Turnéstopp: Svalövs kommun
Datum: 23 aug 2017
Antal deltagare: 105 st
Värd: Fridhems Folkhögskola och Svalövs kommun
På Fridhems Folkhögskola i Svalöv, hakade vi på näringslivskontorets frukostmöte vilket
gjorde att deltagarantalet blev stort.
Vi fick höra på presentationer av och med Måns Nordmark Norrvidinge Boställe, Daniel
Unnderbäck RajRaj i Röstånga, Anders Bergman Lucy´s på Ring Knutstorp, Ida Thrane
kostchef i Svalövs kommun samt Christer Paulsson från Food Evolution.
I denna kommun kändes glöden och kämparandan stark. Vi fick in massor av svar från en
bred och blandad grupp.

RESULTAT WORKSHOP
Vem är din gäst/kund?
Alla
Den som är hungrig
Konsumenten
Privat Offentlig
Människan
Alla Restauranger Grossister
Den som väljer
Barn o äldre
Konsumenter Turisten Alla
Beställare
Konsument Kommuninvånare Önskar wellness
Turister
Byggarb
Företaget
Byggarbetare
DESTINATIONSUTVECKLING/BESÖKSNÄRING
På vilket sätt bidrar din verksamhet till destinationsutvecklingen/besöksnäringen?
Håller dem kvar på platsen
Att vara en attraktiv boendekommun genom att erbjuda goda o kvalitativa måltider till barn o äldre
Kopplar ihop olika aktörer
Vi erbjuder rent vatten
Skapar medvetenhet
Lokal kännedom, guide till de besökande
Kunskap och medvetenhet
Alla är vi ambassadörer
Konstrundan gör folk hungriga och törstiga
Närhet till naturen
Skapar upplevelser
Ökar välmående i regionen
Mervärde
Gemenskap
Bidrar till välmående
Inspiration till en hälsosammare livsstil ur holistiskt perspektiv.
Kompetensförsörjning
Samhällsnav
Skapa mervärde! Miljö! Koncept! Hållbarhetsmål! Resiliens! Närproducerat inklusive öl och vin!
Skapar kontaktytor
Bidra till förutsättningar
Skapar arbetstillfällen
Kontinuitet
Mångfald
Utbildning
Öppna landskap
Bryta lagar /lex Harry
Nätverk och kunskapskluster
Coachande hälsosamtal
Träningsaktiviteter
Inspirerande hälsoföreläsningar

Service på landsbygden
Delvis specialist och spetskompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Vilket behov av kompetensförsörjning behöver din verksamhet?
Omvärldsanalys
En bryggeriteknikerutbildning i Skåne
Nätverksbygge
Hälsoinspiratörer
Mer konsumentkunskap i grundskolan
Att lära sig de olika myndighetskraven
Hantering av myndighetskontakter
Stresshantering
Ständiga fortbildningskurser
En stödjande infrastruktur, en aktiv kommun.
Marknadsföring!
Ökad insikt om betydelsen av lokal utveckling
Lagstiftning
Marknadsföring (Nätverka)
Uppdatering av trender inom mat/hälsa
Nätverk, samverkan, digital mognad, kunskap genom kommunikation/dialog,
matkunskap, service, människokännedom
Trösklarna för att kunna sälja!
Stresshantering
Friskvårdskonsult
Hantering av Söderåsens Miljöförbund som dödar engagemang
Fortbildningskurser
Återkommande (korta och intensiva) kompetensutveckling för kökspersonal
Mediaplattform
Framtidsfrågor
Massageterapeut
Näringslära (människans och kroppens individuella behov)
Hantera kundperspektivet
Koordinator mot myndigheter.
DIGITALISERINGEN
Hur kan digitaliseringen utveckla ditt företag?
Gäller att finna appen som är paraplyet till besökaren i kommunen...där du
finner den lokale korvtillverkaren!
Förenklar
Marknadsföring
Få ut budskap enkelt!
Nätverksbyggande
Närhet till kund
Appar....lättillgängligt
Sociala medier - budskap når ut
Kunskapsspridning
Kostnadseffektivt
Myndighetsrapportering och kontakter

