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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 och LinkedIn, 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 Professionell Hygien & Rengöring (BPHR, f.d. 
IIH), Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF), Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) och 
Svenskt Växtskydd, med vilka BFS samverkar i frågor av gemensam karaktär, såsom hygien, 
miljö (lagkrav och t.ex. byggbranschens krav) och upphandling. Kanslisamverkan borgar för 
en effektiv behandling av lagstiftningsfrågor m.m. och ger branscherna synergieffekter som 
bidrar till att hålla nere föreningens kostnader. Föreningens administration ombesörjs av 
KTF Organisation AB. Kansliets nya paraplynamn är Kemisk Tekniska Företagen (KTF). 
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BFS’ styrelse 2018 
Ordförande: Christer Askerot Scanbox AB 
Vice ordförande: Jonas Gränesjö Rational Scandinavia AB 
 
Ledamöter: 
Kristian Ekström  Electrolux Professional AB 
Per Ola Lindpil  Getinge Storkök AB 
Claus Chr Holmen  Hoshizaki Danmark 
Dan Öfring (lämnat styrelsen hösten 2018) Martin & Servera AB 
Magnus Ericsson  Wexiödisk AB 
 
Suppleanter: 
Johan Haglund  Haglund Industri AB 
Joakim Baringe  AB Hällde Maskiner 
 

BFS’ kansli  
Olof Holmer, ekotoxikolog. 
VD för KTF Organisation AB och ansvarig för kansliet KTF. 
 
Ulrika Flodberg, fil kand., toxikolog. 
Direktör med huvudansvar för BFS. 
 
Henrik Jansson, Fil. Mag. Biologi. 
Förstärker BFS-kansliet sedan slutet av 2017, med ansvar för medlemsvärvning och 
byggfrågor. 
 
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, Peter Jansson, Fil. 
Mag. biologi, Anna Melvås, civ.ing., Madelaine Nordstrand, civ. ekon., och för Svenskt 
Växtskydd Anders Normann, ekotoxikolog. Anneli Håkansson, projektledare Look Good Feel 
Better. 
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BFS’ verksamhet under 2018 
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: 
 färdigställa en servicebokmall för storköksapparater 
 följa upp konsekvenser av kemikaliskatten/elektronikskatten 
 arrangera CFSP-utbildning i Sverige 
 medverka i arbetet med den nya yrkeshögskoleutbildningen av servicetekniker för 

storköksmaskiner 
 förbättra informationen om producentansvar för elutrustning och om BIM. 
 

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, t.ex. information från Naturvårdsverket om fluorerade växthusgaser och information 
från MSB om gasapparater. 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. 
 

Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik 
Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik började gälla den 1 juli 2017. BFS ägnade hela 
första halvåret till att informera medlemsföretagen om den nya lagen – en svår uppgift eftersom 
tydlig och klargörande information från myndigheterna publicerades först i ett sent skede. BFS 
genomförde också enkätundersökningar bland medlemmarna för att kartlägga i vilken 
utsträckning medlemsföretagen drabbas av den nya skatten (hur många produkter och hur 
många företag). Bedömningen är att det framför allt är vissa professionella produkter på kyl- 
och frysområdet som omfattas av skatten – detta trots att så väl Finansdepartementet som 
Skatteverket gått ut med information om att det är ”konsumentvaror” och ”vitvaror” som 
beskattas i syfte att minska förekomsten av flamskyddsmedel i ”hemmiljö”. Konstruktionen i 
lagen, där man valt att definiera omfattningen i form av ett antal s.k. KN-nummer 
(tulltaxenummer), visade sig i praktiken drabba vissa storköksapparater, trots att det inte varit 
lagstiftarnas avsikt och att konsekvenser för vår bransch helt förbisetts av utredarna. Experter 
från Skatteverket och Tullverket medverkade i BFS’ årsmöte 2017 och i samråd med 
myndigheterna formulerade BFS en branschrekommendation till medlemsföretagen (se mer 
under avsnitt B och avsnitt D). 
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Kansliet har under 2018 haft fortsatt kontakt med berörda myndigheter och med 
Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och andra berörda branscher för att 
bevaka konsekvenser av lagens införande. Vid möten med de andra branscherna har det 
diskuterats eventuellt agerande från industrins sida för att få till stånd ändringar i 
lagsstiftningen. Svensk Handel har låtit HUI utreda konsekvenserna av skatten och utredningen 
pekar på en rad skadliga effekter. 
 
