
LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLM OCH MATTANKEN BJUDER IN 
TILL EN DIGITAL TRÄFF OM HÅLLBAR MAT OCH LIVSMEDELSUPPHANDLING

Uppstart för temadagar om 
upphandling av lokal och svensk mat 

Under våren 2021 planerar Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med MATtanken 
att anordna temadagar om upphandling med studiebesök hos lantbrukare i länet. 
Temadagarna blir ett tillfälle att få veta mer om lantbruk och livsmedelsproduktion, 
och att fördjupa sig i viktiga frågor med koppling till svensk mat i de offentliga köken. 

För att starta upp arbetet bjuder vi in till en digital träff den 30 september kl. 9-12. 
Mötet modereras av Eva Sundberg från MATtanken.

• Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen Västra Götaland och Conny Bjurman,
livsmedelscontroller i Skövde kommun berättar om sina erfarenheter av
upphandlingsdagar.

• Märta Jansdotter, VD på Gröna Gårdar, berättar om deras verksamhet och varför
betesdjur är så viktiga för vår mark och mat.

• Samtal och idéer kring hur vi i Stockholms län kan arbeta med temadagar om
livsmedelsupphandling.

Se programmet på nästa sida!

Syftet med temadagarna är att ge möjlighet till ökad kunskap om svensk 
livsmedelsproduktion, som på sikt leder till att det lagas mer mat med svenska 
livsmedel i offentliga kök. Arbetet genomförs som en del av Stockholms läns 
livsmedelsstrategi, där ett av målen är att verka för att öka andelen svenska 
livsmedel i offentliga kök. MATtanken är ett nationellt projekt som verkar för 
hållbara offentliga måltider.

Anmälan görs via denna länk. Varmt välkommen!

DATUM: Onsdag 30 september

TID: Kl. 9.00-12.00 

PLATS: Digitalt möte

ANMÄLAN: Senast 25 september

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri

MÅLGRUPP: Du som är involverad i 
arbetet med upphandling av livsmedel 
och måltidstjänster i kommuner och 
region

MER INFORMATION OCH KONTAKT: 

Länsstyrelsen Stockholm 
Sara Norman 
Sara.norman@lansstyrelsen.se 
010-223 16 86

MATtanken
Eva Sundberg 
eva.sundberg@jordbruksverket.se    
073- 232 55 70

www.lansstyrelsen.se/stockholm 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/kalender/2017/Sidor/Offentlig-upphandling-av-mat-vad-vill-kommunerna-i-stockholms-lan-.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/kalender/2017/Sidor/Offentlig-upphandling-av-mat-vad-vill-kommunerna-i-stockholms-lan-.aspx
https://www.anpdm.com/survey-public/42455E4274414750477240/444A5E41774743504071
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/livsmedel/livsmedelsstrategi/livsmedelsstrategi-stockholms-lan.html
https://www.mattanken.se/
https://www.anpdm.com/survey-public/42455E4274414750477240/444A5E41774743504071
https://www.gronagardar.se/sv/om


Program 30 september
09.00 Välkomna och introduktion till dagen
Eva Sundberg, MATtanken och Anna Hedberg, Länsstyrelsen Stockholm 
hälsar välkomna.

09.15 Erfarenheter från upphandlingsdagar i Västra Götaland 
Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen Västra Götaland berättar om hur de 
har arbetat med temadagar kring upphandling i sitt län. Conny Bjurman, 
livsmedelscontroller i Skövde kommun berättar vad han fått med sig från 
dagarna. 

10.00 Paus

10.15 Vilken nytta kan vi ha av MATtanken?
Eva Sundberg ger tips om hur det som gjorts och pågår i projektet kan 
användas som inspiration och stöd i upphandlingssammanhang.

10.30 Varför det är så viktigt med betesdjur för vår mark och mat
Märta Jansdotter, VD på Gröna Gårdar föreläser om vikten av att bygga 
upp både matjord och biologisk mångfald för näringsriktiga råvaror.

11.00 Vad vill vi göra i Stockholms län?
Reflektioner utifrån det vi hört under dagen. Vi samtalar kring hur vi kan 
arbeta med temadagar om upphandling i Stockholms län. 

11.50 Sammanfattning och avslut
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