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Syfte & mål med planen
Syfte

Planens syfte är dels att klargöra ansvarsområden och arbetsfördelning mellan de olika aktörerna, dels att fungera som en översiktlig 
handbok, som redogör för de frågeställningar som kan uppstå vid en störning i livsmedelsförsörjningen och som föreslår generella
åtgärder.

Mål

Målet med planen är att så bra som möjligt kunna hantera en livsmedelsbrist eller störning så att det finns förutsättningar för:

• Bästa möjliga livsmedelsförsörjning och försörjning med insatsvaror viktiga för                                                                     
livsmedelsförsörjningen.

• Förmåga till trygga leveranser av säker mat vid olika typer av samhällsstörningar inklusive höjd                                   beredskap inom 
Västerås kommun.

• Att prioriterade målgrupper i kommunen ska ha tillgång till tillräckligt många kalorier för att                                                                  
kunna upprätthålla sin hälsa, även vid samhällsstörningar och höjd beredskap.

• Att Västerås Stad ska kunna stödja Försvarsmakten utifrån deras behov av livsmedelsförsörjning                                                                              
till sin verksamhet.
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Avgränsningar och prioriteringar

• Praktiskt och ekonomiskt kan vi inte skapa livsmedelslager för samtliga innevånare i 
staden.

• Fokus på de grupper som är i någon form av omsorg

• Till dessa grupper ska vi klara livsmedelförsörjning i en vecka.

• Förhållit oss till de lagar som finns inom området.

• Fokuserat på livsmedelssäkerheten.

• Centrala livsmedelslager av nationell betydelse som finns i och runt staden ska 
prioriteras för fortsatt funktion så länge som möjligt.

• Samordningen med aktörerna i livsmedelskedjan så att primärproduktionen bibehålls 
eller kan ökas, att förädlingen kan säkerställas och att distributionen till och från 
Västerås fungerar.



Barn o utbildningsförvaltning / 2018-11-19

Strategi skola, vård & omsorg

Yttre förutsättningar

Viktigt att utgå från ”worst case scenario” 

• Identifierat och utsett trygghetspunkter

• Förskola/skola, inventerat vilka kök som är stora och kan leverera till många mindre enheter alt. kan 
eleverna/barnen gå till annat ställe och äta. 

• Tittat geografiskt hur de strategiska större köken ligger för att ha stor täckning och haft med ett risktänk i val av 
kök.

• Äldreboenden, servicehus etc. ska vid kris få sin mat från                                                                   regionens 
regionens centralkök som har en överkapacitet i dagsläget.

• Utmaning är transporter, hur mycket kommer att finnas 
tillgängligt? Bättre att barn elever förflyttar sig till de utsedda  köken.. 

• I livsmedelsupphandling säkerställa att vi får ”krislivsmedel” också.



Barn o utbildningsförvaltning / 2018-11-19

Strategi skola, vård & omsorg

Inre förutsättningar

Viktigt att utgå från ”worst case scenario”

• Vi har räknat med att varje kök i snitt klarar att leverera mat i 2 dagar utan att ett eventuellt 
krismatslager ska behöva användas. Vi har ofta små förvaringsmöjligheter.

• Bemanning dygnet runt i de strategiska köken vid behov.

• Säkerställ nödvatten och nöd-el i de strategiska köken, räkna på kostnader för detta

• Begränsa måltiderna till ett minimum av vad en människa behöver i energiintag.

• Krismenyn måste bestå av konserver, torrvaror etc.. med lång hållbarhet och som kan förvaras 
utan kyla helst.  Maten ska vara lätt att tillaga med få moment.

• Vi har gjort lite olika varianter på krismeny.
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Utmaningar

• Hur ska vi skapa ett lager med livsmedel som räcker i en vecka? Vad kommer                                                   
det att kosta? Var ska det finnas, på ett eller flera ställen?

• Vi vet att våra leverantörer är känsliga för störningar, hur mycket kan vi räkna med dem vid en kris? Kan vi ställa 
högre krav på dem?

• Vilken typ av kris ska vi förbereda oss på? Vi har försökt ta höjd för en stor kris i vår planering.

• Vad händer om krisen blir längre än en vecka där en hel stad är drabbad? Vem tar över efter det?

• Idag har vi t.ex. väldigt få ställen med nöd-el och ganska tunt med nödvattentankar, vågar politikerna ta beslut 
om den kostnad det medför att förbereda sig för kris?

När man börjar jobba med ett sånt här område så inser man snabbt hur otroligt känsliga vi är vilket 
är skrämmande. Det finns i dagsläget ingen ”annan” som äger frågan så det gäller att vi tar tag i det 
nu! 


