
 

 

 

 

Andelsjordbruk i offentliga kök 

- Materialsamling för andelsjordbruk och kommuner 
 

Typ av 
material 

Titel Beskrivning Länk 

Infovideo 
Andelsjordbruk för 
ökad hållbarhet 

Lina Morin presenterar konceptet andelsjordbruk https://youtu.be/19-ayPdLocw  

Infovideo 
Andelsjordbruk för 
ökad hållbarhet 

Maja Söderberg presenterar konceptet andelsjordbruk https://youtu.be/Yu-2eqdWRVc  

Textmaterial 
Avtal mellan andels-
jordbruk och offent-
liga kök 

Genomgång av hur avtal ser ut idag med exempel från 4 
kommuner. Tips till kommuner och andelsjordbruk inför 
samarbete. Viss genomgång av reglerna i LOU.  

https://www.lansstyrel-
sen.se/down-
load/18.3da1c377162bd90d9ee11e
77/1526068463283/avtal-andels-
jordbruk-offentliga-kok.pdf   

Artikel 

Andelsjordbruk – en 
väg till mer närodlat i 
de offentliga köken 
eller en återvänds-
gränd? 

Artikel om andelsjordbruk och offentliga kök. Ett stycke 
om att inte köpa upphandla produkterna utan tjänsten 
som pedagogiskt verktyg 

https://mattanken.se/mattan-
ken/larande/samladkunskapoch-
material/material/andelsjordbru-
kenvagtillmernarodlatideoffentliga-
kokenellerena-
tervandsgrand.5.37750b4d1629090
69a130de8.html  

Artikel 
Kommunalt andelsä-
gande en möjlig väg 

Artikel om andelsjordbruk som pedagogiskt verktyg för 
att komma runt LOU 

https://www.ja.se/arti-
kel/2227157/kommunalt-andels-
gande-en-mjlig-vg.html  

Uppsats 

”Vill vi ha förändring 
så måste vi ju göra 
nånting!” - hur två 
kommuner lyckats in-
kludera andelsjord-
bruk i den offentliga 
upphandlingen 

Kandidatuppsats som med Sollefteå och Kramfors kom-
muner som exempel försöker reda ut: • Hur kan kom-
muner underlätta för lokala producenter i offentliga 
upphandlingar? • Vilka möjligheter och hinder finns för 
att inkludera andelsjordbruk i offentliga upphandlingar? 
• Vilka är drivkrafterna hos kommuntjänstepersonerna 
för att öka andelen lokalproducerade livsmedel i den of-
fentliga måltiden? 

https://stud.epsi-
lon.slu.se/13640/1/ostens-
son_e_180808.pdf  

Artikel 
Kommunala kor gör 
menyn lokal 

Artikeln går igenom Härjedalens upplägg att köpa lokala 
djur i stället för kött. Upplägget verkar vara som andels-
jordbruk men utan att det uttryckligen kallas så. 

https://www.svt.se/nyheter/lo-
kalt/jamtland/egna-kor-ger-harjeda-
lens-kommun-mer-lokalproducerad-
mat  

Rapport 
Slutrapport för Pro-
cessledning inom of-
fentlig upphandling 

Rapport om lokal mat i offentliga kök. Rapporten går ige-
nom hur nuläget ser ut, trender och framtida behov för 
att den lokala maten ska öka i offentliga kök och att fler 
små producenter ska delta i upphandlingarna. 

https://www.lansstyrel-
sen.se/down-
load/18.1dfa69ad1630328ad7c7f93
1/1526068316799/processledning-
offentlig-upphandling-slutrap-
port.pdf  
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