningar
• Ljusdal - Distribution, leveranser och logistik
• Ockelbo - Ny helhetslösning för mat på ett
särskilt boende för äldre
• Hudiksvall - Närproducerade leveranser, andra
aktörer och miljöaspekter.
Projektet handlar i slutänden om ökad livskvalitet
för de äldre, samhällsnytta och utveckling av offentliga köp i Gävleborgs län. De slutsatser som dras
kommer också att vara användbara för andra delar av
landet och även inom EU.
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Innovationspilot i Skåne
Region Skåne har ambitionen att Skåne ska bli norra
Europas bästa matregion 2025. Ambitionen omfattar alltifrån ökad andel lokalodlat till förbättrade
måltider i det offentligas regi. Ett stort steg i denna
ambition blir ett pilotprojekt för att skapa framtidens
måltidsservice på lasarettet i Trelleborg – Måltidsglädje på sjukhus!
På uppdrag av Region Skåne kommer Skånes Livsmedelsakademi det närmaste året att driva en innovationspilot i Trelleborg. Piloten omfattar allt från
kökets utformning, organisation och bemanning till
inköp och måltidsupplägg.
Meningen är att sjukhusköket i Trelleborg skall
kunna var självförsörjande sommaren 2012.
– Detta är ett pilotprojekt som det är både roligt
och angeläget att följa och stödja. Det ligger helt
i linje med våra planer för Skåne som en ledande
matregion. Med livsmedelsakademins nätverk och
kompetenser har vi alla förutsättningar att lyckas,
säger Katarina Erlingson, regionråd (C) i Region
Skåne och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Målet är nöjda måltidsgäster med
ökad kostkunskap.
Projektets målbilder är att:
• se sjukhusköket mer som ett restaurangkök men
med bibehållen fokus på näringsriktig mat
• skapa förutsättningar för större inslag av lokal
och närodlad mat
• ge måltidsgästerna större valfrihet vid måltidssituationen – udda tider, menyer etc
• inspirera och kompetensutveckla personalen för
att skapa engagemang. Ambitionen är att skapa
en hållbar, reproducerbar modell för hela kedjan,
från inköp och varuleverans till tillagning och
servering. Projektet är en del av visionen att fram
till år 2025 göra Skåne till Nordeuropas ledande
matregion.

Mora kommun – mer lokalproducerat
kött till kommunala kök
Det kan bli verklighet om ett nystartat Leaderprojekt
faller väl ut. Den bakomliggande tanken är att koppla

fler typer av service till en upphandling, skriver Mora
kommun på sin hemsida.
Som läget beskrivs i dag har små livsmedelsleverantörer begränsade möjligheter att delta i offentliga
upphandlingar. Detta trots att kommunerna av
många skäl gärna vill handla på den lokala marknaden. Många idéer kläcks för att komma runt problematiken och en del fungerar, andra inte.

Samverkan är nyckeln
Inom Leader DalÄlvarna startade ett nytt projekt den
31 januari 2012. Det har fått det officiella namnet
”Kött till kommunernas kök från betesmarker med
kommunala intressen” och ska med ett nytt grepp
försöka tillföra upphandlingen ytterligare en komponent. Här handlar det alltså inte bara om att leverera
kött, djuren ska dessutom ha betat på marker där
kommunen på ett eller annat sätt är en intressent.
Det kan naturligtvis vara mark som kommunen äger,
men också annan mark som kommunen av olika skäl
anser bör hållas efter med betande djur.
Förhoppningen med detta upplägg är att samverkan mellan djurägare och markägare ska etableras.

Vilket sägs kunna ske genom nätverkande, avtal eller
genom att företag bildas. De fördelar som framhålls i
ansökan är:
•
•
•
•
•
•

biologisk mångfald
öppna landskap
miljösmart nötkött rikt på Omega 3
miljöprofil åt kommunerna
arbetsglädje i köken
arbetstillfällen skapas

Förhoppningen i det längre perspektivet är sedan
att denna samverkan ska ge större möjligheter för de
små leverantörerna vid kommunala livsmedelsupphandlingar. Man hoppas helt enkelt att kött från djur
som betat på denna typ av marker ska ha en konkurrensfördel vid bedömningen. Samarbetsformerna
som uppstår är en positiv bieffekt, liksom det faktum
att landskapet hålls öppet i ännu högre utsträckning.

LRF leder projektet
Bakom ansökan till Leader DalÄlvarna står LRF som
också håller med projektledare. I arbetsgruppen
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ingår från Moras sida kostchefen Solveig Bjuhr-Hedlund, upphandlaren Siw Norström och landsbygdsutvecklaren Liselott Hansson Malmsten. Projektet ska
vara avslutat 2013-12-31.

