
Ekologiskt odlat! 

Vi har som mål på Måltidsservice Strängnäs kommun att nå det nationella 
ekologiska målet på 60% innan 2030. 
Idag ligger vi på 47,7% i kommunen. 
Jag ansvarar för 9 st förskolor, dom har 55,58% i snitt. 
Varje månad har jag avstämning med varje kök där vi följer upp dom 
ekologiska inköpen. Just i år har jobbar inte jag med dom att höja den 
siffran så mycket utan mer att hitta bra ekologiska ”basvaror” som vi köper 
i stor volym, vi gör favoritlistor så det ska bli så enkelt som möjligt mm. 
Vissa varor är det ganska stor skillnad i priset på, ex bregott, har man inte 
utrymme i budget att köpa ekologiskt bregott varje gång så kan dom köpa 
varannan gång ekologiskt och frukten köper vi oftast inte ekologisk om 
den ligger över 27kr/kg. 
Vi använder oss av ett internetbaserat verktyg som heter DKAB Hantera 
Livs. 
Det finns ett stort antal rapporter i programmet att utgå ifrån samt 
funktioner för uppföljning av budget och nyckeltal på alla våra inköp från 
Menigo. 
Det finns även ett klimatverktyg där man kan följa vilken klimatpåverkan 
det är på de olika livsmedlen. 

Jag tycker inte att det är jätteenkelt att använda detta program men vet att 
det går att förenkla lite genom att rapporter och nyckeltal kan mailas 
direkt till köken vid bestämda tidsintervaller. Jag ska ta min kollega till 
hjälp med att lära mig det så snart det finns tid till det. 

Vi har också som mål att stötta dom ekologiska jordbruken runtomkring 
oss, tex Hornuddens trädgård där köper vi andelar i deras andelsjordbruk 
med grönsakslådor, vi är också där på studiebesök ett par ggr/år. 
Kungsbergsgård –ett annat ekolantbruk i kommunen har vi också varit på 
studiebesök på och köper några produkter därifrån. 

Sist ut vill jag tipsa och berätta om hur vi genom ett företag i Eskilstuna , 
August Lundh hyr tallrikar till 4 st av mina förskolor. Dom har ett koncept 
som heter Green Lopp system. 
Dom erbjuder ett uthyrningssystem av recirkulerade plastserviser tillverkade i 
certifierad och miljövänlig bioplast.  
Green Loop System bygger på tre enkla streg: Produktion, Användning och 
Återvinning - recirkulation. 
Även där har vi varit på studiebesök och just nu tittar vi på om det finns fler 
artiklar som vi skulle kunna ”hyra”. 

//Helena Rydgren

  

  

  

  


