
KOST & NÄRING, SEMINARIER ALMEDALEN 2015 (version: 15 juni)
Titel Arrangör Kalendarielänk

Måndag 29/6
Nya EU-direktiv vid offentlig upphandling – ta del av guldkornen Offentliga Affärer, Advokatfirman Lindahl http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/27269?redir=%23eidx_1
Nu blir det andra bullar – så kan vi bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion Lantmännen http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/27155?redir=%23eidx_2
Affärsetik och moral i den offentliga affären – finns det? Offentliga Affärer, SKL Kommentus http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/27303?redir=%23eidx_4
Livsmedelsmärkningar – vem i hela världen kan man lita på? Löfbergs http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/25003?redir=%23eidx_5
Hur minska matsvinnet och öka resurseffektiviteten? Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/29545?redir=%23eidx_6
Nationell upphandlingsstrategi – är vi överens om målen och vägen dit? Offentliga Affärer, Sveriges Offentliga Inköpare http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/25525?redir=%23eidx_7

Tisdag 30/6
Resan mot uthållig försörjning – vem gör vad? Polarbröd http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/31029?redir=%23eidx_8
Hållbart ledarskap – vad är det? MiL Foundation, Social Venture Network http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/29331?redir=%23eidx_11
Regeringens nya nationella upphandlingsstrategi – hur blir det? Offentliga Affärer http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/25521?redir=%23eidx_12
Varför har det blivit så komplicerat att äta? Pågen http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/31513?redir=%23eidx_13
Sveriges bästa sjukhus - det vinnande receptet Dagens Medicin Agenda http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/26177?redir=%23eidx_14
Är ekologiskt enda vägen till hållbara måltider? Offentliga Affärer, Fazer Sverige http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/27311?redir=%23eidx_15
Så påverkas offentlig upphandling av nya LOU/LUF Upphandling24, Delphi, Colligio http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/29471?redir=%23eidx_17
Mod och ledarskap – för dig som är chef Ledarna http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/31491?redir=%23eidx_18
Att upphandla en grossist – genväg eller sätt att kringgå LOU Upphandling24, Delphi, Colligio http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/29887?redir=%23eidx_19
Är den offentliga måltiden hållbar för framtiden? Offentliga Affärer, Dining Development http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/27317?redir=%23eidx_21
Hållbart och hälsosamt – ska offentlig gastronomi ta täten? SLV, Kost & Näring m.fl. http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/31053?redir=%23eidx_22
Offentliga måltider – en resurs med outnyttjad potential? SLV, Kost & Näring m.fl. http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/31071?redir=%23eidx_24
Från utskälld till utsökt offentlig mat – hur svårt kan det vara? SLV, Kost & Näring m.fl. http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/31069?redir=%23eidx_28

Onsdag 1/7
Hur ska välfärden kunna utvecklas om ingen vill leda arbetet? Ledarna http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/26431?redir=%23eidx_33
Hur stödjer vi den svenska produktionen av livsmedel? Martin & Servera http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/29215?redir=%23eidx_34
Förbättrad kvalitet inom äldreomsorgen? Det börjar med upphandlingen SIQ http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/25009?redir=%23eidx_36
Det framgångsrika ledarskapet – mod och kärlek Ledarna http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/30135?redir=%23eidx_38
Vem vill bli chef? Om ungas syn på ledarskap och chefsrollen Ledarna http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/31489?redir=%23eidx_40

Torsdag 2/7
Ger märkningen ett mervärde? Om certifiering och märkning av livsmedel Intertek http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/26253?redir=%23eidx_44
Inkluderande ledarskap – för dig som är chef Ledarna http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/31495?redir=%23eidx_45
Matsvinn - svinstort eller försvinnande? Hur vinner vi på mindre svinn? Sparbankerna, Sparbankernas Riksförbund http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/26249?redir=%23eidx_46
Vad kan vi äta för att maten inte ska ta slut? Coop, Swedbank http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/32233?redir=%23eidx_47
Civilminister om nationell upphandlingsstrategi Upphandling24, Delphi, Colligio http://almedalsveckan.info/event/user-‐view/27741?redir=%23eidx_48