Det behövs en svensk jordbruksoch livsmedelsstrategi
Sverige saknar en nationell livsmedelsstrategi och
äntligen börjar några röster höras som ställer krav
på att en sådan ska utformas. Det faktum att Finland
antagit en nationell strategi kanske påverkar. Många
andra länder som varit i krig har också utformat en
försörjningsplan.
Centerpartisterna Annie Lööf, Staffan Danielsson
och Leif Walterum skrev exempelvis i en debattartikel i tidningen Land Lantbruk i augusti 2011:
”…Ändå är situationen allvarlig för den svenska livsmedelsproduktionen. Den minskar och Sverige är ett av de
länder som importerar mest mat i Europa. Därför behövs
ytterligare en rad skyndsamma åtgärder så att vår livsmedelsproduktion – ledande vad gäller miljö- och djurvänlighet
– kan börja expandera och återta förlorad mark.
En livsmedelsstrategisk kommitté bör tillsättas. Den ska
föreslå mål för livsmedelsproduktionen och åtgärder för att
samla samhällets aktörer till gemensamma ansträngningar
för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft, inom
ramen för WTO:s och EU:s regelverk. Även Sveriges sårbarhet vid allvarliga störningar och kriser bör analyseras och
åtgärdsförslag presenteras.
Kommittén bör också ta ett helhetsgrepp på den offentliga upphandlingen av mat och klara ut hur höga krav på
miljö- och djuromsorg som ska kunna ställas.”
Med tanke på beroendet av oljan är uthålligheten
i livsmedelssystemet mycket låg. Det finns en stor
sårbarhet i systemets alla delar men i primärproduktionen finns oftast reservkraftverk och buffertar för
att hantera olika störningar i samhället.
Livsmedelsbranschen är idag global där affärer,
distribution och transportflöden är välintegrerade
med ett omfattande IT-flöde. I Sverige räcker färskvarorna i butik en dag. Tesco-kedjan i England fyller
på hyllorna med varor tre gånger om dagen. Vid ett
akut krisläge skulle situationen således rätt fort bli
allvarlig.
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Upphandlingsutredningen och livsmedelsfrågan
Utredningen, som leds av Anders Wijkman, har fått
följande uppgift:
”Upphandlingsutredningen 2010 ska utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt
perspektiv. Syftet är att utreda om upphandlingsreglerna i
tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda ekonomiska affärer genom
att tillvarata konkurrensen på marknaden och samtidigt
använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala
och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för
små och medelstora företag. Utredningen ska ta fram underlag för eventuella författningsändringar och föreslå andra
nödvändiga åtgärder inom det aktuella området.”
Livsmedelsfrågan har fått ett stort symbolvärde i
utredningen. I delbetänkandet från november 2011
säger man bland annat;
De huvudsakliga problem med upphandlingen av
livsmedel som utredningen tagit del av avser
• brister i konkurrensen,
• att avtalade priser och sortiment blir föremål
för omfattande revidering under kontraktstiden,
• många överprövningar,
• att stor oklarhet råder om vilka krav som är
möjliga att ställa, exempelvis krav på djurskydd
och transporter – samt hur de kan utformas,
samt
• brister i uppföljningen av de upphandlingar och
avtal som gjorts.
Vi vill göra det enklare för kommuner att ställa
miljö- och djurskyddskrav på maten de köper och
vi för en dialog med EU-kommissionen om detta.
Tydligare föreskrifter från EU och även detaljerade
rådgivningsförskrifter vid sidan av lagen, som underlättar tolkningen, skall göra det lättare att få igenom
kraven, säger Anders Wijkman.

Vi behöver en svensk
livsmedelsstrategi.

”

2012-09-06 | Lantbrukarnas Riksförbund | 43

Politisk förankring är viktig
Hos nästan alla de upphandlingsorganisationer som lyckats bra med livsmedelsupphandling
finns det en koppling till att man har ett bra och tydligt uttalat stöd från politikerna.
Tydligare politisk styrning, var det vanligaste svaret
från både leverantörer, upphandlare och kostchefer i
den stora intervjuundersökningen i Dalarna. Politikerna måste sätta ner foten och bestämma sig för en väg.
I Region Skåne finns en stor enighet i att utveckla
upphandlingen, inte minst när det gäller livsmedel och
måltidstjänster, och att koppla ihop detta med visionen
om Matlandet Skåne. Därför kan man också agera
kraftfullt, som i exemplet med lasarettet i Trelleborg.
I bland annat Växjö har politikerna antagit en
tydlig livsmedelspolicy, som ett stöd för upphandlare
och kostchefer.
Det förtjänar att sägas igen; I grunden är ansvaret

för livsmedelsfrågan politiskt, det är inte en upphandlingsfråga. En ny, mer genomtänkt, syn på livsmedels- och måltidskvalitet har nästan bara vinnare!
Det handlar om folkhälsan – framför allt barn, sjuka,
gamla, men det handlar också om de svenska lantbrukarna och livsmedelsproducenterna, deras situation
och möjligheter att överleva. Det handlar om miljön
och hållbar livsmedelsproduktion och om krisberedskap inför de internationella medicinska, ekonomiska
och politiska problem som kan dyka upp, med exempelvis pandemier som ett skrämmande men fullt möjligt scenario. Offentlig sektor har ett folkhälsoansvar,
ett miljöansvar och ett näringslivsansvar.

