
Food for Life - Agenda 2030



Historik, Food for Life

• Ödeshög, Vadstena och Ydre, avtal med lokala leverantörer sen 2012

• 2016 - studieresa till England – Food for Life arbetet

• 2017 - politiska beslut i Ödeshög, Vadstena och Boxholm om 
inriktning mot närproducerat och Food for Life konceptet

• 2018 - Food for Life arbete i alla kommuner, andra förvaltningar 
integreras i arbetet

• 2019 – Ödeshög, Vadstena, Boxholm, Ydre upphandlar  grönsaker och 
mejerivaror tillsammans med fokus på Food for Life arbetet



Närproducerat ger mervärden

• Uppfyller regionala livsmedelsstrategin, 30% närproducerat till 2020

• Bidrar till en hållbar utveckling, arbetar mot nationella miljömål/Agenda 2030

• Arbetar i enlighet med våra kommuners politiska beslut och nationella 
riktlinjer

• Offentliga måltider av god kvalitet är ett mervärde för verksamheterna

• Utbildar framtidens konsumenter i en medveten, hållbar livsstil

• Närheten till producenterna ger möjligheter till studiebesök och upplevelser

• Bidrar till jämlikhet, samma förutsättningar för lärande; god folkhälsa

• Stöttar lokal företagsamhet inom de gröna näringarna

• Ökad krisberedskap genom etablerat samarbete med lokala leverantörer

• Får ut mer av den kommunala resursen måltid





Delmål 2 – Ingen hunger

Delmål:

2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla 

2.2 Utrota alla former av felnäring 

2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters 

produktivitet och intäkter



Förbättrad nutrition
Genom Food for Life arbetet vill man lyfta måltiden i vardagen inom 
omsorgen. Måltiden är viktig ur nutritions synpunkt men också en värdefull 
aktivitet att samlas kring. Måltiderna följer Livsmedelsverkets 
rekommendationer.



Småskaliga livsmedelsproducenter

Genom Food for Life arbetet ökar kommunens inköp från lokala 
producenter.



Delmål 3 – Hälsa och välbefinnande

Delmål:

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke 

smittsamma sjukdomar och främja psykisk hälsa 

och välbefinnande



Hälsa och välbefinnande

Mat, motion och vila är viktiga grundpelare för god hälsa. Matvanor 
grundläggs tidigt. I förskolan har man goda möjligheter att  etablera goda 
matvanor och arbeta med måltidspedagogik. 



Hälsa och välbefinnande
Upplevd ensamhet är ett vanligt bekymmer hos äldre. I de äldres vardag är 
aktiviteter som bidrar till gemenskap viktigt för att motverka ensamhet. 

Food for Life arbetet innebär aktiviteter för de äldre i vardagen.



Delmål 4 – God utbildning för alla

Delmål:

4.7  Utbildning för hållbar utveckling och globalt 

medborgarskap

4.A  Skapa inkluderande och trygga 

utbildningsmiljöer



Utbildning i hållbar utveckling

En grundtanke med Food for Life i skolan är att ge barnen ökad kunskap 
om var maten kommer ifrån och gärna koppla lärande utifrån läroplan till 
offentliga måltiden. Integrera måltiden i skoldagen.



Utbildning i hållbar utveckling

Genom skolträdgården får eleverna sätta och plantera på våren och 
sedan skörda på hösten. Grönsakerna levereras också till skolköket. 



Skollunchen – en del av skoldagen
Genom den mat som kommunen serverar i skolrestaurangen, lär sig 
eleverna vad som är bra mat både för kroppen och för miljön. Skolan blir 
det goda exemplet till önskvärd konsumtion och hållbar livsstil. Etablera 
goda levnadsvanor.



Delmål 12 – Hållbar konsumtion och 
produktion

Delmål:

12.3 Halvera matsvinnet i världen 

12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar



Halverat matsvinn

Inom de offentliga måltiderna arbetar men hela tiden med att minska 
matsvinnet.



Öka kunskapen om hållbar livsstil
Genom att ta del av odling och skörd, ökar förståelsen för det naturliga 
kretsloppet.
Mata höns, klappa katten och bara springa fritt på landet är också en 
upplevelse för många barn. 



Öka kunskapen om hållbar livsstil

Mat och måltider kan bidra med mycket kunskap inom förskolan. Därför 
är måltidspedagogik en viktig del av Food for Life arbetet. Äta rabarber, 
baka med rabarber, pynta med rabarber och varför inte måla av?!



Delmål 13 – Bekämpa klimatförändringen

Delmål:

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik 

och planering

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera 

klimatförändringar



Delmål 14 – Hav och marina resurser

Delmål:

14.2 Skydda och återställ ekosystem

14.B. Stöd småskalig fiskenäring



Stöd småskalig fiskenäring

Genom Food for Life arbetet serverar kommunerna fisk från lokala 
fiskare. Övrig fisk som köps in är MSC märkt.



Delmål 15 – Ekosystem och biologisk 
mångfald

Delmål:

15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga 

livsmiljöer



Biologisk mångfald

Mular som betar, stödjer den biologiska mångfalden. Genom Food for 
Life arbetet köper kommunerna kött från lokala leverantörer. Studiebesök 
görs på gårdar för att sprida kunskapen.


