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Marknadstäckning – segment 
BFS är branschorganisation för tillverkare och importörer av apparater, utrustning och 
inredningar till storkök i Sverige. Produkterna används inom en rad olika marknadssegment, 
t.ex. restauranger, sjukhuskök, skolor, livsmedelsbutiker, caféer, barer och gatukök. Kunderna 
finns inom såväl privat som offentlig sektor. Föreningen har ca 40 medlemmar. 
 
BFS är också branschorganisation för: 
 Företag som levererar apparater, utrustning och inredning till storkök – och som inte till 

någon del tillverkar eller importerar nämnda produkter. 
 Företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till branschen, såsom leverantörer av 

råvaror, service eller konsultverksamhet. 
Dessa företag är enligt stadgarna associerade medlemmar. 
 

BFS’ mission 
BFS verkar i Sverige för att skapa förståelse för samhällets behov av professionell beredning, 
tillagning, förvaring och transport av livsmedel samt nyttan av branschens produkter i alla 
typer av storkök. 
 
Det övergripande målet med verksamheten är att vara en konkurrensneutral plattform där 
medlemsföretagen genom samverkan skapar de bästa tänkbara förutsättningarna för att verka 
på den svenska marknaden som en del av EU. 
 

BFS’ huvuduppgift 
BFS’ huvuduppgift är att främja branschens utveckling genom att 
 representera branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och 

organisationer 
 vara ett aktivt diskussions- och samverkansforum för medlemmarna. 
 

Arbetsform och verksamhetsområden 
A. Underlätta för medlemmarna genom att bevaka, tolka och bemöta bl.a. lagstiftning och 

förslag till lagstiftning som motverkar eller försvårar företagens försäljning. 
B. Skapa effektiva verktyg som underlättar för medlemmarna att minimera tids- och 

kostnadskrävande administration samt ge direkta kostnadsbesparingar. 
C. Förbättra förutsättningarna på marknaden för branschens framtida utveckling. 
D. Genom regelbunden mötesordning och rekrytering av nya medlemmar skapa en 

konkurrensneutral mötesplats för erfarenhetsutbyte och samverkan, såväl mellan 
medlemsföretagen som gentemot andra branschorganisationer. 

 
Verksamhetsområdena A och B sköter kansliet i huvudsak på egen hand i samråd med 
representanter för tekniska kommittén och i vissa fall med styrelsen - ofta också 
resurseffektivt i samverkan med kansliets övriga branschföreningar. Verksamhetsområdena C 
och D kräver större engagemang från medlemsföretagen och framför allt från styrelsen. 
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Konkreta arbetsuppgifter 
1. Bevaka och tolka lagar och förordningar i Sverige och EU, särskilt på maskin- och 

elektronikområdet. 
2. Bevaka offentliga upphandlingsregler. 
3. Bevaka miljökrav och –kriterier och andra miljöfrågor av relevans för branschen. 
4. Fungera som lobbyorganisation och remissinstans inom ovanstående områden. 
5. Göra PR för att öka kännedomen om BFS. 
6. Sprida information och kunskap inom BFS’ kompetensområden. 
7. Utforma branschgemensamma policies, rekommendationer etc. 
8. Ta fram statistikuppgifter till gagn för medlemsföretagen. 
9. Fungera som nätverk för medlemsföretagen och även med andra intressenter. 
10. Bevaka allmänna utvecklingstrender i branschen och driva gemensamma 

utvecklingsprojekt (teknik och marknad). 
 
På så sätt gör BFS nytta för tillverkare och leverantörer, kunder och användare och BFS-
medlemskapet ger trygghet och tid för företagens egen försäljning. 
 
De värdeord som genomsyrar BFS-arbetet är: 
 Seriositet (medlemskrav, etiska regler, uppförandekod etc.). 
 Kunskap (information internt och externt via hemsidan, seminarier/BFS Information Day, 

CFSP-utbildning/certifiering, YH-utbildning för servicetekniker etc.). 
 Trygghet (BFS bevakar och informerar om lagstiftning, standarder m.m., sparar tid och 

pengar, skapar bästa förutsättningar och trygghet för medlemsföretagen). 
 