Opinionsbildning
Otroligt många människor är på ett eller annat sätt
engagerade i livsmedelsfrågan. Men trots hundratals olika föreningar, organisationer, bloggar och
webbsidor så finns det i dag inga självklara och
samlande arenor för diskussion av jordbruks- och
livsmedelsfrågor.
Detta är kanske en anledning till att den svenska
livsmedelsproduktionens problem är kända av så få
utanför de egna leden och organisationerna.
I till exempel Frankrike och Italien finns en nationell stolthet över de egna produkterna och den egna
produktionen och bönderna har ett stort stöd hos
befolkningen. I Sverige ökar hela tiden andelen im-
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porterade livsmedel, medan den inhemska livsmedelsproduktionen minskar stadigt och jordbrukarna
blir allt färre. Nettounderskottet i handelsbalansen
för livsmedel är nästan 50 miljarder kronor.
Den splittrade och förvirrade opinionsbildningen
kring livsmedel är till nackdel för svensk livsmedelsproduktion. Till glädjeämnena måste ändå nämnas
Skolmatens Vänner, en verksamhet inom LRF, som
under den drivande, engagerade och mediekunniga
Annika Unt Widell fått stort genomslag hos media.
Att hitta fler framgångsvägar för opinionsbildning
och för att driva jordbruks- och livsmedelsfrågor är
en viktig uppgift att lösa.
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Exempel från andra länder
Här följer några exempel på ett utvecklat livsmedelsstrategiskt
arbete i andra europeiska länder.

Skolmatsrevolution i England
I England står skolmaten i centrum för barns ökade
kunskaper om matlagning, odling, djuromsorg och
måltidskultur. Skolmaten lär för livet. Under några
få år har stora insatser gjorts för att hjälpa tusentals
skolor att nå målen: minst 50 procent närproducerat,
30 procent ekologiskt och 75 procent lagat från grunden. Dessutom finns mat och odling självklart med
på schemat under skoldagen.*
Food for Life Partnership heter satsningen med
syftet att främja god matkultur och närproducerad skolmat. Programmet knyter ihop pedagogik,
jordbruk, matlagning och skolmat i ett certifieringssystem där brons, silver eller guldnivå kan uppnås av
skolorna. Inte bara skolorna utan också entrepenörer
som tillhandahåller skolmaten kan bli certifierade.
4 000 skolor har redan anslutit sig till programmet.
Målet är att certifiera alla 16 000 skolor i England.
Tanken är att eleverna ska lära sig om mat, matlagning, god djuromsorg samt odling i skolträdgårdar och stadsodlingar. Varje klass gör regelbundet
gårdsbesök på gårdar som i många fall även levererar
råvaror till skolköket.
Bakom programmet står fyra ideella organisationer
med the Soil Association i spetsen och drivs med stöd
motsvarande 200 miljoner SEK från the Big Lottery
Fund. Arbetet innefattar även samhället utanför skolan. Kommuninvånare och föräldrar deltar i aktiviteter såsom odling, matlagning och skördemarknader.
Information: Skolmatens vänner
I Västerås provar man nu att upphandla livsmedel
för pedagogiska syften i skolan.
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Finland föregångare för hälsosam kost
– ett övergripande branschsamarbete
Den gemensamma strategin för livsmedels- och
näringsbranschen i Finland offentliggjordes på
Livsmedelsdagen i Helsingfors 9 maj 2006. Strategin
grundar sig på ett gemensamt beslut av aktörerna
inom branschen att göra Finland till en konkurrenskraftig föregångare för hälsosam kost före år 2015.
Strategin är ett exempel på ett övergripande samarbete som omfattar hela livsmedels- och näringsbranschen. Den har utformats av tiotals experter från
primärproduktionen, forskningen, stora samt små
och medelstora företag inom livsmedelsindustrin, företag inom handelsbranschen, den offentliga förvaltningen samt folkhälsoorganisationerna.
– Detta projekt visade prov på ett gränsöverskridande samarbete inom branschen av aldrig tidigare
skådat slag i Finland, berättar Harry Salonaho,
ordförande för Livsmedelsindustriförbundet och
verkställande direktör för Valio. Han påminner om
att ett litet land inte har råd att slösa med resurser.
Det krävs genomtänkta val, fokusering på det väsentliga och ett allt bredare, intensivare och långsiktigare
samarbete. Samarbetet är också vår konkurrensfördel
och kommer att säkra en framgångsrik framtid för
Finland.
Nyckelfaktorerna i strategin är enligt programdirektör Anu Harkki följande: innovationer, ökad
export, effektiv kommersialisering, bättre kompetensutnyttjande, specialisering samt allt mer fokuserad
forskning. Det är också viktigt att utveckla myndighetssamarbetet.

