
INBJUDAN INSPIRATIONSDAG 24 NOVEMBER:

Maten på den  
offentliga tallriken

Kan upphandlings- 
driven Innovation 
skapa regional tillväxt?
I Sverige förväntas tillväxten ske främst med hjälp 
av nya innovationer och de små och medelstora 
företagen. Problemet är att de har stora svårigheter 
att komma in på den offentliga marknaden som utgör 
mer än 50% av den totala marknaden och som styrs 
av offentlig upphandling. 
Anette Jonsäll och Sigrid Petterssén, 
Region Gävleborg

Framgångsrecept från 
SKÅNE LÄN 
I Ängelholms kommun samordnas varuleveranserna. 
En distributionscentral kombinerat med uppdelning 
av livsmedelsupphandlingen har gjort det möjligt att 
öka andelen lokala leverantörer. Lyssna på hur man 
lyckats vända utvecklingen. 
Representant från Ängelholms kommun

Märkningar- bara bra? 
Med en av världens strängaste lagstiftningar för djur-
hållning och produktion av svenska livsmedel importe-
ras ändå en mycket stor andel från andra länder med 
lägre krav. Och vilka konsekvenser får den stora efter-
frågan på ekologisk mat inom det offentliga när det 
gäller svenska/lokala livsmedel?  
LRF- Lantbrukarnas Riksförbund

Kan vi genom kunskap och kloka val öka tillväxten i vår region 
genom att upphandla livsmedel som är producerade i vårt när- 
område? Den frågan och flera andra hoppas vi att vi kan diskutera 
tillsammans med dig den 24 november i Gävle. 
 

Varmt Välkommen till 
Gamla Katolska Kyrkan 
Norra Centralg 10, Gävle 
Torsdagen den 24 november 
Drop-in med kaffe från kl: 09.00 
Programstart kl: 09.30-14.00 
inkl. lunch  
Mingel och reflektion 
kl: 14.00-15.00

www.matvarden.se

Tonsatt lunch 
KRYDDA MED MUSIK
Hur kan musik och ljud påverka smakerna och upp-
levelsen under en måltid. Kan man ta detta vidare 
in i en lunch- eller skolrestaurang? Vi får ett smak-
prov under vår lunch. 
Per Samuelsson, tonsättare och ljudkonstnär 
på Fanky Art Lab

ANMÄLAN: 
info@matvarden.se 

Dagen är kostnadsfri men anmälan är bindande. 
Utebliven närvaro debiteras med 5oo:-. 

Frågor? Hör av dig till: 
Ann-Helen Persson 
Projektledare, MatVärden 
ann-helen@matvarden.se 
tel: 073-200 66 35
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