Kansliet administrerar även Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH), 
Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF), Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening 
och Sveriges Färgfabrikanters Förening (Sveff) och Svenskt Växtskydd, med vilka BFS 
samverkar i frågor av gemensam karaktär, såsom hygien, miljö (lagkrav och t.ex. 
byggbranschens krav) och upphandling. Föreningens administration sköts av 
KTF Organisation AB. Kanslisamverkan borgar för en effektiv hantering av 
lagstiftningsfrågor m.m. och ger branscherna synergieffekter som bidrar till att hålla nere 
föreningens kostnader för administration, inventarier/utrustning etc.  
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BFS’ styrelse 2016  
Ordförande: Magnus Ericsson Wexiödisk AB 
 
Vice ordförande: Torbjörn Peltonen Scanbox AB 
(även styrelsens EFCEM-representant) 
 
Ledamöter: 
Kristian Ekström  Electrolux Professional AB 
Per Ola Lindpil  Getinge Storkök AB 
Claus Chr Holmen  Gram Commercial A/S 
Dan Öfring   Martin & Servera AB 
Christer Askerot  Svea nu AB 
 
Suppleanter: 
Johan Haglund  Haglund Industri AB 
Joakim Baringe  AB Hällde Maskiner 
 

BFS’ kansli  
Olof Holmer, ekotoxikolog. 
VD för KTF Organisation AB. 
 
Ulrika Flodberg, fil kand., toxikolog. 
Direktör med ansvar för BFS. 
 
Lorena Costa, assistent. 
Ansvarig för administration såsom arrangerande av konferenser och sammanträden, 
registerhantering, fakturering och beställningar. 
 
Övriga medarbetare på kansliet är Emma Jansson, fil. mag. miljövetenskap, Henrik Jansson, 
fil. mag. biologi, Peter Jansson, fil. mag. biologi, Anna Melvås, civ.ing., Madelaine 
Nordstrand, civ. ekon. och för Svenskt Växtskydd Hans Hagenvall, agronom, och Anders 
Normann, ekotoxikolog. 
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BFS’ verksamhet under 2016 
Verksamheten har bedrivits i linje med föreningens mission och huvuduppgift och inom de 
fyra verksamhetsområdena för att säkra nyttan för medlemmarna. Arbetsinsatser/projekt 
beskrivs här nedan under respektive verksamhetsområde. 
 
Under året har BFS fokuserat och lagt ner ett omfattande arbete på att: 
 lägga grunden för en rimlig hantering av kraven på garantier och service 
 arrangera CFSP-utbildning i Sverige 
 medverka i arbetet med att starta yrkeshögskoleutbildning av servicetekniker för 

storköksmaskiner 
 bevaka utvecklingen och sprida information om EFCEM-BIM 
 ge synpunkter till SKL Kommentus Inköp i arbetet med anbudsunderlag vid 

ramupphandling av storköksutrustning 
 försöka utöka medlemskretsen med återförsäljare/associerade medlemmar. 
 

A. Underlätta för medlemmarna genom att bevaka, tolka och 
bemöta lagstiftning och förslag till lagstiftning som motverkar 
eller försvårar företagens försäljning 

Lagstiftning och miljö 
BFS har bevakat utvecklingen, i EU och Sverige, på lagstiftningsområden av relevans för 
BFS-företagen. Översikter och sammanfattningar från EFCEM, som i sin tur samarbetar med 
verkstadsindustrins stora lobbyorganisation Orgalime, har underlättat BFS’ bevakning. 
 
Syftet med BFS’ bevakning är att ge trygghet och tid för medlemsföretagens egen försäljning 
och att BFS-kansliet tillsammans med medlemmarna ska ha beredskap att agera vid behov, 
t.ex. som remissinstans. 
 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner 
BFS har lämnats synpunkter på remissförslag från Arbetsmiljöverket angående ändring i 
föreskrifterna AFS 2008:3 om maskiner. BFS ställer sig positiv till förslaget som innebär en 
skärpning vad gäller sanktionsavgifter bl.a. för att motverka osund konkurrens. BFS trycker i 
yttrandet på vikten av att myndigheten utövar tillsyn för att ändringen i föreskrifterna ska ha 
avsedd effekt. 
 

WEEE-direktivet: Producentansvar för elektriska och elektroniska 
produkter 
Ett reviderat WEEE-direktiv antogs och publicerades 2012. I samråd med Naturvårdsverket 
uppdaterade BFS då sin branschrekommendation om tolkning av direktivet. Hösten 2014, när 
motsvarande svenska förordning publicerades och trädde ikraft, kom det fram att 
Naturvårdsverket ändrat sin tolkning till att producentansvaret omedelbart skulle omfatta 
storköksapparater. BFS gjorde då kraftfulla insatser för att få Naturvårdsverket att stå fast vid 
sin tidigare tolkning – producentansvar från 2018. I diskussionen hävdade BFS bestämt att 
storköksapparater inte är hushållsapparater och därför inte ska omfattas av producentansvar 
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redan nu. Naturvårdsverket har dock slagit fast sin nya tolkning med motiveringen att andra 
länder gjort den tolkningen och att det är ”funktionen” hos produkterna som styr om de 
omfattas eller inte. 
 