I strategin föreslås att ett centrum för strategisk
spetskompetens inom området grundas. Det möjliggör ett långsiktigt utvecklingsarbete mot målet att bli
en global föregångare för hälsa.
Några viktiga citat ur Bakgrundsutredning för
uppgörandet av nationell livsmedelsstrategi 2020
(Finland 2009)
”Att upprätthålla en hög självförsörjningsgrad är
av stor betydelse för hela livsmedelskedjan och en
stor utmaning för den nationella jordbrukspolitiken.
Ett centralt mål för den nationella livsmedelsstrategin bör vara att bibehålla och stärka de finländska
livsmedelsprodukternas ställning på den inhemska
marknaden och förbättra deras konkurrenskraft på
exportmarknaderna.”
”Konsumenterna föredrar trygga högklassiga
inhemska produkter och genom strategin bör man
sträva till att tillfredsställa konsumenternas krav och
upprätthålla och förstärka deras förtroende för inhemska livsmedel. Produkternas spårbarhet, renhet,
hälsosamhet, smak och kvalitet är viktiga argument
för val av inhemska livsmedel.”
”Den globala livsmedelskrisen för ett par år sedan
väckte många till insikt om försörjningstrygghetens
betydelse. Klimatförändringen, oftare förekommande extrema väderförhållanden och olika epidemier
ökar riskerna för störningar i livsmedelsproduktionen och tillgången på livsmedel till rimligt pris.
Försörjningsberedskapen bör vara på en sådan nivå
att tillgången på livsmedel kan säkerställas under alla
rimligt tänkbara omständigheter.”

Danmark
I Danmark har exempelvis Köpenhamn en policy och
ett omfattande program för en bred förbättring av
mat- och måltidssituationen i verksamheterna. Detta
har brutits ner till ett konkret handlingsprogram där
Köbenhavns madhus har ett ansvar för kompetensutveckling, utbildning och hjälp till personal, under
namnet Kökkenlöfter.
Sjukhuset i Hvidovre har blivit vida omtalat för
sin fantastiska och omfattande meny, där man ändå
lyckats att sänka de totala kostnaderna jämfört med
tidigare halvfabrikatsmåltider. När varje portion är
vald och beställd av patienten, minskas spillet till
nästan noll (från närmare 70 %!) och därmed kompenseras kostnaderna för råvaror av hög kvalitet och
lokalt tillagad mat helt och hållet.
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Så svarar du på anbud
Antingen har du svarat på anbud tidigare och då har du förmodligen en uppfattning om vad
som förväntas av dig. Men både förfrågningsunderlag, förväntningar och möjligheter för dig
som leverantör kan variera mycket från kommun till kommun, om du funderar på att lämna
flera anbud.
Om du skall lämna anbud för första gången, var
medveten om att du gör ett strategiskt val! På den
viktiga plussidan finns att du skaffar en kund som
beställer av dig i flera år framåt, en stabil kund och
pålitlig betalare. Du vet att du alltid har en basvolym
garanterad.
På minussidan finns att det, speciellt första gången,
är ett stort jobb att lämna ett anbud, du låser också
upp dig i ett åtagande som du måste klara i flera år
framåt, du kanske kan få bättre betalt från andra
kunder (men du kan å andra sidan tappa dem mycket
snabbare också).
Det finns ett antal frågor som du kan ställa dig,
efter att ha läst denna skrift, som kan underlätta din
bedömning.
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• Hur vill jag utveckla min verksamhet? Vill jag
växa, vill jag hitta en säker marknad, vill jag utveckla nya produkter (till exempel ekologiska)?
• Kan jag tänka mig att samarbete med andra leverantörer? Accepterar kommunen sådana anbud?
• Vad händer med min verksamhet om jag vinner
ett avtal men åker ut nästa gång?
• Har kommunen en livsmedelspolicy och vad
säger den?
• Har kommunen uttalade mål kring vad man vill
uppnå med upphandlingen, till exempel när det
gäller små leverantörer eller livsmedelskvalitet,
ekologiska livsmedel, närodlat etc?
• Har man ett (tidsbesparande) elektroniskt upphandlingssystem?