Marknadsföring
Effektiv spridning av information
Tidsbesparande
Kontaktforum
Utökat nätverk
Sociala medier
Bygga varumärke
Bredare målgrupp
Utveckling av företaget
Rådgivning
Direktkontakt med kunder.
Lätt att använda både för företagets representanter och kunderna
Öppenhet
Nå ut till en större publik
Tillgänglighet
Gemensam plattform för food evolution.
Digital Måltidsportal- kommande maträtter, uppslagsbok om information kring måltiden
Tillgänglighet, snabbhet, effektivisering, informationsspridning, kunskapsnav, nätverk, omvärldskunskap
Avgörande för att fånga nästa generation
Digital matsäkerhet
Men oxå....hur kan vi få ihop värdekedjan....hur få in aktörerna up-streams & down-streams?
Hemsida för att sprida information
Vi blir effektivare och slipper åka hemifrån
ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR?
Är vi så bra som vi tror i NV Skåne?
29% ja
71% 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?
Ställa krav
SAMARBETA!!
Samverka
Tillit
Gemensamt lärande
Extern kommunikation
Att alltid vilja bli bättre!
Vi är nog lite lata
Vi är världsunika!
Berömma varandra
Workshoppa
Utbildning
Samarbete
Öppna för förändring
Mer gemenskap, mindre konkurrens

Samarbete
Vidga kontaktnätet och lära känna varandra som företag
Den som slutar bli bättre slutar vara bra!
Lära av goda exempel
VÅGA
Öka kontaktnätet. Vi är inte konkurrenter!
"Kan dom kan vi"
Upplysa att vi finns
Nätverk
Tilltron till sig själv
Verkstad!
Våga satsa!
Öppenhet
Boosta varandra.
Nytänkande/tänka utanför boxen
Komplettera varandra, inte konkurrera
Mod
Generositet
Kompetens och kunskapsutveckling
Omvärldsanalys - vad vill gästen/kunden/konsumenten ha?
Lära av varandra
Aldrig ge sig!!
Ta oss tid till dessa frågor
Gemensam Vision
Prestige/ökat engagemang
Utbilda, kommunicera, teamwork/ samarbete
Omvärldsanalysera, finna nya metoder, lära av varandra
Forum för idéutbyte och samverkan. Mod!
Smaka. Smaka. Smaka
Öppna munnen- prata med varandra
Tro på sig själv och andra
Generositet
Lyfta positiva saker och inte alltid negativa...
Gemenskap
Hjälpa varandra
Tro på oss själva!
Bedöma varor och tjänster
Sprida kunskap!
Se till att innovationsprocessen fungerar. Den fungerar INTE idag. SYSTEMFEL
Reklam för varandra
Digital saluhall
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?
Bjuda på mig själv och mina kunskaper
Innovationskluster
Rekommendationer!
Se varandra som resurser inte som konkurrenter
Högre transparens! Våga hjälpa varandra!
Byte av kunskap och erfarenhet
Tillhandahålla kompetens
Partnerskap
Nyttja lokala resurser

Marknadsföra och tipsa om varandra
Nätverks och lära mig om andra företag o regionen
Rekommendationer
Sammankomster
Kunskap om varandras produkter
Komplettera istället för att konkurrera
Lojalitet mellan verksamheterna
Förenkla administrativt och förenkla byråkratin
Gör det möjligt anställa kompetens
Delta i Food Evolution
Välgörenhet i kombination med försäljning. CSR
Genom att handla av varandra
Positivitet
Tro på medarbetare
...skall anställning av Nystartsbidragare ta 8 timmar i byråkrati i anspråk?
Lägga mer resurser på att bli bra upphandlare som offentlig aktör
Närproducerat, nätverk, lyfta både problematik och lösningar, påverka politik,
ej konkurrenter utan kollegor, prestigelöshet
"Sätta ryggarna ihop"
Broschyrer och reklam i ett företagskluster- som på Österlen
Tala gott om konkurrenterna, vara ett bra exempel
Vara stolta över det vi har
Sprida kunskap - i alla led
Ta varandra i händerna!
DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN
Tror du att din produkt skulle kunna vara intressant för det offentliga?
Ja 86%
Nej 14%
Vilka hinder ser du?
Byråkrati
Svårt för småskaligt att möta storskaligt
Upphandling
Priset
Tillgång
Leveranser
Kommunikation
Regelverket
Kommunala handelshinder
Okunskap, gemensamma och centrala upphandlingar,
Okunnighet
Brist på intresse
Medvetenhet
Volymer, logistik och pris
Byråkrati
Kunskapsbrist
Insiktstorka
" Jag är inte ansvarig"
Vilja

