
 
 

Turnéstopp: Ängelholms kommun 
Datum: 16 okt 2017 

Antal deltagare: 50 st 
Värd: Orangeriet i Varalöv 

 
Till Orangeriet i Ängelholm kom det många drivna deltagare. Här hade vi också rekord i 
deltagandet från kommunens håll och från Ängelholms näringsliv vilket uppskattades stort. 
  
Vi fick lyssna på företagspresentationer från Orangeriet, Munkagrodden, Englamust, 
Skelderwikens bryggeri, Nordströms och Sjöholms bryggeri. Kommunstyrelsens ordförande 
Lars Nyander pratade också om läget i kommunen och Christer Paulsson berättade om Food 
Evolution.  
 
När träffen var slut, satt folk kvar och gjorde nya affärer.  

 
 

 
 
 

 
 



RESULTAT WORKSHOP 
 
Vem är din gäst/kund? 
 
Företag i Ängelholm  
Besökare till Ängelholm  
Ängelholmare 
Äldre  
Privatpersoner  
Delikatessbutiker 
Restauranger  
Privatpersoner  
Företag 
Den enskilda människan 
Invånare i Ängelholm 
Aktörer på stan  
Företag 
Medborgare 
Medveten och nyfiken konsument 
Lokala Turister  
Affärsresenärer 
Grossister 
Systembolaget  
Konsumenter  
Restauranger 
Grossist 
 

 
DESTINATIONSUTVECKLING/BESÖKSNÄRING 
På vilket sätt bidrar din verksamhet till destinationsutvecklingen/besöksnäringen? 
 

Provsmakningar, visningar, lockar intresserade besökare 
Hög kvalité med lokala råvaror 
Marknadsföring, Affärs- och tillväxtutveckling, Nätverk, Nyetableringar 
Ekotänk, fair trade, bättre miljö i kommunen 
Event i samarbete med lokala restauranger, catering till Bröllop, hjälper lokala producenter 
Lockar turister från utlandet, konferensgäster 
Skapar en mötesplats för både besökare och lokalbefolkning 
Boende, mat, aktiviteter, konferenser, upplevelser, förmedla kunskap, avkoppling, komma ifrån vardagen. 
Vi ger möjlighet till alla att gå ut o äta och ha bra service samt sätter restaurangskolan  
på kartan på grund av en mycket bra restaurang. 
Skapar förutsättningar, nätverk, samverkan, resurser, god ambassadör, representant, 
svensk lantmat, event 
En plats för folk att kunna mötas. En community  
Vi är en utbildningsplats som utbildar båda personalen och gästen 
Paket med upplevelser kopplat till mat o logi t ex ölprovning 
Utbildade kockar 
Mångfald och kvalitativa måltider 
Provsmakningar, visningar, lockar intresserade besökare 

 
 
 

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Vilket behov av kompetensförsörjning behöver din verksamhet? 



 
Våra lärare håller en bra standard. Men för att ytterligare öka kompetensförsörjningen  
borde vi besöka flera producenter 
Traineeutbildning, fördjupning, nätverk, marknadsföring, digital utveckling, utbildning i branschsvenska 
Mer utbildad personal, kunskap om trender. 
Rätt utbildad personal, konstant egen utveckling inom industrin. 
Bryggare 
Kockar 
Marknadsföring 
Digitalisering 
Serveringspersonal 
Kockar! Extrapersonal i alla områden, med kort varsel, vikariepool, personalpoolen 
Kvalitetsmedvetna, passionerade och engagerade människor 
Viktigt med yrkesutbildningar  
Engagerad personal  
Kompetent destinationsutvecklare 
Ja!  Beställningsappar, sociala medier.  Marknadsföring via digitala medel. 
 
 
DIGITALISERINGEN 
Hur kan digitaliseringen utveckla ditt företag? 

 Ja, marknadsföring via sociala medel 
Marknadsföring, information, onlineförsäljning, kunderna kan lämna kritik. 
Ett samlat forum för restaurangelever runt om i Sverige eller världen som kan dela  
erfarenheter samt marknadsföring via sociala medier 
E-handel, marknadsföring, nå ut internationellt med en lokal produkt, gäst/kundkontakt,  
tillgänglighet, kundnytta, personalkommunikation. 
Marknadsföring 
Försäljning 
Administration 
Kundrelationer 
Internkommunikation 
Nya sätt att nå kunder, nya strategier och ny affärsutveckling, kompetensutveckling,  
digitalt -lokalt, digitalt-globalt , "digilogt" 
Få en sammanhängande leveranskedja 
Marknadsföring 
Gilla varandra (på Facebook) 
Hyra in kompetens från varandra 
Alla vis  
Förenkla helt enkelt - underlätta myndighetskontakter för både medborgare och företag  
Tillgänglighet  
Bygga varumärke e-handel 
Onlinebokningar måste användas. Bra med feedback från kunder, omvärldsanalys,  
verksamheten blir transparant och ökar möjlighet till samarbete. 