BFS har bedömt att vårt fokus bör vara att framhålla sådant som är viktigt för vår bransch -i 
första hand bör skatten bort från produkter på den professionella marknaden – en ståndpunkt 
som det råder delade meningar om bland andra berörda branscher (se ovan). Samtidigt kan det 
vara viktigt att se elektronikskattefrågan ur principiell synvinkel, d.v.s. de problem det innebär 
att en nationell skatt införs trots att det konstaterats att det inte är ett effektivt sätt att styra bort 
från oönskade kemikalier i produkter som huvudsakligen har sitt ursprung på den 
internationella marknaden. Det har också diskuterats om Skatteverkets marknadskontroll 
fungerar när det gäller den komplicerade kemikalieskatten. 
 
BFS har tillstyrkt förslag om ändring i kemikalieskatten enligt en hemställan från Svenskt 
Näringsliv. 
 

WEEE-direktivet: Producentansvar för elutrustning 
BFS har bevakat reglerna om producentansvar för elutrustning (WEEE-direktivet) och Svensk 
Författningssamling som fört in direktivet i svensk lagstiftning. 
 
Från den 15 augusti 2018 gäller SFS 2014:1078, som uppdaterat SFS 2014:1075 och tydliggör 
vilka produktkategorier som omfattas av producentansvaret. Kort kan sägas att all elutrustning 
nu omfattas. 
 
BFS har hösten 2018 uppdaterat informationen på BFS’ webbplats till medlemmarna om 
producentansvar för elutrustning. Medlemsföretagen har också påmints om att anmäla 
produkter till EE-registret. 
 

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. Under 2017 ändrades RoHS-direktivet (2011/65/EU) genom (EU 
2017/2102), men ändringen bedöms inte relevant för BFS. BFS-medlemmarna har hållits 
informerade om de förändringar som kan ha betydelse för branschen. 
 

Ekodesigndirektivet 
BFS har bevakat utvecklingen av s.k. genomförandeförordningar för att ha beredskap när 
arbetet kommer in på krav för olika typer av storköksapparater. 2015 publicerade EU-
kommissionen förordningar om energimärkning och ekodesignkrav för professionella kylar och 
frysar. Energimärkning av professionella kyl- och frysprodukter började gälla från den 1 juni 
2016. Arbetet med ekodesignkraven har dock stannat av något, för att ge tid åt standardiserings-
organisationernas arbete med att få till mätstandarder på området professionell tvätt, tork och 
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disk. CEN arbetar på EU-kommissionens uppdrag med 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. 
 
BFS har våren 2018 deltagit i möte på Energimyndigheten angående uppdatering av aktuella 
läget på ekodesign- och energimärkningsområdet. Beträffande professionell kyl- och 
frysutrustning arbetar myndigheten med marknadskontroll (tillsyn) i ett EU-gemensamt projekt 
kallat EEPliant. Syftet med projektet är att finna ”Best practice” för kontrollmyndigheterna i 
EU:s medlemsstater när det gäller kontroll av efterlevnaden av energimärknings- och 
ekodesignkrav. Sverige deltar i projektet. Energimyndigheten har hjälpt BFS att ställa samman 
aktuell information om läget på det berörda lagstiftningsområdet och informationen har lagts 
ut på BFS’ webbplats för medlemmar. 
 

Kemikalier i varor 
BFS har fortsatt att bevaka och informera medlemmarna om REACH-förordningen (EU:s 
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 2018 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 något ämne på kandidatlistan. 
 
BFS har även informerat medlemmarna om EU:s biocidförordning med regler om märkning av 
biocidbehandlade varor (”antibakteriella” varor). 
 

Standardiseringsfrågor 
Utvecklingen av Europastandarder och internationella standarder har en central betydelse för 
tillämpningen av EG:s 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, SCB:s 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 2018 har följande uppdaterats: 
 Information från BFS. Om tillämpningen av miljö- och hälsokrav från bygg- och 

fastighetsbranschen. 
 
En ny branschrekommendation har tagits fram 2018: 
 Branschrekommendation om servicebok för storköksapparater (se även nedan). 
 
BFS har påbörjat arbetet med att ställa samman en vägledning om begrepp som 
återvinningsgrad o dyl. Vägledningen beräknas vara klar efter årsskiftet. 
 