En årlig tillsynsavgift har införts vid årsskiftet 2015/2016. BFS har också under 2016 fått 
signaler om att SNV inspekterar företag och kontrollerar att produkter anmälts till EE-
registret. Om inte åläggs företag att betala miljösanktionsavgift. 
 

RoHS-direktivet: Farliga ämnen i elektriska produkter 
BFS har bevakat reglerna om farliga ämnen i elektriska produkter (RoHS-direktivet) och 
Kemikalieinspektionens föreskrifter som fört in direktivet i svensk lagstiftning, för att ha 
beredskap om reglerna kommer att omfatta kemiska ämnen som är kritiska för 
storköksbranschen. BFS-medlemmarna har hållits informerade om de förändringar som kan 
ha betydelse för branschen, under 2016 gällande förbud mot fyra ftalater i elektronik. 
 

Ekodesigndirektivet 
BFS har bevakat utvecklingen av s.k. genomförandeförordningar för att ha beredskap när 
arbetet kommer in på krav för olika typer av storköksapparater. Under 2015 har EU-
kommissionen publicerat förordningar om energimärkning och ekodesignkrav för 
professionella kylar och frysar. Energimärkning av professionella kyl- och frysprodukter 
gäller från den 1 juni 2016. 
 
Arbetet med ekodesignkraven har dock stannat av något, för att ge tid åt 
standardiseringsorganisationernas arbete med att få till mätstandarder på området 
professionell tvätt, tork och disk. EU-kommissionen har gett i uppdrag till CEN att ta fram 
standard för bl.a. professionella diskmaskiner. 
 
I Sverige är Energimyndigheten ansvarig myndighet med vilken BFS har regelbunden 
kontakt. Tack vare information från både myndigheten och EFCEM har BFS snabbt kunnat 
informera berörda medlemsföretag när viktiga dokument ska behandlas på EU-möten, som 
ofta sammankallas med kort varsel, men under 2016 har aktiviteten varit låg. 
 

Kemikalier i varor 
BFS har fortsatt att bevaka och informera medlemmarna om REACH-förordningen (EUs 
kemikalielagstiftning) och regler för företag som tillverkar ”artiklar”/varor (alltså inte 
kemiska produkter). På REACH-området har BFS också stor nytta av kanslisamverkan med 
de övriga branschföreningarna som har kemisk-tekniska produkter som sin huvuduppgift. 
 
Aktuellt under 2016 har varit att fortsatt bevaka den s.k. kandidatlistan, d.v.s. listan över svhc-
ämnen (substances of very high concern), som ca 2 gånger per år utökas med nya 
”kandidater”. För varor, som t.ex. storköksapparater, gäller enligt REACH-förordningen att 
leverantören har anmälningsplikt till ECHA (den europeiska kemikaliemyndigheten) om 
varorna innehåller mer än 0,1 % av något ämne på ECHAs kandidatlista. Även kunder ska 
informeras om produkten innehåller mer än 0,1 % av ämne på kandidatlistan. 
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EU-domstolen gav under 2015 Sverige rätt i hur informationsplikten i Reach ska tolkas när 
det gäller skadliga ämnen i sammansatta produkter/varor. Detta innebär att informationskravet 
i Reach ska tolkas så att gränsen 0.1 viktprocent för ämnen på den s.k. kandidatlistan ska gälla 
alla delar av en sammansatt produkt. 
 
BFS har även informerat medlemmarna om EUs biocidförordning med regler om märkning av 
biocidbehandlade varor (”antibakteriella” varor). 
 

Standardiseringsfrågor 
Utvecklingen av Europastandarder och internationella standarder har en central betydelse för 
tillämpningen av EGs maskindirektiv (i Sverige implementerat genom Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter) och andra direktiv på maskin- och elsäkerhetsområdena. BFS’ medlemmar har 
kontinuerligt fått information och getts tillfälle att påverka remissförslag om standarder. 
Bevakningen har skötts rationellt via elektronisk information, främst från SIS. BFS-
medlemmarna har också fått information då nya svenska standarder för livsmedelsmaskiner 
blivit klara och publicerats. 
 
Se även B Medlemskap i SIS/TK 244. 
 
