Tillsammans mot målen i livsmedelsstrategin!
Kompetensförsörjning - hur löser vi bristen på kompetens i hela
livsmedelskedjan?

Jordbruksverket och Tillväxtverket bjuder in dig som är involverad i arbetet
med livsmedelsstrategin regionalt och/eller lokalt till en digital tematräff den
6 oktober mellan 8.30 och 12.00.
Tematräffen är nästa steg i vårt uppdrag att främja samverkan kring det
regionala arbetet med livsmedelsstrategin.
Till anmälan

Program
8.30

Tekniktest och incheckning

8.45

Välkomna och introduktion till dagen
Jordbruksverket och Tillväxtverket hälsar välkommen
Tillväxtverkets arbete med kompetensförsörjning
Generaldirektör Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Jordbruksverkets roll kring kompetensfrågan
Avdelningschef Olof Johansson, Jordbruksverket
Nuläge och framtidsspaning om kompetensförsörjningen i de olika leden i
livsmedelskedjan.
Anders Johannesson, Lantbrukarnas riksförbund,
Karin Thapper, Livsmedelsföretagen,
Peter Thomelius, Visita,
Martin Andersson, Svensk dagligvaruhandel

9.30

Bensträck

9.45

Läget och planer framåt i regeringsuppdraget kring kompetensförsörjning.
Minna Rydgård och Jan Persson, Tillväxtverket
Omvärldsanalys för livsmedelsproduktionsområdet och korta YH-kurser
Tommy Olsson, Myndigheten för yrkeshögskolan
Rekryteringsutbildningar inom kött- och chark
Vesna Mellström, Arbetsförmedlingen
Vad görs och har gjorts runt om i landet
 Wictoria Bondesson, Landsbygdsnätverkets kompetensråd
 Anders Elmevik, region Skåne om rapporten ”Morgondagens kompetens i
livsmedelsproduktionen"
 Rebecca Källström, LRF och Jan Andersson, Arbetsförmedlingen, projektet ”Mer
mat fler jobb”.

11.15

Gruppdiskussion

12.00

Slut för dagen

Bakgrund
Jordbruksverket och Tillväxtverket har under 2020 ett gemensamt uppdrag från regeringen att främja
samverkan mellan berörda aktörer på regional nivå kring livsmedelsstrategin. Vi ska ta till vara
synergieffekter, sprida goda exempel och uppmuntra och stödja regionala aktörer. Arbetet har fokus
på målen i livsmedelsstrategin. Under hösten 2019 anordnade Jordbruksverket sex klusterträffar runt
om i landet kring livsmedelsstrategin. Flertalet deltagare önskade fortsatta träffar på olika teman.
Information och inspiration
Inspireras av vad andra gjort, hitta länkar till alla regionala strategier, statistik, få koll på vad som
hände på förra årets klusterträffar med mycket mera på vår webbplats
www.jordbruksverket.se/livsmedelsstrateginregionalt
Du kan prenumerera på våra uppdateringar på webbplatsen.
Kontaktperson
Eva Sundberg, koordinator
E-post: Eva.Sundberg@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 63 22 mobil 073-232 55 70