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 BFS-mall för servicebok 
Styrelsen har fortsatt att arbeta med frågan om garantikrav som ställs från bygg- och 
fastighetsbranschen och framför allt 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 under alla förhållanden – oavsett 
garantier - krävs i form av skötsel och underhåll. Idéer om att lägga servicebok i databas har 
tidigare diskuterats kort, men styrelsen avvaktar för att se hur EFCEM-BIM utvecklar sig för 
en eventuell samordning. 
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Under 2018 blev arbetet med en BFS-mall för servicebok färdigt och mallen presenterades på 
årsmötet. En branschrekommendation om syftet med serviceboken har också tagits fram. 
Mallens syfte är att: 
 Öka förståelsen för att storköksapparater måste servas och underhållas för att säkerställa 

maskinens funktion. 
 Tillverkarna på ett standardiserat sätt ska kommunicera behovet av service och underhåll 

av storköksapparater. 
 Underlätta för återförsäljare i kommunikationen med kravställare. 
Mallen tydliggör vilka arbetsmoment som ska utföras, med vilken frekvens de ska utföras och 
vem som har ansvaret för respektive arbetsmoment. Vid behov hänvisar tillverkaren till utförlig 
bruksanvisning. 
 
Servicebokmallen har publicerats på BFS’ webbplats tillsammans med ett exempel på en ifylld 
mall. Information om serviceboken har spridits vidare via LinkedIn. 
 

SCB:s Entreprenadindex 
BFS har sedan många år tillbaka ett avtal med SCB angående löpande (månatlig) framställning 
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 förde diskussioner med såväl 
SCB som BI för att bedöma om även BFS behöver förändra sitt arbetssätt på området. En enkät 
bland BFS-medlemmar visade att några företag har nytta av entreprenadindex som det ser ut 
idag. Tillsammans med SCB gjordes en uppdatering av faktabakgrunden för entreprenadindex 
för att tjäna som underlag för eventuellt beslut om förändringar i BFS’ uppdrag till SCB. 
 
BFS har under 2018 fortsatt att prenumerera på SCB:s entreprenadindex. Med anledning av de 
förändringar som skedde under 2016 finns en branschrekommendation om användning av 
entreprenadindex för storköksinstallationer. 
 

Branschstatistik 
Under verksamhetsåret har branschstatistik för 2017 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 
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nya rutinerna har snabbat på rapporteringen betydligt, men några företag har ändå dröjt med 
sina rapporter varför den samlade rapporten blev försenad. 
 
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, 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-
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 2018 inte möjlighet att delta i årsmöte för SIS/TK244. Projektledningen har gästat 
BFS’ styrelse för att diskutera hur BFS på bästa sätt hålls informerad om vad som händer på 
standardiseringsområdet inom SIS TK 244 Livsmedelsmaskiner. BFS’ webbplats har därefter 
kompletterats med goda råd till medlemsföretagen. 
 
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 2018 
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 tecknades våren 2017 att gälla för 
GastroNord 2018. BFS gjorde en uppföljande enkät bland medlemmarna efter GastroNord-
mässan våren 2018. På mässan arrangerade BFS en certifieringsceremoni för de personer som 
nyligen genomfört CFSP-utbildningen med godkänt resultat. Utbildningsledaren från 
Yrkeshögskolan Xenter i Tumba deltog och informerade om YH-utbildningen för 
storkökstekniker. 
 
Hösten 2018 deltog projektledningen för GastroNord i möten med BFS’ styrelse för att 
diskutera uppföljning av GastroNord2018 och tillsammans planera för framtiden. 
Projektledningen och styrelsen utbytte erfarenheter och resultat från utställar- och 
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besökarenkäter. Projektledningen har också informerat om planerna på att arrangera en 
GastroSummit i ”halvlek”, d.v.s. hösten 2019, med seminarier och enkla 
utställningsmöjligheter. Projektledningen har tagit intryck av synpunkter från BFS och avser 
att göra förändringar inför GastroNord 2020. Diskussioner om ett nytt samarbetsavtal har 
påbörjats. 
 

Mässfrågor – RestaurangExpo och Fastfood & Café  
Ett långsiktigt samarbetsavtal mellan BFS och Easyfairs tecknades våren 2017 att gälla tills 
någon av parterna säger upp avtalet. Avtalet ger BFS-medlemmarna förmånliga villkor vid 
mässorna som arrangeras i Göteborg, Malmö och Stockholm. Enligt avtalet hjälper easyFairs 
bl.a. till med utskick från BFS till mässans målgrupper. 
 
