
Matsäkerhet vid kris 

 9 februari år 2040 

När jag vaknade denna morgon är allt strömlöst hemma och internet 
fungerar inte, jag tar fram min vevradio och får höra att det är strömlöst i 
hela Sverige och att dom jobbar på att felsöka. 
Jag tar mina stora vattendunkar och tappar upp vatten i innan jag skyndar 
mig till jobbet, väl där är vi alla lite spända men det här har jag varit med 
om flera gånger förut så jag behåller lugnet. 
Vi har fått information om att strömmen inte kommer tillbaka inom 
närmsta dygnet. Vi går direkt upp i stabsläge.  

I våra 30 kök vet alla vad man ska göra.  
Kontinuitetsplaner för alla slags kriser finns framtagna och pärmar med 
tydliga rutiner finns i köken. 

Jag tar mig till det största köket som också är det enda som har ett 
reservkraftverk. Jag kan nog bistå där med att prioritera elanvändningen 
under dagen. 
När jag är klar där åker jag och mina kollegor runt till dom andra köken 
och hämtar dom livsmedel som kan räddas och tar det till köket där vi har 
fungerande kylar och frysar. 

Elen beräknas komma åter nästkommande dag under kvällen, vi stoppar 
alla leveranser som är väntade nästa dag. 
På radion under eftermiddagen får vi även höra att gränserna har stängts 
för import av livsmedel och drivmedel.  
Det är något som jag inte påverkas jättemycket av varken hemma eller på 
jobbet.  
Sedan 2 år tillbaka köper vi in nästan bara svenska råvaror och livsmedel 
eller använder oss av egenproducerade. Inköp av kaffe kommer att 
påverkas negativt men inget som är nödvändigt för våran verksamhet. 

Såhär förberedde vi oss: 

• 2020 tog vi fram kon/nuitetsplaner för alla slags avbro7 

• En gång i månaden har en ”krisgrupp” träffats och planerat allt möjligt 

• All personal får utbildning i krisberedsskap 1 ggr/år , samma vecka som 
krisberedsskapsveckan är som MSB anordnar. Den veckan använder vi 
även upp vårat krislager på mat och byter ut /ll ny7. 

  

  

  

  



• Tä7 samarbete med kommunens inköpsavdelning 

• Många /mmar arbete med a7 upphandla endast svenska leverantörer 
och producenter, idag har vi avtal även med flera lokala producenter. 

•  En odlingsstrategi togs fram 2024 

• 2025 började vi arrendera e7 stort jordbruk där vi kunde odla grönsaker 
samt ha egna kor både för eget kö7 och den biologiska mångfalden. Den 
sköter vi /llsammans med en lantbruksskola samt kommunens 
gymnasiala restaurangutbildning. 

• Det tog flera år men idag har vi bra samverkan och kon/nuerliga möten 
och kon/nuitetsplaneringar med övriga kontor (utbildningskontoret, 
socialkontoret, räddningstjänsten mfl.)  

En krislåda finns i alla kök, med bla ficklampor, vevradios, 
engångsmaterials lager för ca 3 dagar, vattendunkar och  
en krispärm som innehåller: 
Telefonlistor med nödvändiga kontaktuppgifter 
Kontiniutetsplaner för olika slags kriser  
Krispriolista för dom olika avbrotten 
Krismenyer 
Manuell egenkontrollpärm 

Alla kök har även: 
Krismat för elavbrott i ca 3 dagar.  
Krismat för vattenavbrott i ca 1 dygn. 

Källor: 

https://www.msb.se/ 
https://www.civil.se/  
https://www.svtplay.se/ 
http://intranet.strangnas.se/ 
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