INTRESSEANMÄLAN för att delta i dialogmöte

På väg mot en hållbar, hälsosam livsmedelskonsumtion
Vill ni vara med och påverka hur Sverige ska ställa om till en hållbar livsmedelskonsumtion? Livsmedelsverket och
Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att staka ut vägen och behöver er hjälp! Anmäl ert intresse!
“Eating healthy food might be the single most important way to contribute to saving the planet."
Forskaren Johan Rockström i dokumentären Breaking boundaries – The science of our planet (2021).
Mat angår oss alla och ett hållbart livsmedelssystem är en förutsättning för att uppnå de globala målen i Agenda
2030. Genom att ändra vår konsumtion förebygger vi ohälsa och bidrar till att nå en socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar värld.
Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på nationella
mål med indikatorer och insatser för att visa vägen för arbetet med en hållbar, hälsosam livsmedelskonsumtion.
Det handlar både om vad vi äter, men också hur vi exponeras för och har tillgång till mat. Jämställdhet, jämlikhet
och barn och unga är särskilt viktiga perspektiv i det här uppdraget.
Det här går inte att göra utan er. Därför bjuder vi nu in aktörer med kunskap och en betydelsefull roll för arbetet
till dialogmöten.
Dialogerna baseras på aktivt deltagande under en heldag och sker i blandade grupper med både myndigheter,
branschorganisationer och civilsamhällesorganisationer. Vi hoppas på inspirerande och innovativa möten där vi
får inspel och idéer till relevanta mål och insatser. Tillsammans vill vi också diskutera hur målen på bästa sätt ska
bli användbara för samhället.
Dialogerna kommer dokumenteras och utgöra ett viktigt underlag till myndigheternas arbete och förslagen till
regeringen. Om ni inte kan delta vid något av dialogtillfällena finns även möjlighet att lämna skriftliga inspel.
Dialogtillfällena genomförs på plats hos Livsmedelsverket respektive Folkhälsomyndigheten.
 20 april Livsmedelsverket, Uppsala
 26 april Folkhälsomyndigheten, Solna
 5 maj Folkhälsomyndigheten, Solna
Preliminär tid 10.00-16.00. Du förväntas delta hela dagen.
Vi strävar efter en så bred representation som möjligt vid varje dialogtillfälle. För att så många organisationer
som möjligt ska kunna delta tar vi emot intresseanmälningar för två representanter från varje organisation.
Anmäl ditt intresse för att delta i en dialog eller ge skriftliga inspel via anmälningsformuläret senast den 16 mars
2022.
Om du har frågor, välkomna att höra av dig per mejl.
Med vänliga hälsningar,
Karin Fritz
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