Medlemsföretagens synpunkter på Easyfairs mässarrangemang under 2018 har följts upp med 
enkätfrågor till BFS-medlemmarna. Resultatet används om samarbetsavtal behöver 
omförhandlas och för att bidra till ständiga förbättringar av mässorna. 
 
 

EFCEM-BIM 
BFS’ europeiska branschorganisation EFCEM beslutade att under 2015 bygga ett Europa-
gemensamt BIM-bibliotek för storköksbranschen (BIM=Building Information Modelling). 
 
Vid BFS’ Information Day i januari 2017 presenterade företaget Convergo BIM och varför 
producenter bör ha en BIM-strategi. EFCEMBIM, internationella riktlinjer, BIM-format, 
investeringsbehov, efterfrågan, processen och framtidsutsikter var några av de frågeställningar 
som berördes. Ett samarbetsavtal tecknades då mellan BFS och Convergo AB för att stödja 
BFS-medlemmar med rabatter och nyckelservice framför allt när det gäller att ta fram BIM-
filer enligt EFCEM-BIM-biblioteket. 
 
Samarbetsavtalet uppdaterades till årsmötet 2018 och kompletterades med ett ”early-bird”-
erbjudande. EFCEM-BIM presenterades på årsmötet 2018 av Convergos representant. 
 
På BFS’ webbplats har en särskild sida med information om EFCEM-BIM publicerats 2018 
under egen rubrik och med länkar till olika dokument från bl.a. EFCEM. Syftet med 
informationen är att hjälpa medlemmarna med information om de olika vägar som finns för att 
skapa, ladda upp och använda BIM-data/filer.  
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C. Förbättra förutsättningarna på marknaden för branschens 
framtida utveckling 

BFS’ webbplats 
Under 2017 moderniserades BFS’ webbplats och lades upp i en molnfunktion. Sommaren 2018 
gjordes en grundlig översyn och revidering av innehåller på webbplatsen. Webbplatsen har i 
övrigt som tidigare hållits uppdaterad och fungerat som informationskälla för såväl medlemmar 
som utomstående. 
 

BFS’ företagssida på LinkedIn 
BFS startade hösten 2017 en företagssida på LinkedIn. Tanken är att publicera utåtriktad 
information på BFS’ webbplats och att sedan sprida budskap och driva trafik till hemsidan 
genom att hänvisa dit från LinkedIn-sidan. När publicering sker informeras BFS-medlemmarna 
och uppmanas att ”gilla” och ”dela” för att BFS’ budskap ska spridas i yrkesnätverken på 
LinkedIn. Under 2018 har information då och då lagts upp på BFS’ webbplats och sedan spridits 
via LinkedIn. 
 

Mässfrågor 
Mässfrågor har haft hög prioritet i branschföreningens arbete också under verksamhetsåret 2018 
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 2018 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. 
 

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 
har också etablerats i bl.a. Australien och Asien (Singapore). 
 
Den första CFSP-utbildningen i Sverige arrangerades i november 2013. BFS-kansliets 
ansvariga Ulrika Flodberg gick själv 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. 
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I november 2018 hölls CFSP-utbildning i Sverige för sjunde gången. För att underlätta kansliets 
administration i samband med anmälningar till CFSP-utbildningen har elektronisk anmälan till 
kansliets gemensamma utbildningsportal KTF Utbildning tillämpats. 
 
Marknadsföringsmaterial baserat på CESAs material har använts i marknadsföringen gentemot 
såväl medlemmar som andra relevanta organisationer och fackpress. Information om 
utbildningen har också spritts via LinkedIn. 
 
BFS fick tillfälle att hålla en presentation om CFSP på GASTRONORD2018 och arrangerade 
där en certifieringsceremoni, till vilken alla som nyligen 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. 
 
CESA har under ett antal år gjort försök att etablera en fungerande svenskt CFSP-webbplats.  
Trots ansträngningar och upprepade kontakter med CESA fungerar webbplatsens alla delar 
fortfarande inte optimalt. Därför beslutade BFS 2017 att istället arbeta med en ny CFSP-sida 
under BFS’ webbplats. Detta arbete genomfördes under 2018. På webbplatsen finns nu 
information om utbildningen, om deltagande företag, om certifierade personer m.m. 
 
BFS har diskuterat med CESA och kursledaren Doug Fryett om utbildningens framtid. En 
översyn av utbildningsmaterialet har gjorts av upphovsmannen (Doug Fryett) och CESA har 
gjort en UK-anpassning. BFS påbörjade arbetet med en översyn och bedömning av behovet av 
en Sverige-anpassning hösten 2017. Planen var att under 2018 sammankalla expertis från 
medlemsföretagen till att se över fakta-innehållet i respektive kapitel, men det har inte hunnits 
med. 
 
