Turnéstopp: Landskrona kommun
Datum: 23 okt 2017
Antal deltagare: 48 st
Värd: Erikstorps Kungsgård
Ett av våra allra bästa turnéstopp. Brett engagemang och stor branschöverskridning.
Här fick vi även med oss ett antal krögare vilket i övriga kommuner varit svårt.
Hög stämning och till synes uppskattande deltagare.
Vi fick höra samtal med Rikard Pedersen Saxtorp Svamp, Niclas Robertsson Bread on Wine,
Olof Ek Glumslövs Lamm, Linda Hallberg Ekofisk, Per-Gunnar Hansson Villman & Co,
Daniel Zaunders Mötesplats Borstahusen, Anna Classon Landskrona kommun samt Christer
Paulsson Food Evolution.

RESULTAT WORKSHOP
Vem är din gäst/kund?
Konsument
Turister
Restauranger
Butiker
Food service
Privatkunder
Krögare
Offentligt
Turister
Restauranger
Matintresserade
Turist
Restaurang
Företag
Privatpersoner
Företag
Kommun
Internationella gäster
Barn och unga
Blandad demograf. Alla över 18 år
Systembolaget
HoReCa
Dagligvaruhandel
Utbyte
Bröllop
Vandring och cykel
Natur
Mässor
DESTINATIONSUTVECKLING/BESÖKSNÄRING
På vilket sätt bidrar din verksamhet till destinationsutvecklingen/besöksnäringen?
Vi är en destination i sig
Bidrar med lokala råvaror
Gård på landet lyfter näringslivet.
Utbildning
Skyltfönster för regionen
Arbetstillfälle
Utveckling av landsbygd
Konferenser
Laga god offentlig mat.
Bidra med kompetens genom utveckling av projektet.
Turistnäringen.
Stärka Landskrona med god mat.
Bröllop mässor cykelturism
Vandringsturism konsumtion skatteintäkter sysselsättning
Vi avslutar måltiden med ett minnesvärt kaffe som har en lokal anknytning
Nätverk
Slottsmiljö stor konferensmöjligheter attraktiv miljö läget.

Aktiva med mässor och marknadsföring som sätter regionen på kartan
Lokala råvaror ger möjlighet att se från mark till bord.
Marknadsföring av destinationen genom varumärket.
Intresse för småskaligt hantverk.
Distributionskanaler.
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Vilket behov av kompetensförsörjning behöver din verksamhet?
Marknadsföring
Profilering av företaget.
Lokala nätverk
Benchmarking, omvärldsbevakning, trendspaning
Ambassadörer
Bli bättre på att sälja
Nätverk
Influenser från utlandet
Mentorer
Samarbete
Utbildning
Mer kompentens på den digitala sidan.
Hjälp med LOU.
Höja kompetensen på matsalsarbete
Kockar och service - kvalificerad personal, AF funkar inte så bra.
Receptionspersonal, bilburen. Hela branschen måste få ett lyft
Språkutbildning som tyska
LOU
Fler bryggeriutbildningar. Nätverkande.
DIGITALISERINGEN
Hur kan digitaliseringen utveckla ditt företag?
Marknadsföring
E-handel
E-Learning
Gemensam plattform
För att dagens 10-åringar redan är så gott som 100 procent digitaliserade
Digitalisering är det verktyg som fler eller alla kommer att använda för att hitta information framöver
Sociala medier
Nå ut till fler kunder
E - handel
Lägre försäljnings kostnader
Egen produktion
För många ett måste vad gäller marknadsföring, kommunikation, inköp och även personalfrågor
som träning och schemaläggning.
Bokningar.
Nya kontaktvägar.
Sociala nätverk.
Kunskap om videoproduktion
Livesändningar på sociala medier
Webbshop för gårdsbutik
Storytelling med videokamera om vår produktion

ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR?
Är vi så bra som vi tror i NV Skåne?
50% ja
50% 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?
Nätverka, kompetensutveckling. Utbilda våra barn
Satsa på kvalitet - alltid
Samverka
Höja statusen på den gemensamma måltiden
Certifieringar
Utbyten inom respektive bransch
Lägstanivåer typ Appellation
Våga vara originell och köra det fullt ut
Våga ta betalt
Omvärldsbevakning trendspaning benchmarking
Samverka och nätverka
Samarbeta
Dela med oss med erfarenheter
Appellation Skåne
Samarbete sinsemellan, leverantörer och branschkollegor.
Öka medvetenheten och ta vara på det lokala intresset.
Fler samarbeten mellan restaurang och konsument. Känna till producenterna i närheten.
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?
Skapa möjligheter i upphandlingen
Nätverka
Mentorskap, studiebesök hos varandra
Samarbeta
Produktutveckling med livsmedelsproducenter
Bjuda in till nätverksträffar
Delaktighet med våra gäster
Mässor
Samförsäljning t ex kaffe+ kakor
Ta in lokala producenter i sortimentet
Samarbete med media
Gemensamma investeringar
Transparens, ge och få
Rekommendera andra kollegor, samarbete sinsemellan,
Tipsa om liknande producenter i närområdet.
Utnyttja producenter i närområdet.
Skapa möjligheter i upphandlingen
Nätverka
Mentorskap, studiebesök hos varandra
Samarbeta