BFS har, via ett par medlemsföretags medverkan, bevakat utvecklingen i CEN-
standardiseringskommittén om professionell disk. Branschen har också via medlemsföretag 
ett engagemang i SEK, som håller i CENELEC-standarder. 
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B. Skapa effektiva verktyg som underlättar för medlemmarna att 
minimera tids- och kostnadskrävande administration samt ge 
direkta kostnadsbesparingar 

Medlemsinformation och bevakning 
Medlemmarna har genom en nyhetsrulle på den lösenordskyddade delen av BFS’ webbplats 
samt vid föreningens möten kontinuerligt hållits informerade om aktuella ärenden avseende 
föreningsarbetet, lagstiftnings- och standardiseringsfrågor, SCBs entreprenadindex för 
storköksinstallationer m.m. Till medlemsföretagens tekniska representanter har dessutom 
kontinuerligt sänts fördjupad information av teknisk art. 
 
BFS-kansliets bevakning, sovring och branschanpassad medlemsinformation syftar till att 
spara resurser åt företagen, som själva slipper lägga ner arbete på omfattande bevakning. 
Medlemmar som läser ”nyhetsrullen” på BFS’ webbplats kan känna sig trygga med att man 
inte missar något väsentligt. 
 

BFS’ branschrekommendationer, policypapper etc.  
På BFS’ hemsida har föreningens samtliga branschrekommendationer funnits tillgängliga – 
några tillgängliga för alla på den öppna hemsidan och några endast avsedda för BFS’ 
medlemsföretag på den lösenordskyddade delen av hemsidan. 
 
Under 2016 har följande uppdaterats: 

 Informationsblad från BFS: Om tillämpningen av miljö- och hälsokrav från bygg- och 
fastighetsbranschen 

 Brevmall avsedd att använda vid kontakt med leverantörer för ”Frågor angående 
ämnen i varor enligt krav i EUs kemikalielagstiftning Reach” 

 Blankettmall: Byggvarudeklaration/Miljödeklaration 
 Lathund för BFS tillhjälp i användningen av KemIs sökverktyg Varuguiden 

 
BFS’ branschrekommendationer och policypapper syftar till att ge stöd för medlemmarna och 
skapa samsyn, t.ex. när det gäller tolkning av lagstiftning, och ett enhetligt agerande i linje 
med BFS’ ståndpunkter. 
 

Garantikrav och förslag till servicebok 
Styrelsen har fortsatt att arbeta med frågan om garantikrav som ställs från bygg- och 
fastighetsbranschen och arbetat vidare med en branschrekommendation om en mall för 
servicebok, på liknande sätt som bilbranschen, med skötselanvisning, serviceinstruktioner och 
skötsel- och serviceintyg. Här gäller det att söka förståelse i alla led för att det inte är rimligt 
att ge långa garantier utan någon motprestation. Det har bedömts viktigt att på detta sätt hjälpa 
återförsäljare att klargöra vad som ingår i garanti och vad som krävs i form av skötsel och 
underhåll. Idéer om att lägga servicebok i databas har diskuterats kort, men styrelsen avvaktar 
för att se hur EFCEM-BIM utvecklar sig för en eventuell samordning. 
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SCBs Entreprenadindex 
BFS har sedan många år tillbaka ett avtal med SCB angående löpande (månatlig) framställ-
ning och leverans av Entreprenadindex E11 (f.d. E84) litt. nr 2161 Storköksinstallationer – 
Leverans och montering av storköksutrustning. Indextalen syftar till att ge BFS-företagen 
underlag vid kostnadsreglering mellan entreprenör och beställare. Senaste version av 
entreprenadindex läggs ut på BFS’ lösenordskyddade webbplats och medlemmarna 
informeras kontinuerligt. 
 
Entreprenadindex (E11) för husbyggnad och anläggning är ett faktorprisindex för kostnads-
reglering av byggentreprenader. E11 avser att mäta entreprenörens kostnadsutveckling utan 
hänsyn till produktivitetsutvecklingen och löneglidning. E11 beräknas månadsvis med basår 
2011. En undergrupp till E11 är Entreprenadindexet 2161 Storköksinstallationer, som visar på 
kostnader för en entreprenör att göra storköksinstallationer. Inkluderat i index är material-
kostnad (viktat 67 %), löner enligt verkstadsavtalet (viktat 15 %), tjänstemannalöner (viktat 
3 %) och övriga kostnader (viktat 15 %). 
 