Saknar kunskapen om näring
Okunskap om upphandling
Politiken ger för lite pengar till måltidsverksamhet
För få vegetariska/inga veganska alternativ eller specialkost av olika slag
Brist på samverkan
Svårt att leverera de mängder som behövs.
Tradition/ gamla hjulspår
Upphandlingsprocessen som görs av ett företag som tar betalt av oss som vill leverera.
Hinder i behov av stora volymer
Regelverket
Konkurrens
Individens feghet
Personal som brister i kompetens eller för få anställda
Säsongsberoende
Företag tror att det är svårt att svara på en upphandling och vågar/orkar därför inte alltid!
Transporter
Brist på djärvhet hos politiker o tjänstemän
Okunskap hos inköpsansvarigs
Okunskap om vad råvaror kostar
För många mellanhänder

HÄLSA
Drar du idag någon affärsmässig nytta av hälsotrenden?
Ja 78%
Nej 22%
HÅLLBARHET
Arbetar du aktivt och utåt med hållbarhet? På vilket sätt? Exempelvis socialt, ekonomiskt
eller miljömässigt?
Nej… men det tjänar min affärsidé
Ställer krav i upphandlingar
Ja, lokalproducerat
Att inte kasta och överproducera mat
Motarbetad av regelverket och kommunal apati
Klimatsmarta transporter
Långsiktiga möjligheter
Absolut! Tar tillvara spill. Hög säkerhet. Återanvändning
Spillvärme!
Tävlingar mellan skolor om att inte kasta mat
Miljömässigt
Lokala produkter!
Borde bli bättre
Ja, försöker välja naturmaterial
Behöver mer kompetens i frågan
Marknadsföring, sprida kunskap/dialog, maskinpark, samverkan och nätverk,
Kostar resurser
Inte sälja mer än kundens (långsiktiga) behov
Svårhanterat för småföretagare
Eko, naturbete, våtmarker, ädellöv och personal med lönebidrag.
Jobbar hemifrån

Vill arbeta socialt! Besöka äldreboenden.
Certifiering, kvalitetssäkring
Serviceminded
Hälsomässig hållbarhet
Produktionsmässigt: egenproducerat foder
Genom att arbeta för FN s globala hållbarhetsmål

KOMMUNEN – NV SKÅNE
Vad tycker du din kommun/NV Skåne har för styrkor respektive utmaningar när det gäller
måltidsutvecklingen?
Finns många lokala producenter
Behövs ännu fler lokala aktörer
Korta transporter
Politiker behöver mer kunskap om måltidsverksamheten
Centraliseringen är en utmaning
Många tätorter på liten yta
Fridhems folkhögskola är noggrann med råvarorna.
+ Geografiskt läge
+ Klimat
+ Närodlat
Kvalité måste få kosta
Utmaningen att vara en attraktiv arbetsgivare för kompetent personal
STYRKOR
vårt Näringslivskontor
vissa kommunpolitiker
vissa offentliga individer
UTMANINGAR
Förenkla och snabba upp byråkratiska processer
Upplysning till konsument
Kan man dra nytta av Kullahalvöns dragningskraft till resten av familjen Helsingborg.
Arbeta med kortare transporter
Knyta till oss de lokala producenterna ännu mer
Vi behöver fler lokalt producerade produkter såsom parmesanost, Parmaskinka
Helhetstänk.
Bredd, kunskap och kompetenser inom många delar, men även kunskapsbrister inom andra.
Billigt vatten!
Tillåta gårdsförsäljning
FOOD EVOLUTION
Vad kan vi göra för dig som medlem i Food Evolution?
Marknadsplats!
Sprida kunskap
Driva måltidsfrågor
Ytterligare påverkan av politiken = samverkan
Kämpa för kvalité
Sprida kunskap
Samordnande funktion
Tänka värdekedjan... våga ta dig utanför DIN bekväma sfär...
Synas tillsammans

