
 
 

Turnéstopp: Örkelljunga kommun 
Datum: 15 nov 2017 

Antal deltagare: 22 st 
Värd: Continental Bakeries/Gille 

 
Det blev en trevlig träff hos Gillebagaren mycket tack vare att vi fick gå ut i fabriken och se 
hur alla kakor tillverkades.  
 
Vi fick lyssna på VD:n Mikael Carlsson, på Krister Person från Örkelljunga kommun samt på 
Stene Boldt från Food Evolution. 
 
Deltagandet totalt var inte så stort, men flera av de som kom hade förberett sig inför 
workshopen och läst igenom och svarat på frågorna innan.  

 
 

 
 

 



RESULTAT WORKSHOP 
 
Vem är din gäst/kund? 
 
Näringslivet inom mat  
Skolelever  
Äldre 
Elever  
Konsumenter  
Alla kommuninvånare 
Turister och lokalbefolkningen  
Hkscan 
Skånemejerier  
Kls Ugglarp  
 

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

Skapar möjlighet till samverkan och nätverk.  
Idégivare 
Bra boende 
God mat 
Kvalitet 
Hittar nya kunder på marknader som sen kommer till  
Vi erbjuder egenodlade produkter 
Tillverkar egna kryddor 
Öppna landskap 
Levererar mjölk till ett gårdsmejeri för egen osttillverkning 
Utbildar unga konsumenter till att göra medvetna val (när de handlar i affärer samt gör restaurangbesök). 
Arbetstillfällen, skatteintäkter. 

 

 
 

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Vilket behov av kompetensförsörjning behöver din verksamhet? 
 
Rätt upphandlingskompetens 
Söker hela tiden nyheterna för egen utveckling 
Letar nya återförsäljare 
Kreativa skolkockar 
Kreativa kockar på äldreboende 
Mer specialkost 
Mer fokus på allergener 
Marknadsföra naturen runt oss 
Upplevelser i kombination att äta 
Mer utbildningstid till eleverna (118h nu). 
Hemkunskapslärare 
Kockar 
Upphandling 
 
 
DIGITALISERINGEN 
Hur kan digitaliseringen utveckla ditt företag? 

 Snabb återkoppling av nöjdhet 



Digital information/kommunikation 
Kurser på distans 
Nätverka 
Annonsering via sociala medier 
Blir mer synlig/tillgänglig i ett större område 
Mer digitala läromedel i HKK, ex recept-appar. 
Ökar globala, snabba kontakter. 
Samverkan för inköp 
Marknadsföring 
FB interna grupper 

 

 ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR? 
Är vi så bra som vi tror i NV Skåne? 
 
25% ja 
25% nej 
50% vet ej 
 
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? 
 
Ja, vi kan sprida goda rykten 
Samarbeta 
Vara ärliga positiv/negativ feedback 
Samverka. Nätverka. Utbilda. Gemensamt mål 
Samverka 
Tydliga instruktioner/regler, kvalitetsnormer. 
Mat- nätverk 
 

 

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? 
 

Jobba tillsammans lokalt. Örkelljunga andan ... :-) 
Konceptualisering 
Skapa nätverk 
Nätverka, våga dela egen kunskap. 
Gemensam marknadsföring. 
Göra studiebesök med eleverna. 
Att vara med i ett större sammanhang, ex näringsliv, destination Hallandsåsen.  
Samverka över gränserna. 
Samverka vid inköp 
Lokalkännedom 

 

 
 

DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN 
Tror du att din produkt skulle kunna vara intressant för det offentliga? 
 
Ja 100% 
 
Vilka möjligheter och hinder ser du? 
 



Upphandling krav 
Mängden 
För liten produktion 
För liten lokal för större offentliga men för en mindre skola etc kan det fungera 
Lagar, regler och säkerhet 
Hinder: krångliga upphandlingsregler. 
Borde se mer till närproducerat (istället för bara ekologiskt). 
Möjligheter: bra kvalitet, lokal samverkan med producenter 
Hinder: upphandlingsregler, ekonomiska resurser 

  

 
 
HÄLSA 
Drar du idag någon affärsmässig nytta av hälsotrenden? 
 
Ja 75% 
Nej 25% 
 
HÅLLBARHET 
Arbetar du aktivt och utåt med hållbarhet? På vilket sätt? Exempelvis socialt, ekonomiskt 
eller miljömässigt? 
 
Miljö: JA 
Ekonomiskt: JA 
Socialt: JA 
Ja både ekonomiskt o miljömässigt. 
Socialt, må bra effekt, med mänskligt bemötande 
Ek, mindre svinn, ta vara på, prismedveten 
Miljö, mindre svinn, ekologiskt, närodlat. 
Mer vegetarisk mat i HKK och skolan. 
Ungas attityder. 
Certifiering, transporter. 
Krav i upphandling. 
Hanteringen av varor 
 
 
KOMMUNEN – NV SKÅNE 
Vad tycker du din kommun/NV Skåne har för styrkor respektive utmaningar när det gäller 
måltidsutvecklingen? 
 
Utmaningar, väcka intresse  
Informera nysvenskar och ta vara på deras kunskaper 
Styrka att det serveras numera svenskt kött. 
Svaghet få in lokalproducerade produkter 
Utmaning är att synliggöra det som finns 
Styrka är att mycket kan göras om vi lyfter frågan 
Styrka: folket lagar mat i hemmen. 
Svaghet: för litet restaurangutbud, brist på ”bredden”. 
Styrkor, stort urval av lokalproducerat, det här projektet, ser företagen som en tillgång 
 
FOOD EVOLUTION 
Vad kan vi göra för dig som medlem i Food Evolution? 
 

Rådgivning, förmedla kontakter, kompetensutveckling, stötta nya mat-företagare. 
Ge mer info, knyta kontakter, öppna dörrar 
Sprida gemensam kunskap från hela NV Skåne arbetet 



Skap kommunöverskridande nätverk 
Initiera minst ett utvecklingsprojekt i varje kommun 
Skapa mötesplatser 
Kompetensutveckling 
Lyfta viktiga frågor 

 

 
  

 FOOD EVOLUTION 
Vad kan du bidra med till Food Evolution? 
 
Vår lokala erfarenhet och kunskap 
Vara en länk för arbetet i kommunen 
Aktivt medlemskap, erfarenhetsutbyte 
Ingå i nätverk 
Yrkesutbyte 
Kompetens inom vårt eget område 

 
FOOD TALKS 
Vad vill du att dagen ska innehålla? 
 

Goda exempel sprungna ur det lilla 
Svensk god näringsrik mat 
Framtidens mat- vad/hur/ var äter vi om 20år? 
Framtidens konsumentbeteende 
Livsmedelsförsörjningen 
Fokus på trend 
Mer info ang vad som har kommit fram av projektet 
Överraska 
Medlemmar som utställare 

  

 
Vad tyckte du om dagens möte? 

 Insikt i att vi har ett jobb att göra 
Intressant  
Kort och innehållsrikt  
Saknar deltagare 
Intressant  
Trevligt  
Synd inte restauranger kom  
Hitta andra mötestider 
Insikt i matens värld  
Hur får vi fler deltagare  
Tydligare info 

 

 
 

  