• Hur ser logistik och transporter ut? Har man en
egen distributionscentral för inleveranserna?
• Vad har andra leverantörer för erfarenheter av
kommunen?
• Går det att få hjälp och stöd från LRFs företagarcoach, Företagarna eller andra?
• Bör jag ta kontakt med kommunen innan jag
bestämmer mig, med politiker, upphandlare
eller kostchef? (Detta kan jag göra när som helst,
behöver inte vara just när kommunen går ut med
en anbudsförfrågan.)
• Hur stor upphandling planerar man, är den ihop
med fler kommuner?
• Kräver kommunen miljö- eller kvalitetscertifieringar (som ofta är alldeles för dyra och komplicerade att skaffa för en mindre leverantör)?
• Kan min bokföringsfirma hjälpa mig att kontrollera att mitt anbud är rätt utformat, eller finns
det någon annan som kan?
• Har kommunen någon anbudsskola, eller dialogmöten med leverantörer?

• Har kommunen en bra uppföljning av avtalen?
(En bra avtalsuppföljning gynnar de små leverantörerna eftersom de stora annars har för lätt
att göra omfattande byten i sortiment och priser
under avtalstiden.)
När du gått igenom de här frågorna har du förhoppningsvis en bättre bild av vad du själv vill och
hur du upplever kommunen/kommunerna som
framtida affärspartners.
Känner du att det är en god idé att vara med, så
måste du vara beredd att lägga ner ett visst arbete, speciellt om det är första gången du deltar i en upphandling. Men du kan också räkna med att den offentliga
marknaden framöver kommer att bli mer och mer
lyhörd för fördelarna med mindre lokala leverantörer
och alltmer duktiga på att forma upphandlingarna så
att de fungerar bra även för de mindre leverantörerna.
Här nedan ser du hur Miljöstyrningsrådet ser på
mindre leverantörers möjligheter att delta i upphandlingar.
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Miljöstyrningsrådet – Råd inför att ge ett anbud
När du är intresserad av att sälja dina varor och tjänster på den offentliga marknaden, ta kontakt med
organisationer och företrädare i din bransch. Flera
branschorganisationer har pågående arbeten för
hur deras medlemmar kan verka på den offentliga
marknaden.

Råd inför att ge ett anbud
Informera dig om hur din lokala kundmarknad
ser ut. Många kommuner publicerar sina upphandlingsregelverk och intentioner på sina hemsidor, till
exempel när de avser att gå ut i ny upphandling och
hur de ser på leverantörsfrågan.
Om du i förfrågningsunderlaget har möjlighet att
lägga anbud på enbart en eller ett fåtal produkter,
till exempel potatis, kan du själv lägga anbud. Det
kan dock vara en fördel om du kan gå samman med
andra mindre leverantörer för att öka volymen och
underlätta transporterna.
Att svara på anbud, även om du förlorar, rustar dig
inför framtiden. Vid nästa upphandling kan du kanske konkurrera bättre och du har ett större kontaktnät vilket kan ge ett bättre upphandlingsresultat.
Tala om att du finns och ställ frågor till kommunen
när du inte förstår förfrågningsunderlaget. Att förstå
varandra och att utveckla marknader är viktigt eftersom de bästa affärerna skapas tillsammans.

Mindre leverantörer
Med ”mindre” leverantör menas små och medelstora
leverantörer och producenter, så kallade SME-företag. Det kan både vara en bonde som säljer en eller
flera produkter eller en liten leverantör som fungerar
som grossist och levererar produkter från flera producenter till kommunen

Anbud med miljökrav
Kommuner har ofta ambitionen att använda sig av
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Miljöstyrningsrådets kriterier för att bidra till att
minska miljöpåverkan och stärka djurskyddet.