Skapa Nätverksplattform
Visionsdriv
Leda utbildningar
Hjälp med kompetensutveckling
Helikoptersyn
Kontaktskapande
Föredra Kvalité framför kvantitet
Bygga varumärket
Hjälpa oss hitta vår särart
Försöka hjälpa oss att få direktkontakt med kommunerna utan upphandlingskonsulter.
Samordning mellan det privata o offentliga
Fokus på Ekologiskt och Närodlat
Ytterligare nätverksbyggande
Ej medlemmar, men tydliggöra vikten av hela kedjan och sammanhanget
Stärka kulturarvet
Förenkla för innovatörer och företagaren: få en positiv syn på företagandet
Inventera, koordinera, sprida
Påverka LOU (lagen om offentlig upphandling) dvs politiker
Samverkan mellan oss företagare inom hela Fam Helsingborgs område
Ta ställning till vegetarianism/veganism - En fråga som konstant växer
...realistisk och fungerande för oss innovatörer oxå....inte bara för administratörerna!
Leda konsumenten till att vilja ha en bättre måltidsupplevelse
Aktiv information både till konsumenter och medlemmar
Hjälpa oss med marknadsföring
FOOD EVOLUTION
Vad kan du bidra med till Food Evolution?
Bli medlem
Näringsmedvetenhet
Entreprenörskap
Engagemang
Medveten, engagerad och aktiv
Dela med sig!
Engagemang
Upplysa konsumenten
Arrangera studieresor
Koppla ihop mitt nätverk med ditt
Spridning av information och kunskap
Ha positiv ställning
Kunskap...
Engagemang
Kreativitet
Engagera oss och svara på frågorna.
Lokalkännedom
Tillsammans har vi ett enormt stort kontaktnät!
Peppa oss!
Finansiera
Göra oss synliga
Bygga nätverk
Inspiration till en hälsosammare livsstil ur holistiskt perspektiv.
Upplysa om det svenska...
SYSTEMFELET....i pluralis

Ej medlemmar, men kontakter/nätverk, engagemang, finansiering, kunskap om olika målgrupper,
Kunskapsöverföring
Gemenskap
Gemenskap
Framtidsplaner
Vart är hälsa och mat trenden på väg?
Vad äter vi imorgon
Humor
God mat
Livsmedelssäkerhet
Hälsa/du är vad du äter
Information/utbildning/seminarium
Matlagningskurs
En stark fyra
Lärorikt
Vidgade
Bra initiativ, kämpa på!
Väldigt god mat och dryck
FOOD TALKS
Vad vill du att dagen ska innehålla?
Värdekedjan
Inspiration
Framtidsvisioner
Mada möden!
Mingelmat och dryck!
Bra föreläsningar
Gemensamt försäljningsfönster.
Endast nordvästskånska råvaror
Hållbarhetsperspektiv
Föreläsningar
Hur tar vi detta vidare
Kompetensförsörjningen
Byråkratiförenklingen
Goda möten
Spektakulär provsmakning
Workshops
Att alla är representerade - unga/gamla/offentlig/privat/politiker/entreprenörer och från olika regioner
Glädje och högt till tak
Exempel från verkligheten
Producent- och försäljningskörkort.
Svalövs kommunchef vill ha äggakaga
Speedating för företagen
Inspiration
GODA MÖTEN
Mycket öl!
Verkstad - inte bara snack!!!
Näringslära
Några "profilföreläsare"
Trevligt och gott
Kunskap och fakta om tydligt länkad kedja (hela vägen/översikt),
Stolthet från producenten
Bjuda in från Livsmedelsverket och Systembolaget.

Fokus på mervärden i det lokala
Forum angående lokalproducerat vs hälsa vs ekologiskt vs klimat
Speeddating med myndigheter!
Underhållning med lärande inslag
Alla vill att bra råvaror köps in (till det offentliga) men det är svårt att få till det riktigt bra!
"Från frö till brö"
Matlagningskurs

Vad tyckte du om dagens möte?
Trevligt Inspirerande Positivt 5
Merinspirerad
Bra avstamp
Utvecklande Lärorikt
Tankeväckande
Bra
Gott initiativ
Bra start
Detta MÅSTE leda vidare