En certifieringsceremoni på RestaurangExpo i slutet av januari 2019 har förberetts i slutet av 
2018. 
 

YH-utbildning av storkökstekniker 
I slutet av 2014 konstaterade BFS’ styrelse att det finns ett behov av yrkesutbildning av 
servicetekniker för branschens produkter. Branschen ”skriker” efter servicetekniker eftersom 
det råder brist på tekniker, 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. En utbildning startade höstterminen 2016 med ca 15 
elever. Ledningsgruppen har regelbundet möten, där även klassrepresentanter deltar. I 
ledningsgruppens arbete ingår också att fatta beslut om att anta sökande till utbildningen. 
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Hösten 2017 startade den andra kursomgången av den 1-åriga YH-utbildningen för 
storkökstekniker på Xenter. BFS deltar fortsatt i ledningsgruppen. BFS har också medverkat i 
Xenters arbete med att ansöka hos Yrkeshögskolemyndigheten om fler starter av utbildningen. 
Positivt besked kom i början av 2018. I slutet av 2018 genomförde YH-myndigheten 
kvalitetsgranskning av storköksteknikerutbildningen. BFS deltog, som representant i 
ledningsgruppen, i myndighetens intervju och informerades om vilken av att ledningsgruppen 
utarbetar en strategi för att öka antalet sökande till och förbättra genomströmningen i 
utbildningen. 
 
BFS bidrar med gästföreläsningar i YH-utbildningen. 
 

Belok- och BELIVS-nätverket 
Belok och BELIVS, som koordineras av forskningsinstitutet RISE, bjöd in BFS att medverka i 
en workshop hösten 2017 angående projekt om energieffektivisering av storkök. Under 2018 
har inte BFS medverkat som branschförening, men några medlemmar har deltagit i BELIVS’ 
aktiviteter som följer upp tidigare workshops. 
 

Upphandlingsfrågor 
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 2014 flyttades verksamheten under 2015 över till den nya 
Upphandlingsmyndigheten. BFS har 2018 upprätthållit kontakten 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, 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 2018 fortsatt bevakat 
utvecklingen när det gäller byggbranschens miljökrav i samverkan med övriga berörda 
branscher på kansliet. 
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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 två per telefon. 
 

Tekniska kommittén 
Under 2018 har tekniska kommittén kontinuerligt fått detaljerad information via e-post om 
utvecklingen på standardiserings- och lagstiftningsområdet, men något möte har inte hållits. 
 

Årsmötet 2018 
Årsmötet hölls den 17 maj 2018 på Clarion Hotel & Congress, Malmö Live. Förutom 
sedvanliga årsmötesförhandlingar fanns följande programpunkter med: 
 Viktiga framtidsfrågor för branschen: BIM, utbildningen av storkökstekniker, beslut om 

BFS-mall till servicebok för storköksapparater. 
 Presentation med tips och råd beträffande bygg- och fastighetsbranschens miljökrav. 
 Workshop som underlag för det fortsatta arbetet inom BFS. 
Årsmötet avslutades med en middag på plats. 
 

Medlemsmöte – BFS Information Day 
BFS genomförde sin årliga BFS Information Day den 8 mars 2018. På programmet stod: 
 Aktuell branschanpassad utbildning om maskindirektivet 
 Kunskap om raw food-trenden 
 Information om Sopkökets koncept för minskat matsvinn. 
 
Avslutande middag intogs på Hillenberg på Humlegårdsgatan i Stockholm. 
 
I slutet av 2018 arbetade BFS intensivt med att förbereda BFS Information Day, som ska hållas 
på Wenner-Gren Center i Stockholm i början av februari 2019. Temat blir Upphandling. 
 
Syftet med årliga BFS Information Day är kompetenshöjande seminarium för medlemmar och 
ibland andra inbjudna. 
 

