
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling  
 
 

Tid Torsdag 13 oktober kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 6 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

Anmälan via samma länk till Jordbruksavdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde  

kl 13.00–15.00 (endast Jordbruksavdelningens ledamöter). 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

Webb Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start kl 15:45. 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen A W. Bergsten och  
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond 

 

 

Dagligen serveras mer än 3,2 miljoner måltider i förskolor, skolor, på sjukhus, inom äldrevården 

och andra institutioner – den offentliga upphandlingen av livsmedel omfattar ca 5 % av den totala 

livsmedelskonsumtionen. 

 

Den offentliga konsumtionen må inte vara så stor men den har mycket stor betydelse eftersom 

upphandlingen är politiskt styrd och även har ett stort signalvärde för såväl köpare som säljare. 

Den offentliga upphandlingen pekas ofta ut som ett sätt för samhället att visa vägen mot en hållbar 

upphandling. Det kräver ett tydligt politiskt ansvar.  

 

Livsmedel är en central del av den svenska upphandlingsstrategin. Den offentliga upphandlingen 

kommer sannolikt också vara en del av den kommande nationella livsmedelsstrategin som ska 

omsättas i praktiken. 

 

Hur blir den offentliga livsmedelsupphandlingen en bransch där den offentliga affären medverkar 

till att den politiska ambitionen omsätts, så att krav som ställs i upphandling ligger i nivå med de 

krav som ställs på vår inhemska produktion?  
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling  
Torsdag 13 oktober 2016 
 

 

Moderator Magnus Nordgren, Jordbruksverket, ledamot Jordbruksavdelningen 

 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

15.30 Formell sammankomst 

Lisa Sennerby Forsse, Preses, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

 

15.45 Dagens överläggningsämne 
Magnus Nordgren, Jordbruksverket, ledamot Jordbruksavdelningen 

 

16.00 Regeringen vill ha en bättre livsmedelsupphandling 

Christina Nordin, departementsråd, Näringsdepartementet 

 

16.15 Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga 

Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten. 

 

16.35 Måltidsmodellen som grund för upphandling och verksamhet 

Eva Sundberg. Team Mat och Måltider, Livsmedelsverket. 

 

16.55 Trender och siffror inom svensk produktion 

Åsa Lannhard, jordbrukspolitisk utredare, Jordbruksverket. 

 

17.15 Bensträckare 

 

17.20 Diskussion 

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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