Offentlig sektor
vill köpa svenskt

Alla vill ha svensk mat!
Så gör du för att dina produkter
ska serveras på skolor, sjukhus
och äldreboenden.
DET OFFENTLIGA ÄR EN TRYGG KUND
At leverera till en kommun eller region kan vara en bra afärsmöjlighet
för dig som livsmedelsproducent. Långa avtalstider ger stabilitet och
långsiktighet. Det ger dig som liten aktör en möjlighet at växa och
utvecklas som företag.

TA KONTAKT MED KOMMUNEN
Många som upphandlar livsmedel arbetar för at kunna servera mer
lokala råvaror i ofentliga kök och välkomnar därför dialog med lokala
leverantörer. Tveka inte at kontakta din kommun eller region för at
få veta mer om vad de eferfrågar och hur det ska levereras. Det ökar
chansen at du får sälja.

SAMVERKA MED ANDRA
Om du inte har kapacitet at lämna anbud själv kan du samverka med
andra mindre leverantörer eller kanske leverera varorna via en grossist.
Det händer också at kommuner och regioner erbjuder utbildning till
företag som funderar på at lämna anbud. Ta reda på hur det ser ut hos
dig. Du kommer at bli positivt överraskad.

DET GÅR ATT KÖPA SVENSKT

FRÅGA DINA KOLLEGOR I BRANSCHEN

Det stämmer förvisso at kommuner eller regioner inte får ställa krav på
en varas ursprung. Men det är en myt at ofentlig sektor inte kan köpa
svenska livsmedel eller närodlat. Det fnns många svenska lantbrukare
som levererar livsmedel till skolor, äldreboenden och sjukhus.
Eferfrågan på svensk mat är stor.

Om du är intresserad av at sälja dina varor och tjänster på den
ofentliga marknaden är det en bra idé at ta kontakt med branschorganisationer eller företag i din bransch som verkar på lokal nivå.
Många branschorganisationer har regionkontor och kommungrupper
som ger råd till medlemmar som vill sälja till den ofentliga marknaden.
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Ställ frågor!
Många som upphandlar bjuder in till möten med leverantörer.
Här är några exempel på vad som är bra att ta upp på ett sådant möte:
► Hur ska produkterna levereras?
► Vilka volymer rör det sig om?
► Hur ser möjligheten ut att kunna svara på delar av en upphandling?
► Hur, när och var ska du kunna leverera produkterna?
► Vad händer om du inte kan leverera?
► Vilka övriga krav har de på dig som leverantör, till exempel i
samband med beställning och fakturering?
► Vilka dokument behöver du inkomma med?
► Vad är nästa steg i processen och var får du mer information om den?
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Har du frågor om upphandling kan du ringa vår frågeservice. Vi
kan hjälpa dig att förstå regelverket och ge dig goda råd. På vår
webbplats fnns det även goda exempel att inspireras av.

