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• Årlig satsning av skattemedel på cirka 
25 miljarder kr/år, varav cirka 
8,3 miljarder läggs på livsmedel (ca 4 %)

• Drygt 2 miljoner barn och unga äter mat på 
förskola och skola dagligen

• Sysselsätter 35 000 personer

• Skolmåltider för 6 400 kr per elev och år

3 miljoner offentliga måltider/dag

Hälsa

Välbefinnande

Positiv samhällsutveckling



Med hållbar utveckling 
avses ekologisk, 
ekonomisk och social 
hållbarhet

Hållbar livsmedelskonsumtion
Skapa ett samhälle 

som främjar bra 
matvanor för alla 
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• Motor för samhällets konsumtion

• Kommunikationskanal

• Väcka nyfikenhet och intresse för matens 
ursprung

Offentliga måltider och livsmedelsstrategin

”Måltiden inom den offentliga sektorn, t ex förskola, 
skola, vård och omsorg, kan vara ett viktigt verktyg för 

att påverka efterfrågan av livsmedel av god kvalitet, att 
bidra till folkhälsa och till hållbar livsmedelsproduktion.”

Ur uppdraget till Livsmedelsverket Konsumenterna ska ha ett högt förtroende för 
livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara 

val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt.
Ur målet för Konsument och marknad i Livsmedelsstrategin



• Lätt att välja hälsosamt och miljösmart i vardagen

• Ger lika möjligheter att äta hälsosamt och kan inspirera till bättre matvanor 

• Minimerar undernäringen i äldreomsorgen

• Miljösmart livsmedelskonsumtion

• Kontakt med småskaliga livsmedelsproducenter

• Måltiden som pedagogiskt verktyg för undervisning i hållbar utveckling

• Minskat matsvinn

• Med mera!

Agenda 2030 och offentliga måltider

Läs mer på Måltidsbloggen!

http://maltidsbloggen.se/2019/03/agenda-2030-pa-menyn-i-vard-skola-och-omsorg/


Råd till skola, vård och omsorg
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• Från kost till måltid

• Från tabeller till modeller

• Från detaljer till helhet

Vi byter fokus



Måltidskvalitet ur ett helhetsperspektiv



45%

74%

85%

2011 2016 2018

Kommuner med politiskt antagen måltidspolicy*

*för grundskolan

Källa: Fakta om offentliga måltider 2018. Livsmedelsverket, Rapport 25 2018. 



Knappt hälften har beredskapsplan 
för måltider

Har kommunen en (eller flera) beredskapsplan, 
kontinuitetsplan eller liknande för 
livsmedelsförsörjning till skola, vård och omsorg?

Källa: Fakta om offentliga måltider 2018. Livsmedelsverket, Rapport 25 2018. 



• Hälsa

• Välbefinnande

• Positiv samhällsutveckling

Vision för offentliga måltider



Anna-karin.quetel@slv.se

018-17 56 04

Webbplats: www.livsmedelsverket.se/maltider

Blogg: maltidsbloggen.se

Twitter: @Maltiden

Kontakt
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