BFS informerades hösten 2016 om att Byggindustrierna (BI) kommer att lägga ner sin 
publikation med entreprenadindex och övergå till en databas. BFS har fört diskussioner med 
såväl SCB som BI för att bedöma om även BFS behöver förändra sitt arbetssätt på området. 
En enkät bland BFS-medlemmar visar att några företag har nytt av entreprenadindex som det 
ser ut idag. Tillsammans med SCB har en uppdatering av faktabakgrunden för 
entreprenadindex gjorts för att tjäna som underlag för eventuellt beslut om förändringar i 
BFS’ uppdrag till SCB. 
 

Branschstatistik 
Under verksamhetsåret har branschstatistik för 2015 in- och utrapporterats. BFS formulerade 
2014 nya rutiner för statistikrapporteringen för att säkerställa att arbetet med 
branschstatistiken inte strider mot konkurrenslagstiftningen. Rutinerna införde också från år 
2015 en administrativ avgift för försenade rapporter, som annars kräver oproportionerligt 
mycket av kansliets tid. De nya rutinerna har snabbat på rapporteringen betydligt. 
 
Branschstatistikens syfte är att fungera som verktyg för företagens marknadsbedömningar. 
 

DLF Samköpsrabatter 
BFS’ samarbete med DLF (Dagligvaruleverantörers Förbund) syftar till att erbjuda BFS’ 
medlemmar samköpsrabatter som ger förmånliga priser på hotell, hyrbilar, bilköp m.m. 
Gällande avtal publiceras på BFS’ webbplats för medlemmarna och medlemmarna informeras 
om aktuella erbjudanden. 
 
Beräkningar visar att medlemsföretag kan spara betydande belopp, t.ex. vid bilköp – för vissa 
företag motsvarande medlemsavgiften/servicearvodet till BFS eller till och med mer. 
 

Medlemskap i SIS/TK 244 
Tack vare BFS’ medlemskap i SIS/TK 244 Livsmedels- och förpackningsmaskiner får 
medlemsföretagen tillgång till standardiseringskommitténs all dokumentation genom ett BFS-
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specifikt lösenord till Livelink (SIS’ dokumentdatabas) och NTC-databasen för internationella 
dokument. BFS får också via e-post kontinuerlig uppdatering om läget beträffande relevanta 
standarder. Till alla medlemmar, som önskat finnas på sändlistan för BFS’ tekniska kommitté, 
har information skickats om remisser, standardiseringsmöten, nya standarder etc. för att göra 
det möjligt för berörda företag att aktivt påverka standarderna. 
 
BFS hade 2016 inte möjlighet att delta i årsmöte för SIS/TK244. 
 
BFS-gemensamt medlemskap i SIS/TK 244 syftar till att ge kostnadsbesparingar för 
medlemsföretag som vill följa och delta i standardiseringsarbetet inom kommittén, genom att 
de enskilda företagen slipper kostnaden för eget medlemskap. 
 

Mässfrågor – GastroNord 2016  
BFS strävar efter att skapa förutsättningar för samarbetsavtal med mässarrangör, som innebär 
ekonomiska förmåner, såsom t.ex. monterrabatter, för medlemsföretagen. 
 
Ett nytt samarbetsavtal mellan BFS och Stockholmsmässan gällde GastroNord 2016. Efter 
mässans genomförande i april 2016 gjorde BFS en uppföljande enkät bland medlemmarna. 
Resultatet används vid förhandlingar om nytt samarbetsavtal för kommande mässor. 
 
BFS arrangerade i samarbete med Stockholmsmässan och Fairlink en mässutbildning för 
BFS-medlemmar i mars 2016. 
 

Mässfrågor – RestaurangExpo och Fastfood & Café  
Ett samarbetsavtal mellan BFS och easyFairs har gett BFS-medlemmarna förmånliga villkor 
vid mässorna som arrangeras i Göteborg, Malmö och Stockholm från hösten 2015 till våren 
2017. Enligt avtalet har easyFairs bl.a. hjälpt till med utskick från BFS till mässans 
målgrupper. 
 
Medlemsföretagens synpunkter på mässarrangemanget i Malmö 2016 har följts upp med en 
enkel enkät. Resultatet används vid förhandlingar om nytt samarbetsavtal. 
 

EFCEM-BIM 
BFS’ europeiska branschorganisation EFCEM beslutade att under 2015 bygga ett 
Europagemensamt BIM-bibliotek för storköksbranschen (BIM=Building Information 
Modelling). 
 