Produktutveckling med livsmedelsproducenter
Bjuda in till nätverksträffar
DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN
Tror du att din produkt skulle kunna vara intressant för det offentliga?
Ja 67%
Vet ej 33%
Vilka möjligheter respektive hinder ser du?
Priset kan vara ett hinder
Effektivisera logistiken
Lagstiftning
Passar inte in i upphandlingen
Finns ingen ekonomi i att leverera mat med ett råvarupris på 10 kr
En enorm outforskad marknad
Datumnorm regler medför ökat matsvinn i alla led
Eldsjälar behövs
I stort sett svårt men kanske någon gång per år
Dolda agendor och riggade upphandlingar
Rädsla för att göra fel hos upphandlare/ inköpare
Möjlighet att förändra konsumtionsmönster
Långa beslut
Tillverkning av alkohol är ett hinder. Lätt alkoholdryck till äldrevården i framtiden.
HÄLSA
Drar du idag någon affärsmässig nytta av hälsotrenden?
Ja 80%
Nej 20%
HÅLLBARHET
Arbetar du aktivt och utåt med hållbarhet? På vilket sätt? Exempelvis socialt, ekonomiskt
eller miljömässigt?
Ja, ekologiskt och Fairtrade
Jobbar med att minska svinn
Jobbar efter säsong
Sopsorterar
Verksamhetsmål med avfallssvinn, andel ekologiskt och fairtrade
Miljövänliga transporter
All form av certifiering, inga bekämpningsmedel, lokalproducerad hästgödsel
Återanvändning av möbler och inredning.
Öka andelen personer som är i arbete
Ja följer Svanen, ekologisk produktion, hållbarhet i och med återkommande säsongspersonal
Grön el = miljö
Upplevelsen i besöket är sociala
Miljö dvs närproducerat och/ eller ekologiskt.
Biodynamiskt
Matsvinns projekt

Växla konventionella produkter till ekologiska
Svanen märkt
Praktikplatser och anställning av nyanlända
Svanmärkning
Miljömärkta emballage
Ekologiska råvaror i dryckesproduktion.
Restavfall till biogas.
KOMMUNEN – NV SKÅNE
Vad tycker du din kommun/NV Skåne har för styrkor respektive utmaningar när det gäller
måltidsutvecklingen?
Närhet till livsmedelsproducenter och odlare
Utmaningen är LOU
Kvalitetssäkra spårbarheten!
Styrkan är att det finns många duktiga producenter.
Utmaningen är att få in det närproducerade i det offentliga.
Tydlig agenda gentemot lokala producenter saknar vi
Lättydligt och förståeligt regelverket vid upphandling efterfrågas
Göra våra utbildningar i branschen mera attraktiva!
Budget för skolmaten låg, vilket gör det svårt med lokalproducerat.
Bra basutbud av både krogar och matproducenter
Kommunens upphandlare måste skaffa sig ner erfarenhet hur man får in svenskt och
närproducerat i den offentliga måltiden
Familjen HELSINGBORG föredöme för samarbete och förstärkning av besöksnäringen
Liten kommun - lätt att nå beslutsfattare
Säsongsberoende är en utmaning.
Förenkla förfarande av offentliga upphandlingar.
Bryta större distributionskedjor till fördel för mindre.
FOOD EVOLUTION
Vad kan vi göra för dig som medlem i Food Evolution?
Skapa möjlighet för nätverk
Behovet av nätverk med denna inriktning.
Inspirera till nya affärsidéer
Bidra med kunskap och erfarenhet. Inspirera andra.
Nätverksträffar
Skapa arenorna för möten/event
Fortsätta som mötesplats för kontakter och utveckling av samarbeten.
Speed-dating. Lobbyverksamhet. Skapa förutsättningar.
Nätverk och kompetensutveckling
Fungera som nätverk där branschkollegor och intressenter träffas, driva
generella frågor som gynnar branschen
Nätverksträffar, mötesplats, rådgivning,
Bidra med ett internationellt nätverk
Omvärldsanalys, trendspaning och benchmarking
Bidra med ett internationellt nätverk
Nätverkandet är viktigt. Vi kan erbjuda ett lokalt alternativ som stärker regionens identitet.
Internationellt nätverk

FOOD EVOLUTION
Vad kan du bidra med till Food Evolution?
Kunskap
Erfarenhet
Kunskap, erfarenhet och inspirera andra.
Galna idéer
Ökad försäljning
Gott kaffe från Walters
Kunder
Stärka regionens identitet.
Bra öl!
Bidra med ett internationellt nätverk
Vara öppna med utbyte av idéer, rekommendationer av kollegor och regionen,
delta i nätverket, erbjuda plats för träffarna
Erfarenhet spetskompetens utbyte mentorskap
Företagspresentationer
FOOD TALKS
Vad vill du att dagen ska innehålla?
God mat
Öl och snaps.
Inspirerande föredrag.
Möta forskare
Framtidsspaning
Aktuellt från forskningen
Kemiprofessor Leif Bülow Lund
Omvärldsanalyser och framtidsspaningar
Omvärldsbevakning
Nya trender
Trender
Beslutsfattare
Innovation
Trendspaning
Representanter från Livsmedelsverket och Jordbruksverket
Aktuella bidragsmöjligheter
Framgångssagor
Större workshops.
Helhetsupplevelse. Höra, smaka, känna.
Förstå producenternas utmaningar så vi kan utveckla och förstå varann
Inspiration, ”hur höjer vi status på kock/serviceyrken”,
Utrymme för informella (ev styrda) möten
Hur man får fram nya innovationer

Vad tyckte du om dagens möte?
Bra
Intressant
Nyttigt
Inspirerande
Energikick

Lärorikt
Aktuell uppdatering
Nya kontakter
Bra möte
Nätverkande
God mat dryck
Bra
Bra blandning på gäster
Lagom tid
Inspirerande
Trevligt
Lärorikt
Bra föredrag
Engagerande
Mycket inspirerade
Nya kontakter
Ny information