Råd inför att ställa miljökrav
Tycker du att ambitionen i kommunens upphandling
inte är den rätta? Börja med att påverka beslutsfattarna eftersom de bestämmer vad som ska upphandlas och hur.
Om du känner dig tveksam till om du uppfyller
Miljöstyrningsrådets kriterier så börja med att titta
i Vägledningen för uppföljning av animaliska livsmedel. Där finns det förslag till verifikat listade efter
varje kriterium.
Först finns verifikatsförslag för de GEMENSAMMA
kriterierna, sedan de OBLIGATORISKA kriterierna
och sist UTVÄRDERINGSKRITERIERNA. I kriteriedokumenten för övriga livsmedel står verifikatsförslag direkt i dokumenten under varje krav.
Leverera statiskt enligt avtalet så att kommunen kan
följa upp ställda krav så att rätt produkt beställs under
hela avtalet. Vid nästa upphandling kommer förhoppningsvis allt att kännas lättare. Ställ frågor till kommunen när du inte förstår förfrågningsunderlaget!
Miljöstyrningsrådet har undersökt användningen
av livsmedelskriterier i upphandling. I mars 2012 rapporteras att miljökrav har ställts i 83 % av upphandlingarna och att miljökrav på fisk har använts i stor
utsträckning. Vidare har sociala krav ställts i 45 % av
fallen. Djurskyddskrav har ställts i 55 % av fallen (i
9 % av fallen var det inte aktuellt, t.ex. för bröd och
gryn). Kraven har t.ex. varit ”Antibiotika får användas endast efter ordination av veterinär och när det
är veterinärmedicinskt motiverat.” samt ”Djuret har
transporterats max 8 timmar till slakt eller max 12
timmar nattetid för fjäderfä.”
Slutligen skall nämnas att på LRFs hemsida kan du
hitta kontaktuppgifter till LRFs företagarcoacher i
din region och till LRF Konsult, där vissa konsulter
är specialiserade på offentlig upphandling.
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Tips och idéer
• Tänk igenom din strategi och
vad du vill uppnå när du gör affärer med offentlig sektor. Kolla hur
kommunen arbetar med livsmedelsupphandling (se checklistan i
kapitlet ”Så svarar du på anbud”).
• Prata med LRFs företagarcoach
och/eller med din lokala företagarorganisation.
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• Var en aktiv leverantör. Undersök din kommun, prata med politiker, upphandlare och beställare/
kostchefer. Ge exempel på hur
man kan förbättra och förändra
livsmedelsupphandlingar ( se kapitlet ”Mina tips till politiker och
upphandlare).

• Visa ditt intresse, uppmuntra
kommunen till möten och dialog.
• Prata med andra leverantörer.
Dela med er av erfarenheter, fundera över om ni har stötte chans
att ta hem anbud om ni samverkar,
kring leveranser, kring transporter och logistik.

• Var noggrann när du besvarar
anbudsförfrågan. Har du gjort ett
formaliafel, till exempel att missa
ett skall-krav, missat att underteckna, missat ett begärt intyg etc,
så får inte kommunen pröva ditt
anbud utan det förkastas automatiskt. Tag gärna hjälp av din
revisor eller din bokföringsfirma.

• Håll koll på vad som händer.
På LRFs hemsida kommer vi att
utveckla informationen kraftigt
kring livsmedelsupphandling och
på Miljöstyrningsrådets hemsida
(www.msr.se) kan du följa aktuella
händelser och förändringar inom
livsmedelsupphandling.

• LRF kommer att hålla lokala utbildningar på många platser. Håll
dig informerad.
• Läs gärna LRFs idéskrift ” Klimatsmarta affärsidéer. Lönsamma
tips från 12 svenska gårdar och
trädgårdsföretag”.
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Samverkansformer och affärsmodeller
På LRFs hemsida finn en hel del råd och tips då det
gäller hur man bygger och utvecklar företag. LRF
har engagerade regionala företagarcoacher som lämnar kostnadsfri rådgivning. LRF Konsult har också
ett antal konsulter som är specialiserade på offentlig
upphandling.
Men just när det gäller den offentliga upphandlingen finns en del ogjort arbete. I dag lägger politiker
och upphandlare på en många platser ner en hel del
arbete på att hitta smartare modeller för upphandling, så att även små leverantörer kan vara med.
Vad finns att vinna på detta? Flera olika saker, en
bättre livsmedelskvalitet, som gynnar de barn, sjuka
och gamla som tar del av den offentliga måltiden,
ett sunt och levande lokalt näringsliv, en bättre miljö
och en levande landsbygd. Bättre försörjningsmöjligheter i kristid.
Men det finns problem i arbetet också. Dels har vi
en upphandlingslagstiftning, förstärkt av en dålig
och opålitlig rättspraxis, som gör det enklare att
handla av stora grossister och att titta mer på lägsta
pris än på kvalitet. Dels är livsmedelsupphandlingar
nästan alltid stora och komplexa och väldigt otympliga att arbeta med för upphandlarna och detta
försvårar mycket då det gäller att få med de små
leverantörerna. Förhållandet stora upphandlingar
– små leverantörer kan i sämsta fall bli en Moment
22-situation.
Men kanske behöver också de mindre leverantörerna hitta nya samverkansformer, kring gemensamma
anbud, kring smartare logistik etc. Kanske behöver
leverantörerna ha en egen dialog och utvecklingsplaner. Behöver vi en gemensam organisation som
stöder våra verksamheter? (Jämför till exempel med
LivsWäX, som är en ekonomisk förening för livsmedelsproducenter i Dalarna och Gävleborgs län. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att stärka och utveckla
deras verksamhet och lönsamhet för ökad konkurrenskraft och tillväxt. Föreningen skall också arbeta
för att öka marknaden för lokal mat.) Hos LRF i