Vid BFS’ Information Dat i januari 2016 föll Keith Warren, CESA, en uppskattad 
presentation om EFCEM-BIM. En ”beta-version” med ”manufacturers guide” har testats av 
några företag och kommenterats till EFCEM. 
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C. Förbättra förutsättningarna på marknaden för branschens 
framtida utveckling 

BFS’ webbplats 
Under 2016 har BFS’ webbplats hållits uppdaterad och fungerat som informationskälla för 
såväl medlemmar som utomstående. 
 

Mässfrågor 
Mässfrågor har haft hög prioritet i branschföreningens arbete också under verksamhetsåret 
2016 och BFS har strävat efter att agera neutralt för alla medlemmars bästa. Målet har varit 
avtal med mässor som tillfredsställer medlemsföretagens olika behov och önskemål. 
 

RestaurangExpo och Fastfood & Café 
Under 2016 har projektledningen för RestaurangExpo och Fastfood & Café i samråd med 
BFS skött den praktiska hanteringen av utskick till besökare enligt vårt samarbetsavtal. BFS’ 
logotype har varit synlig på allt mässans kommunikationsmaterial. Efter mässorna har 
uppföljande möten ägt rum. 
 

GastroNord 2016 
Mässan har genomförts i enlighet med samarbetsavtalet med BFS. 
 

CFSP-certifiering i Sverige 
Under 2011 beslutade BFS’ styrelse att starta upp det branschunika certifieringssystemet 
CFSP (Certified Food Service Professional programme) i Sverige och arbetet med Sverige-
anpassning av utbildningsmaterialet påbörjades. CFSP har sitt ursprung i USA, där den 
amerikanska branschorganisationen NAFEM äger rättigheterna. Till Europa har CFSP 
kommit genom vår engelska systerorganisation CESA (Catering Equipment Suppliers’ 
Association), som Europa-anpassat utbildningsmaterialet. BFS har ensamrätt i Sverige till att 
bedriva utbildningen. CFSP håller också på att etableras i Australien och Asien (Singapore). 
 
Den första CFSP-utbildningen i Sverige arrangerades i november 2013. BFS-kansliets 
ansvariga Ulrika Flodberg gick igenom CFSP-utbildningen i februari 2014 och blev 
certifierad för att därefter kunna ta över ansvaret för rättning av provskrivningarna och 
certifiering av de personer som genomfört utbildningen med godkänt resultat. 
 
I november 2016 hölls CFSP-utbildning i Sverige för femte gången – denna gång med en 
mindre grupp kursdeltagare från både Sverige och Danmark. För att underlätta kansliets 
administration i samband med anmälningar till CFSP-utbildningen har elektronisk anmälan 
till kansliets gemensamma utbildningsportal KTF Utbildning införts. 
 
Marknadsföringsmaterial baserat på CESAs material har använts i marknadsföringen 
gentemot såväl medlemmar som andra relevanta organisationer och fackpress. Stora 
ansträngningar har gjorts för att intressera fackpressen för CFSP-utbildningen. RS/Foodnet 
har publicerat en liten notis om höstens utbildning. FastFood har publicerat i sin helhet en 
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artikel skriven av kansliets Ulrika Flodberg. Information om utbildningen har också spritts via 
LinkedIn. 
 
BFS fick tillfälle att hålla en presentation om CFSP på RestaurangExpo på Malmömässan i 
februari 2016 och arrangera där en certifieringsceremoni, till vilken alla som genomgått 
utbildningen med godkänt resultat blivit inbjudna för att hämta certifikat och CFSP-pins. 
Under efterföljande mingel fick intressenter tillfälle att diskutera utbildningen med de 
certifierade. Även på GastroNord i april 2016 arrangerade BFS en certifieringsceremoni. I 
december 2016 påbörjades planeringen av en certifieringsceremoni på RestaurangExpo på 
Kistamässan i början av 2017. 
 
Under 2015 publicerades en svensk CFSP-webbplats och arbete lades ner på att anpassa 
relevanta delar till svenska förhållanden samt att publicera namn på alla personer som 
certifierats genom BFS. Trots ansträngningar och upprepade kontakter med CESA fungerar 
webbplatsens alla delar fortfarande inte optimalt. 
 
BFS har haft uppföljande samtal med Kost & Närings representant som deltog i CFSP-
seminariet i november 2015. Bedömningen är att kostekonomerna inte är en prioriterad 
målgrupp för utbildningen. För dem är certifiering inte så intressant eftersom de redan har en 
yrkestitel. 
 
BFS har också diskuterat med CESA och kursledaren Doug Fryett om utbildningens framtid 
och idéer om ”CFSP Basic” och ”CFSP Advanced”. 
 