Medlemsvärvning och övriga medlemsärenden 
BFS’ stadgar ändrades under 2015 och medlemskategorin Associerad infördes. Ändringen 
syftade bl.a. till att kunna bredda föreningens medlemsbas. Under 2016 diskuterade styrelsen 
konsekvenser av stadgeändringen med målsättningen att hantera medlemsfrågor på ett korrekt 
och rättvist sätt. Under 2016 och början av 2017 diskuterade styrelsen behovet av en justering 
av beräkningssystemet för servicearvoden för att underlätta en rättvis modell. Diskussionerna 
ledde fram till en översyn av BFS’ avgiftsskala och ett nytt system presenterades på årsmötet 
2017 och antogs att gälla fr.o.m. 2018.  
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BFS var under 2017 i kontakt med ett antal företag med intresseförfrågan vad gäller 
branschsamverkan kring restaurangutrustning för kök, matsal och servering. Signaler hade 
kommit till BFS om att det finns ett behov av samverkan, t.ex. i materialfrågor, men intresset 
bedömdes inte vara tillräckligt stort för att motivera prioritering under 2018. 
 
BFS har under 2018 varit i kontakt med en rad företag som styrelsen identifierat som seriösa 
och betydande aktörer på marknaden och som vi gärna vill involvera i branschföreningsarbetet. 
Företagen har bl.a. bjudits in att delta i BFS’ årsmöte. Flera företag har visat intresse för 
medlemskap, några deltog i årsmötet och ytterligare något företag har tillkommit som medlem. 
Styrelsen har fortsatt att prioritera och i samarbete med kansliet planera för medlemsvärvning 
och företagsbesök. 
 
Ett nytt grepp togs som ett led i medlemsvård under våren 2017, då ett medlemsbrev skickades 
till samtliga BFS-medlemmar. Ett medlemsbrev skickades också ut våren 2018. Brevet 
informerar i ett nötskal framför allt om vad ett BFS-medlemskap ger, om aktuella ärenden och 
vad som krävs av en BFS-medlem. 
 

Europasamarbetet inom EFCEM 
BFS har som medlem i EFCEM (European Federation of Catering Equipment Manufacturers) 
deltagit i möten med organisationens Management Committee. Sedan BFS’ årsmöte 2017 är 
Christer Askerot BFS’ representant i EFCEM. 
 
EFCEM är mycket aktiv i arbetet med att hålla medlemmarna, d.v.s. 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 specialanpassad informationen från EFCEM (Information Bulletin och 
Legislative Update) och förmedlat den vidare till medlemmarna. 
 
Under 2018 har EFCEM organiserat om arbetet så att Technical Board har ersatts av några 
arbetsgrupper (WG) med definierad profil - detta i syfte att uppnå större specialistkunskap och 
förbättra möjligheterna till inflytande på politiska beslutsfattare: 
 WG1 Public Procurement inkl. BIM 
 WG2 Environmental matters to cover Energy Labelling, Ecodesign, WEEE, RoHS, 

Circular Economy 
 WG3 Safety, hygiene, potability of water 
 WG4 Connectivity 
 WG5 Marketing, promotion, internationalization 
 WG6 Coffee machines. 
 
Sammankallande för respektive WG har utsetts och representanter för de nationella 
branschföreningarna har fått tillfälle att ansluta sig till de WG man finner intressanta. Ett första 
kickoff-möte hölls i september 2018 i Bryssel, där BFS deltog. BFS bevakar ett antal av nämnda 
WGs och deltar i telefonmöten. 
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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. Ett möte med Global 
Foodservice Equipment & Supplies Summit (GFESS) ägde rum hösten 2017 och gruppen har 
sedan fortsatt med internationellt samarbete. Under 2018 hölls dock inget fysiskt möte. 
 

Samarbete med FCSI Nordic 
FCSI Nordic har bjudits in att delta i BFS Information Day (se ovan). 
 

Nordiskt samarbete 
BFS har hållit kontakt under året med norska branschföreningen BFSN. 
 
 
Stockholm den 29 april 2019 
 
 
Christer Askerot, ordförande 
 
 
Joakim Baringe Kristian Ekström Magnus Ericsson 
 
 
Jonas Gränesjö Johan Haglund Claus Chr Holmen 
 
 
P O Lindpil 
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Förkortningar 
 
BFS Branschföreningen för Storköksleverantörer 
BFSN Branschföreningen för Storköksleverantörer i Norge 
BIM Building Information Modelling 
BPHR Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring (f.d. IIH) 
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 
GFESS Global Foodservice Equipment & Supplies Summit 
KemI Kemikalieinspektionen 
KoHF Kosmetik- och hygienföretagen 
KTF Kemisk Tekniska Företagen 
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 
SVEFF Sveriges Färg och Lim Företagare 
TK Teknisk kommitté 
WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 
WG Working Group 
YH Yrkeshögskola 