 

 ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR? 
Är vi så bra som vi tror i NV Skåne? 
 
67% ja 
33% nej 
 
Jämfört med övriga kommuner i snitt: 
53% ja 
47% nej 



 
ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR? 
Vad kan vi göra för att tillsammans höja lägsta-nivån? 
 

Samarbete 
Utvecklas, vara stolta och berätta om sig 
Lättare att ta kontakter om man nätverkar mkt. 
Samarbete 
Samarbeta med andra producenter. Marknadsföra regionen som varumärke 
Inspirera varandra, nätverka, lyfta goda exempel, samarbete, utbildningar, öka medvetenheten,  
våga göra något annorlunda 
Våga vara unika 
En kvalitetsmärkning som visar att restaurangen använder sig utav närproducerade råvaror. Kommer  
få de lägsta-nivå restaurangerna att öka 
Marknadsföring, kompetensutveckling, försöka bryta sig ut ,säsongstämpeln och förbättra vintersäsongen. 
Samarbete 
Mäta kundnöjdhet, få återkommande kunder/gäster, lära känna våra gäster, 
Satsa på utbildning och fortbildning 
Se vikten av service 
Samlade leveranser via digital torgplats  
Gemensam marknadsföring 
Vi är för dåliga på att paketera bättre och berätta vad vi har! 
Samma krav i alla branscher, ex innehållsförteckning 

  

 TILLSAMMANS – GER MAN SÅ FÅR MAN 
På vilket sätt kan du bidra till att utveckla dina egna affärer samtidigt som du stöttar andra på vägen? 
 

Bidra till nätverk och affärsutveckling 
Genom att använda varandras produkter. Gemenskapen ska vara stark 
Regionala leverantörer 
Nätverka, samarbeta, vara en god förebild 
Utbyte av restprodukter/färdiga produkter 
Lokala samarbeten, samköp, handla mer lokalt, fler gemensamma event. 
Använda varandras produkter och marknadsföra det. 
Mat- och dryckesmässa på Orangeriet. Ger lokala producenter chans att visa upp sig 
Att lära sig mer om varandra gör att man kan samarbeta och rekommendera varandra. 
Skapa en matdestination i Ängelholm 
Paketera och hitta varumärke för destinationen. 
Gemensamma projekt 
Fysiska träffar 

 

 
 

DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN 
Tror du att din produkt skulle kunna vara intressant för det offentliga? 
 
Ja 89% 
Nej 11% 
 
Vilka möjligheter och hinder ser du? 
 

Offentlig upphandling. 
Höga krav men pressade priser. 
Möjligheterna för en elev idag är att du kan jobba var du vill. Hindret för en elev  
är att det är ett dåligt betalt yrke. 
Förbättra kvaliteten för den offentliga måltiden. Våra gäster kan vara våra framtida kontakter 



Byråkrati, offentlig upphandling 
UPPHANDLINGARNA, för dåligt utbildad personal.  
Att inte kunna driva egen gårdsförsäljning. 
Krånglig administration. 
Pris före kvalitet - hinder! Svårt leverera tillräcklig mängd lokalproducerat, för många  
olika märkningar och krav att förhålla sig till. 
Upphandlingsregler 
Stora volymer 
Möjlighet till expansion 
Kapacitet hos leverantörerna och  kunskap 
Fortsätta att förenkla upphandlingar. Se möjligheter med härodlat. 

 

 
HÄLSA 
Drar du idag någon affärsmässig nytta av hälsotrenden? 
 
Ja 89% 
Nej 11% 
 
HÅLLBARHET 
Arbetar du aktivt och utåt med hållbarhet? På vilket sätt? Exempelvis socialt, ekonomiskt 
eller miljömässigt? 
 
Ja på alla vis 
Miljöcertifieringar 
Restprodukter till biogas 
Närodlat 
Musta egna äpplen 
Återanvändning av förpackningsmaterial 
Biogasbil 
Matlagningskurser, barn och vuxna 
Vi tar hand om råvaror på rätt sätt. Vi arbetar ekonomiskt och miljömässigt. 
De rester från lunchen försöker vi göra frysmat av, som vi sedan säljer billigt. 
Ekodriving, återvinning. 
Ja 
Försöker undvika matspill 
Närodlat och/eller ekologiskt 
Inga engångsprodukter 
Avfall till biogas 
Ge rätt förutsättningar för företag i kommunen att kunna arbeta med hållbarhet på olika plan. 
Certifiering, sociala projekt, minska matsvinnet, 
Minska svinnet. 
 