YH-utbildning av servicetekniker 
I slutet av 2014 konstaterade BFS’ styrelse att det finns ett behov av yrkesutbildning av 
servicetekniker för branschens produkter. Det har nämligen konstaterats att det råder brist på 
tekniker och särskilt inom elteknik, samtidigt som för få elever väljer yrkesförberedande 
gymnasieprogram. 
 
BFS hade under 2015 tät kontakt med yrkeshögskolan Xenter Botkyrka, som beslutat att 
ansöka om bidrag till YH-utbildning av servicetekniker för storköksmaskiner. Inledningsvis 
var BFS’ styrelse involverad i diskussionerna och därefter har några BFS-representanter 
medverkat i en styrgrupp. Styrgruppen tog fram fakta, genomförde enkäter, arbetade med 
texten i YH-ansökan m.m. En ansökan till YH-myndigheten skickades in av Xenter Botkyrka 
i september 2015 och i början av 2016 kom positivt besked från myndigheten om att anslag 
beviljats. 
 
Våren 2016 bildades en ledningsgrupp, som i samarbete med Xenter arbetade för att 
marknadsföra den nya YH-utbildningen och att ytterligare specificera kursinnehåll och arbeta 
med andra detaljer inför kursstarten. Ledningsgruppen har också fattat beslut om att anta de 
sökande till utbildningen. Den nya utbildningen startade höstterminen 2016 med ca 15 elever. 
Ledningsgruppen har regelbundet haft möten, där även klassrepresentant deltagit. 
 

Upphandlingsfrågor 
SKL Kommentus Inköp har under 2016 arbetat med en ny ramupphandling av 
storköksutrustning och BFS har varit i kontakt med den handläggare som har uppdraget. BFS 
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har lämnat skriftliga synpunkter till projektledningen – först beträffande det gamla 
anbudsunderlaget, som funnits tillgängligt på SKLs webbplats. BFS har också hållit 
telefonmöte med projektledningen för att diskutera synpunkterna. Sedan har BFS haft 
möjlighet att återigen framföra synpunkter i samband med att upphandlingskriterierna gick ut 
på remiss. I kontakterna med SKL Kommentus Inköp har BFS arbetat för att värna den 
kunskaps- och kompetensnivå som finna lokalt hos leverantörer och återförsäljare ute i landet. 
SKL Kommentus Inköp har till viss del tagit till sig BFS’ synpunkter. Anbudsunderlaget gick 
ut i maj 2016. 
 
Under 2013 var BFS engagerad i Miljöstyrningsrådets expertgrupp för revidering av kriterierna 
för miljöanpassad upphandling av storköksutrustning. Miljöstyrningsrådets verksamhet 
inlemmades sommaren 2014 i Konkurrensverkets upphandlingsavdelning, men efter 
regeringsskiftet flyttades verksamheten under 2015 över till den nya 
Upphandlingsmyndigheten. BFS har 2016 haft fortsatt kontakt med den tjänsteman som är 
ansvarig för vårt kriterieområde. 
 

Miljökrav från byggbranschen  
Flera medlemmar har uppmärksammat att kommuner i sina upphandlingar av 
storköksutrustning kräver att produkterna är godkända av Sunda Hus, Byggvarubedömningen, 
BASTA etc. Kansliet har därför tidigare i samråd med systerorganisationen SVEFF (Sveriges 
Färgfabrikanters Förening, som i sin tur är medlem i Byggmaterialindustrierna) tagit fram ett 
informationsbrev till stöd för medlemmarna att använda som svar på kraven – ”Information 
om tillämpningen av miljö- och hälsokrav från bygg- och fastighetsbranschen”. BFS har 
under 2016 bevakat utvecklingen när det gäller byggbranschens miljökrav. 
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D. Genom regelbunden mötesordning och rekrytering av nya 
medlemmar skapa en konkurrensneutral mötesplats för 
erfarenhetsutbyte och samverkan, såväl mellan 
medlemsföretagen som gentemot andra branschorganisationer 

Styrelsen 
Styrelsen har hållit sex sammanträden, varav ett per telefon. 
 

Tekniska kommittén 
Under 2016 har tekniska kommittén kontinuerligt fått detaljerad information via e-post om 
utvecklingen på standardiserings- och lagstiftningsområdet, men något möte har inte hållits. 
 

Årsmötet 2016 
Årsmötet hölls den 12 maj 2016 i Näringslivets hus i Stockholm. Förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar hölls presentationer på temat Cirkulär ekonomi med talare från Miljö- 
och energidepartementet, IVL och Linköpings universitet. 
 
