Livsmedelsstrategi i praktiken –
Inbjudan till konferens om det strategiska arbetet med produktion och
konsumtion av livsmedel i Västra Götaland
Du är hjärtligt välkommen till Göteborg den 20 november för inspiration och dialog om
kommunernas möjligheter att bidra till den nationella livsmedelsstrategin och utvecklingen av
det regionala livsmedelssystemet.
Under det senaste året har Västra Götalandsregionen tillsammans med Länsstyrelsen erbjudit
kommunerna stöd i det egna livsmedelsstrategiska arbetet och det är dags för en avstämning
med inspirerande exempel på pågående arbete ute i kommunerna.
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder härmed in till konferens
som kopplar till initiativet som startade hösten 2018. Målet var att ge förutsättningar för ett
resultatinriktat och effektivt arbete för ökad livsmedelsproduktion, tillväxt och sysselsättning,
från jord till bord. Under konferensen får vi en uppdatering om hur ser planerna ser ut framåt
för den nationella livsmedelsstrategin, hur kommunerna jobbar vidare med frågan etc.
Mer information om det tidigare arbetet finns här: https://www.vgregion.se/livsmedelsstrategi
Ni som kommer första gången och ni som deltagit vid tidigare träffar är alla lika välkomna!
Det kostar inget att delta i konferensen, men varje kommun får själv står för sina resor.

Tid: 2019-11-20, kl. 13:00-16:00
Plats: Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11 i Göteborg
Anmälan: Senast den 12 november i regionkalendern
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/770ECE06C144
6B2BC125849B002B13D2?OpenDocument

Program finns på nästa sida!

Program





Inledning av Kristina Jonäng, ordförande för regionutvecklingsnämnden, Västra
Götalandsregionen
Livsmedel – ett prioriterat område i det regionala utvecklingsarbetet
Handlingsplan för den nationella livsmedelsstrategin
Inspirerande exempel från kommunerna:
Hur ser livsmedelssystemet ut i vår kommun?
Hur kan en kommun stödja det lokala näringslivet?
Kan offentliga måltider vara en drivkraft för hållbar utveckling som kan inspirera
andra?
Det kommer också att finnas tid för fika och diskussion med andra kommuner!

Om du har frågor, hör av dig till:
Robin Kalmendal, Västra Götalandsregionen
Berit Mattsson, Västra Götalandsregionen
Ingrid Guldbrand, Länsstyrelsen

robin.kalmendal@vgregion.se
berit.m.mattsson@vgregion.se
ingrid.guldbrand@lansstyrelsen.se

