Inbjudan till

Branschdialog – upphandling av livsmedel till
offentliga kök
Tid: 3 maj 2018, 10.00-15.00
Plats: Nolia, Signalvägen 3, Umeå
Målgrupp: upphandlare, chefer och medarbetare inom måltidsverksamheten, tjänstepersoner inom
näringsliv, miljö och planering, politiker, livsmedelsföretagare, jordbrukare, livsmedelsgrossister,
branschorganisationer med flera
Syfte och bakgrund: Mötet syftar till att samla målgrupper inom hela livsmedelskedjan för en
gemensam dialog om upphandling av mat till offentliga kök. Mötet fungerar också som en uppstart för
delprocessen – Lokal mat i offentliga kök, inom ramen för arbetet med att ta fram en regional
livsmedelsstrategi i Västerbotten.
Arrangörer: Upphandlingsmyndigheten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och LRF
Västerbotten
Seminariet är kostnadsfritt
Varmt välkomna!
Har du frågor eller synpunkter, kontakta:
Lena Friborg, Region Västerbotten, lena.friborg@regionvasterbotten.se, 070-316 37 22
Helena Robling, Upphandlingsmyndigheten, helena.robling@uhmynd.se, 076-502 17 18
Anmälan: Länk till anmälan

Program:
9.30-10.00

Drop in med kaffe och smörgås

10.00-10.10

Välkommen och inledning
Upphandlingsmyndigheten, Region Västerbotten

10.10-10.30

Nationella politiska ambitioner och upphandling som strategiskt verktyg för en
hållbar framtid
Upphandlingsmyndigheten

10.30-10.50

Att leverera till offentlig sektor - erfarenheter från mindre leverantör
Magnus Conradzon – Grönsaksfabriken

10.50-11.10

Strategiska överväganden i livsmedelsupphandling - Erfarenheter från Boden
Theresa Hägglund – Bodens kommun

11.10-11.30

Nuläge – lokal mat i Västerbotten
Malin Viklund – Region Västerbotten

11.30-12.30

Lunch
Hur blir vi förändringsagenter?

12.30-14.00

Hur kan vi tillsammans bidra till att det serveras mer mat av god kvalitet i offentliga
kök?
Gruppdiskussioner

14.00-15.00

Sammanställning av förslag från utifrån gruppdiskussionerna och vägen framåt

Återkoppling och effektutvärdering av ditt deltagande sker via e-post sex månader efter
branschdialogen.
Regional livsmedelsstrategi i Västerbotten
Vi har nyligen startat upp en process för att ta fram en regional livsmedelsstrategi i Västerbotten. Det
övergripande syftet är helt enkelt att vi ska producera mer mat, och mat av god kvalitet i Västerbotten.
Arbetet är uppdelat i elva tematiska områden, varav mat i offentliga kök är ett. Mötet den 3 maj
kommer att fungera som en uppstart för arbetet med inom det temat. Arbetet med en regional
livsmedelsstrategi är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten och LRF
i Västerbotten.
Upphandlingsmyndighetens livsmedelsuppdrag
Regeringsuppdraget syftar till att stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter, enheter och
leverantörer gällande strategisk upphandling av livsmedel och måltidstjänster genom
målgruppsanpassad informationsspridning och branschdialog. Inom ramen för den nationella
livsmedelsstrategin innebär arbetet även att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelssektor bland
annat genom att främja möjligheten för svenska bönder att konkurrera i upphandlingar och verka för
att offentlig sektor kan ställa krav och välja livsmedel som motsvarar samhällets ambitioner gällande
exempelvis miljö djurskydd och socialt ansvar.