54 | Lantbrukarnas Riksförbund | 2012-09-06

Östergötland diskuteras just nu införandet av ”Upphandlingsringar för livsmedel”, en motsvarighet till
de maskinringar som finns på många håll.
För det mesta är små leverantörer ovana vid att
samarbeta med andra företag. Men det kan vara
dags att tänka om och prova nya vägar, för att bli ett
intressant och realistiskt alternativ i upphandlingarna. I en studie gjord i Södertälje (Projekt Södertälje
Närodlat) ges ett exempel; Kött produceras i relativt
stor mängd inom kommunen, men når inte de lokala
konsumenterna i tillräcklig omfattning p.g.a. svårigheter inom slakt, förädling, logistik och distribution.
Detta är ett stort område att bearbeta, och samarbeten mellan producenter kommer troligen att krävas,
då det är svårt för enskilda uppfödare att lämna
anbud och hålla en jämn leveranstakt som möter
kommunens behov. En kombination med andra
marknader är också nödvändig då kommunen inte
köper alla typer av styckningsdetaljer. Kommunens
köttproducenter har visat stort intresse och många
har deltagit på de möten som hållits inom ramen för
denna studie
Och dialogen med politiker och upphandlare skall
kanske fokusera mera på ”Den goda affären”, hur
kan vi tillsammans skapa nytta och kvalitet i den offentliga måltiden.
Som forskningsledaren Sigrid Pettersén på Inköp Gävleborg säger; Det är de små och medelstora
leverantörerna som har de bästa idéerna och kunskaperna när vi skall utveckla den offentliga måltiden,
men det är ju nästan aldrig de som kommer med i
upphandlingarna.
Kan vi hitta nya och smartare vägar för hur landsbygdskommunerna och de små livsmedelsleverantörerna kan skapa ömsesidig nytta för varandra?
Helt klart är att de små leverantörerna kommer att
bli allt viktigare för upphandlarna. Utvecklingen,
och nya krav från kommunerna, pekar också mot att
även större och mindre grossister alltmer kommer att
köpa in och distribuera lokalt odlade produkter från
små leverantörer.

De små livsmedelsleverantörerna
kommer att bli allt viktigare för
upphandlarna.