 
KOMMUNEN – NV SKÅNE 
Vad tycker du din kommun/NV Skåne har för styrkor respektive utmaningar när det gäller 
måltidsutvecklingen? 
 
Vi får möjligheten av kommunen att lära oss. 
Många producenter och tillgångar. Och utmaningen är att kunna utnyttja det på rätt sätt. 
Jobba för att få folk att köra av motorvägen 
+ Mångfalden i produkter & entreprenörskap. 
- Många är för blygsamma med att berätta om sina produkter. 
UPPHANDLINGAR, modernisera systemet och öppna upp mer för lokalproducerat. 
Styrka ör många producenter,goda samverkansformer, fin jordbruksmark - bland världens bästa 



Nya aktörer som tänker nytt 
Bra grundförutsättningar 
Svaghet: få ut budskapet 
Styrkor: tillredningskök, lära av varandra gällande upphandlingar och avtal. Hitta kryphålen. 
Många producenter både små- och storskaliga, behövs bättre logistik, t ex en  "digital saluhall"  
för restaurang/storkök 
Forum för fysiska möten 
Inspirera varandra 
Gemensam marknadsplats 
Länkar till medlemsföretagen  
Varumärke som knyter an till våra intressen 
 
FOOD EVOLUTION 
Vad kan vi göra för dig som medlem i Food Evolution? 
 

Digital kommunikationsforum för medlemmar 
Inspiration, samverkan, nätverksträffar 
Plattform som ska möjliggöra och skapa delaktighet och opinionsbildning för frågorna 
Nätverk, informationsutbyte, omvärldskunkap, trendmedvetenhet, gemenskap 
Mervärde, hjälpa medlemmar genom gemensam marknadsföring öka försäljning och utveckla det lokala. 
Nätverksträffar, modererade 
Samling för lokala producenter 
Mer utbildning inom ämnet på ett bättre sätt, lära oss mer om närproducerat 
Ordna små workshops, kontaktnätverk. Mixa grupper för att blanda branscher.  
Arbeta organiserat och arbeta mot delmål. Visa på goda exempel. 

 

 
  

 FOOD EVOLUTION 
Vad kan du bidra med till Food Evolution? 
 
Fortsätta att sprida budskapet 
Lokal och kunskap 
Inspiration 
Vitaminer och hälsa 
Reklam pengar kunskap erfarenhet 
Min egen kunskap, min produkt. Marknadsföring och kvalitet. 
Kunskap, engagemang, delaktighet, opinionsbildande, kraftsamlande 
Kompetens, nätverk, hantverksmässigt producerade produkter, distribution, kvalitet framför kvantitet. 
Engagemang, kunskap, erfarenheter, öppet sinne, traineeplatser, feedback till varandra, 
Aktiv närvaro. Prestigelösa. Öppna för andra nytänkande idéer. 
Bidra med kunnande i sakfrågor 
Gemensam marknadsföringsdag 

 
FOOD TALKS 
Vad vill du att dagen ska innehålla? 
 

Trendspaning 
Inspiration  
Hur tar man detta vidare ? 
Inspiration 
Fortsätt nätverksbyggande, konkreta samarbeten, elevator pitch. 
Minimässa (möjlighet att visa upp sina produkter). 
Fler producenter och vilka de är 
Seminarier 



Nätverkande 
Nya lärdomar 
Workshops 
Mat & dryck 
Visa upp sig 
Minimässa, nätverkande, inspiration. Låta besökarna provsmaka sin produkt. 
Deltagarpresentation, för att hittat affärsmöjligheter 
Framtidens mat, nya råvaror, nya metoder mm. Möten kring maten, 
Livsmedelsstrategin något för aktörerna - liten som såväl som stor Hur går man vidare - från ord till bord 
Goda exempel på samarbeten, interaktion.  
Ej viktigt med kändisar utan entusiastiska föredragare som gjort något stort lokalt! 

  

 
Vad tyckte du om dagens möte? 

 Jättebra 
Inspirerande  
Intressant  
Nytänkande  
Socialt  
Underhållande 
Inspirerande 
Trevligt 
Bra 
Bra  
Inspirerande  
Träffat nytt folk 
Ett bra initiativ  
God och konstruktiv ton  
Kul med många närvarande 
Bra 
Inspirerande  
Intressant  
Roligt 
Intressant  
Bra mix på presentationer  
Bra att interagera 
Positivt 
Intressant  
Viktigt  
Inspirerande  
Nytänkande 

 

 
 

  


