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Matproduktionen i Nykarleby stad

 I Nykarleby finns 4 centralkök. 3 på skolor, 1 åldringshem. 

 Maten transporteras till 17 enheter

 Dagligen tillverkas ca 1600 luncher av 17 personer

 På fördelningsköken jobbar 15 personer

 Årligen görs ca 365 000 luncher, kostnaden för detta ligger på

ca 1,5 miljon

 Livsmedelspris 1,02 € per portion i skolor och dagisar



Nykarlebys Kostpolicy

 Under vintern 2018 påbörjades arbetet med att göra en Kostpolicy i 

Nykarleby stad

 Ett första utkast gjordes av koshållschefen som sen diskuterades i Sektionen 

för stödtjänster. Ungdomsrådet, äldrerådet och personalen fick sen ge 

utlåtande

 Korrigeringar gjordes sedan av Sektionen för stödtjänster och det 

dokument som finns idag godkändes





Upphandlingar – hur de görs i 

Nykarleby

 Offentliga upphandlingar regleras av EU:s upphandlingsdirektiv, nationell 

lagstiftning samt Nykarleby stads upphandlingsdirektiv

 Upphandlingsprocessen inom Nykarleby stad indelas i

 1. Småupphandlingar, 1 € - 59 999 €

 2. Nationell upphandling, 60 00 € - 208 999 €

 3. EU-upphandling 209 000 € -

 Upphandlingsverksamheten följer stadens vision enligt fastställd budget 

och ekonomiplan



Livsmedelsupphandlingar i Nykarleby

 Livsmedelsupphandlingarna i Nykarleby är uppdelade enligt

 Mjölk och mjölkprodukter

 Kött och chark

 Bröd

 Potatis

 Via Kuntahankinnat köps torra livsmedel, frysta produkter, grönsaker och frukter



Livsmedelsupphandlingar i Nykarleby

 Mjölk och mjölkprodukter samt Kött och chark upphandlingarna görs 

tillsammans med Grannkommunerna för att få större volymer och lägre pris

 Dessa upphandlingar görs för 2 år + 1 eventuellt optionsår

 I dessa upphandlingar godkänns delanbud för en viss produkt typ. Ex. rått 

kött

 Potatis och bröd gör staden egna upphandlingar för

 Alla upphandlingar sätts ut på HILMA, så vem som helst kan lämna in 

anbud

 Utöver dessa upphandlingar görs även mindre inköp direkt från olika 

leverantörer till köken bara man får dem till rätta pris!



Utmaningar med att handla 

närproducerat / ekologiskt

 I Nykarlebys kostpolicy står att maten så långt som möjligt ska tillredas av 

närproducerade livsmedel, gärna även ekologiska.

Samma sak tas upp i Upphandlingsdirektiven

 Utmaningar

 Priset

 Att få livsmedlen i sin rätta ”form”

 Svårt många gånger att få tillräckligt stora mängder



Matsedels upplägget i Nykarleby stad

-Statens näringsrekommendationer

 En 6 veckors rullande matsedel följs

 Maten ska vara näringsrik och följa statens näringsrekommendationer

 1 vegetarisk dag per vecka

 Minimalt med socker



Ekotemavecka i Nykarleby vintern 

2018

 I början på 2018 genomfördes en eko/närmats vecka i Nykarlebys 

Centralkök

 Detta gjordes i samarbete med EkoNu

 Livsmedelskostnaderna inte mycket dyrare än en ”normal” vecka. Men

istället mera arbetsdryg

 Senare under våren gjordes den även i de övriga centralköken





Framtids visioner

 Bra mat gjord från grunden av närproducerade och ekologiska livsmedel!



TACK!