Årsmötet avslutades med en middag på The Flying Elk i Gamla stan – vinnare av DNs 
Gulddrake i mellanklass. 
 

Medlemsmöte – Information Day 
BFS genomförde sin årliga BFS Information Day i januari 2016. Temat (”gröna” tråden) för 
informationsdagen var Energi och byggnadsprojektering i storkök. 
 
Under hösten 2016 har BFS arbetat med planeringen av en ny Information Day. Av praktiska 
skäl har seminariet skjutits upp till januari 2017 för att samordna med en workshop för 
uppdatering av storköks-AMA. 
 

Medlemsvärvning och övriga medlemsärenden 
BFS’ stadgar har ändrades under 2015 och medlemskategorin Associerad infördes. Ändringen 
syftade bl.a. till att kunna bredda föreningens medlemsbas. Under 2016 har styrelsen diskuterat 
konsekvenser av stadgeändringen med målsättningen att hantera medlemsfrågor på ett korrekt 
och rättvist sätt. 
 
BFS har under året varit i kontakt med en rad företag som styrelsen identifierat som intressanta 
att få med som medlemmar. Flera företag har visat intresse för medlemskap och några har 
tillkommit som medlemmar. 
 
Vid årsmötet 2015 beslutades att införa ett fast servicearvode för associerade medlemmar för 
att underlätta arbetet med medlemsvärvning inom denna medlemskategori. Under 2016 har 
styrelsen diskuterat eventuellt behov av justering av beräkningssystem för servicearvoden för 
att underlätta en rättvis modell. 
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Europasamarbetet inom EFCEM 
BFS har som medlem i EFCEM (European Federation of Catering Equipment Manufacturers) 
och möten med organisationens Management Committee. Styrelsens EFCEM-representant är 
Torbjörn Peltonen. 
 
EFCEM är mycket aktiv i arbetet med att hålla medlemmarna (de nationella bransch-
föreningarna) uppdaterade om pågående lagstiftnings- och standardiseringsarbete inom EU, 
inte minst tack vare Orgalime, som är EFCEMs samarbetspartner i lobbyarbetet inom EU. 
BFS har fortlöpande tagit del av informationen från EFCEM och förmedlat den vidare till 
medlemmarna. 
 

Globalt samarbete 
Tre av världens största branschorganisationer för storköksutrustning har förbundit sig att 
samordna expertis och kunskap för att ta itu med några av de största problem som branschen 
står inför. En av organisationerna är EFCEM, i vilken BFS är medlem. Representanter för 
BFS’ styrelse har i februari 2016 deltagit i möte med Global Foodservice Equipment & 
Supplies Summit. Mötet diskuterade bl.a. idéer om branschstatistik och standarder på global 
nivå. 
 

Samarbete med FCSI Nordic 
Angående samråd med FCSI Nordic om servicebok för storköksapparater, se sid 10. 
 

Nordiskt samarbete 
BFS har hållit kontakt under året med norska branschföreningen BFSN och med den danska 
motsvarigheten. 
 
 
Stockholm den 20 maj 2017 
 
 
Magnus Ericsson, ordförande 
 
 
Christer Askerot Joakim Baringe Kristian Ekström 
 
 
Johan Haglund Claus Chr Holmen P O Lindpil 
 
 
Torbjörn Peltonen Dan Öfring 
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Förkortningar 
 
BFS Branschföreningen för Storköksleverantörer 
BFSN Branschföreningen för Storköksleverantörer i Norge 
BIM Building Information Modelling 
CEN European Committee for Standardization 
CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization 
CESA Catering Equipment Suppliers’ Association 
CFSP Certified Food Service Professional Programme 
DLF Dagligvaruleverantörers Förbund 
ECHA European Chemicals Agency 
EFCEM European Federation of Catering Equipment Manufacturers 
FCSI Foodservice Consultants Society International 
IIH Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien 
KemI Kemikalieinspektionen 
KTF Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet 
LOU Lagen om offentlig upphandling 
NAFEM North American Association of Food Equipment Manufacturers 
REACH Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 
RoHS Restriction of Hazardous Substances 
SCB Statistiska Centralbyrån 
SIS Swedish Standards Institute 
SEK Svensk Elstandard 
SKL Sveriges Kommuner och Landsting 
SVEFF Sveriges Färgfabrikanters Förening 
TK Teknisk kommitté 
WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 
WG Working Group 
YH Yrkeshögskola 