”
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Checklista för leverantörer
• Fråga kommunen/kommunernas upphandlare eller kostansvariga när de kommer att göra livsmedelsupphandlingar och var du hittar annonserna.
• Ta gärna en diskussion med de ansvariga om vad
kommunen har för mål med upphandlingen. Vill
man få med fler små leverantörer? Kommer man att
dela upp upphandlingen i fler delar? Vad har man
för mål när det gäller miljöaspekter, livsmedelskvalitet, närodlat, ekologiskt med mera? Hur kommer
man att ta hand om logistiken och distributionen?
Har man en livsmedelspolicy som styr vad man skall
upphandla? Är man intresserade av att komma på
besök för att se vad du kan erbjuda? Hur små mängder får man lov att leverera? Föredrar kommunerna
fullsortimentsleverantörer eller vill man hellre ha
många små.
• Kommer kommunen att upphandla lokalt framställda livsmedel via någon av de stora grossisterna. I
så fall finns också möjligheten att leverera via grossist, en möjlighet som kommer att öka allt mer*.
Förmodligen kommer även lokala grossister att få fler
uppdrag. Om kommuner upphandlar allt mer lokalt,
så måste man även hitta lämpliga lösningar när det
gäller logistiken, eftersom det blir ohållbart att varje
liten leverantör själv skall distribuera varorna.
• Kan det vara smart att samarbeta med andra leverantörer? (Det kan både gälla produkter och leveranser/transporter.) Eller känner du andra som har fått
kontrakt och som du kan prata med och få tips?
• Var ute i god tid med att besvara anbudet. Speciellt
första gången tar det tid att besvara ett anbud. Om
du skall bifoga intyg, till exempel från Skatteverket,
så beställ även dessa i god tid.
• Om du känner dig tveksam till om du uppfyller
Miljöstyrningsrådets kriterier så börja med att titta
i Vägledningen för uppföljning av animaliska livsmedel. Där finns det förslag till verifikat listade efter
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varje kriterium.
(finns på www.msr.se)
• Var väldigt noggrann när du besvarar anbudsförfrågan. Har du gjort ett formaliafel, till exempel att
missa ett skall-krav, missat att underteckna, missat
ett begärt intyg etc, så får inte kommunen pröva ditt
anbud utan det förkastas automatiskt. Tag gärna
hjälp av din revisor eller din bokföringsfirma. Och
du kan även be LRFs företagarcoach om goda råd.
Ofta känner de till hur upphandlingarna går till i
kommunerna i ditt närområde.
• Om kommunen använder elektronisk upphandling,
så innebär det faktiskt flera fördelar för dig som är en
mindre leverantör;
– För det första blir det svårare att göra fel, när du
fyller i ditt anbud direkt på webben. Har du missat att
fylla i något, missat att signera eller missat att bifoga
bilagor så säger systemet ifrån och hindrar dig från
att skicka ett felaktigt anbud.
– För det andra så går det väldigt mycket fortare än
vanliga manuella anbud.
– För det tredje så underlättar det kommunens uppföljning av att leverantörerna levererar enligt anbud.
Detta är nästan alltid till fördel för små leverantörer,
eftersom de stora ofta försöker byta ut produkter i
sortimentet, de kan göra strategiska prisdumpningar
i anbudet och höja priserna i efterhand med mera.
Detta blir betydligt svårare om kommunens uppföljning är bra.
* LRF och Martin & Servera träffade i februari/
mars 2012 ett samarbetsavtal. Man kommer tillsammans att:
• tydligare lyfta fram svensk mat i marknadsföring
• berätta om fördelarna med att köpa svenskt
• underlätta för kunder som vill köpa lokalt producerade livsmedel
• underlätta för bönder som vill nå den marknaden
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Länkar
Här följer några länkar till information och tips kring offentlig upphandling.
Tillväxtverket arbetar för att
skapa möjligheter för företag och
regioner och har bland annat
gett ut skriften ”En god affär
– En inspirationsskrift om att
underlätta företags deltagande i
offentlig upphandling”. Man har
även gett ut ” Samhälleliga mål
med upphandling som medel. En
vägledning i att använda offentlig
upphandling för att nå samhälleliga mål som till exempel att skapa
arbete för personer med funktionsnedsättningar”.
www.tillvaxtverket.se
Konkurrensverket, KKV, är
tillsynsmyndigheten som aktivt
verkar för en effektiv offentlig
upphandling. Uppgiften är att
främja en enhetlig tillämpning av
de nationella upphandlingsreglerna.
www.kkv.se
Dalarnas regionala serviceprogram drivs av Länsstyrelsen
Dalarna i samarbete med ett antal
organisationer.
Rapporten ”Offentlig upphandling och regional utveckling – problem, möjligheter och nya vägar”
kan beställas som pdf av projektledare Eva Kaiser.
Tel: 023-810 31
E-post: eva.kaiser@lansstyrelsen.se

Miljöstyrningsrådet, MSR, är
regeringens expertorgan inom
miljöanpassad och annan hållbar
upphandling. MSR ger stöd till
den offentliga sektorn, organisationer och företag genom att
utveckla kriterier för hållbar
upphandling, bl a för livsmedelsupphandling.
www.msr.se
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och
företag i Sverige. Man skall främja
hållbar tillväxt i Sverige genom
finansiering av behovsmotiverad
forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, bland
annat inom upphandling.
www.vinnova.se
Upphandlingsutredningen leds av
Anders Wijkman och har en viktig
roll i utveckling och förnyelse av
offentlig upphandling.
www.upphandlingsutredningen.se
SmåKom. De till befolkningen
mindre kommunerna i Sverige har
sedan 1989 samverkat i ett nationellt nätverk - SmåKom - för att
bättre hävda sina intressen i relation till de största kommunerna
och mot statens myndigheter, regering och riksdag. Upphandling
är en viktig fråga för SmåKom.
www.smakom.se

Upphandlingsstödet är en del av
Kammarkollegiet och arbetar med
att skapa vägledningar, med stöd
och en help-desk åt både upphandlare och leverantörer.
www.upphandlingsstod.se
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 75 000 företagare i många
olika branscher.
Företagarna har engagerat sig
i upphandlingsfrågor både lokalt
och centralt.
www.foretagarna.se
SOI – Sveriges Offentliga Inköpare vill aktivt verka för utveckling
och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela
inköpsprocessen. Detta sker bland
annat genom att stödja medlemmarnas kompetensutveckling,
genom opinionsbildning, debatter
och remissyttranden.
www.soi.se
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF,
som har drygt 171 000 medlemmar, ska bidra till att skapa
förutsättningar för uthålliga och
konkurrenskraftiga företag, och
till att utveckla livs- och företagsmiljöer på landsbygden. Har
bland annat gett ut skriften ”Ställ
krav. Upphandling av livsmedel i
offentlig sektor”, som kan laddas
ner från hemsidan.
www.lrf.se
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