
VRETA KLUSTER CASE - BRANSCHDIALOG

Anna Wingårdh, distriktschef Sodexo  
om branschdialogen arrangerad av Vreta Kluster

BAKGRUND  
Som en del av arbetet med den regionala livsmedelsstrategin, 
där Vreta Kluster har uppdraget att fungera som ett nav, vill 
Region Östergötland att andelen lokalproducerad mat ska öka. 
Regionen upphandlar inte råvaror själv till sina verksamheter
utan köper måltidsservice som en tjänst från leverantören 
Sodexo. Stora måltidsleverantörer har egna centrala avtal,  
men kan ta in lokala aktörer. För att öka medvetenheten  
och kunskapen hos alla parter och i alla led behövdes en  
sammankallande insats.

LÖSNING  
För att få en bättre bild av lokala producenter i Östergötland 
arrangerade Vreta Kluster en heldag, en så kallad branschdia-
log där företrädare för regionen och Sodexo fick träffa en rad 
lokala livsmedelsproducenter som fick visa upp sina produkter. 
Nytänkande, viktigt och spännande sätt att arbeta, tyckte Sofia 
Funke, tjänsteägare måltid på Region Östergötland. 

Policys, mål och visioner blandades med konkreta samtal  
om hur lokalproducerat kan ta större plats på menyerna.  
Sodexo kan gå utanför deras centrala avtal för att ta in lokala  
leverantörer och fick här konkreta namn och kontakter att  
ta med hem. 

RESULTAT  
Vreta Kluster har gjort en kartläggning av den lokala markna-
den över utbud, aktörer och volymer. Med den utgångspunkten 
har nu Region Östergötland och Sodexo en nära dialog för hur 
man får in fler lokala leverantörer. Enligt Helene Dalgard på 
Region Östergötland ligger fokus på att leverantörer ska upp-
märksamma och tillvarata de möjligheter som finns lokalt. 

Vreta Kluster har även initierat kartläggningar av maten på 
äldreboenden inom regionen för att kunna göra jämförelser. 
Det arbetet ska fortsätta tillsammans med andra vårdgivare 
när världsläget har förbättrats. 
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Region Östergötland jobbar för att andelen lokalproducerad mat ska öka i. För att den stora måltids-
leverantören Sodexo skulle få nys om fler nära livsmedelsproducenter och de lokala aktörerna skulle få 
möjlighet att visa upp sig hittade Vreta Kluster en innovativ lösning – en branschdialog.  

VRETA KLUSTERS  
            INNOVATIVA LÖSNING  
– EN NY BRANSCHDIALOG 

Det här är toppen, att vi får lära oss vilka leverantörer som finns på marknaden. 
Tillsammans med Region Östergötland har vi en hög ambition för att öka andelen 
lokal mat. Då måste vi hitta de lokala aktörerna.
”


