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Mandat för Expertgrupp för nutrition och folkhälsa 
Swedish Committee on Nutrition and Public Health 

 

Expertgruppen ska ge Livsmedelsverket råd inför ställningstaganden inom 

nutritionsområdet rörande matvanor och hälsa för  barn och vuxna. Gruppens 

mandat omfattar att: 

 

 Ge vetenskapligt stöd i olika ärenden inom området bra matvanor. Till 

exempel i att tolka forskningsresultat och bidra med kunskap kring faktorer som 

är viktiga  inför hanteringsbeslut om råd eller internationell lagstiftning. Stöd 

kan ges till samtliga avdelningar på Livsmedelsverket. 

 

 Bevaka den vetenskapliga utvecklingen inom nutritionsområdet, särskilt 

avseende samband mellan näringsrekommendationer, matvanor och hälsa. 

Informationen från expertgruppen kommer användas som stöd för 

Livsmedelsverkets verksamhetsplanering med sikte på tre år. 

 

Ledamötena i gruppen förväntas när det är påkallat, uppmärksamma 

Livsmedelsverket på nya forskningsrön och behov av åtgärder. Det kan handla om 

bidrag till det vetenskapliga underlaget vid utarbetande av råd och riktlinjer, 

insamling av kostdata, biomonitoreringsstudier och frågor som är aktuella i media. 

Även produktionstekniska, berednings- och hanteringsmässiga frågor som kan ha 

samband med livsmedlens hälsopåverkande egenskaper ska beaktas.  

 

Ledamöterna förväntas känna till och kunna redogöra för Livsmedelsverkets råd 

och ställningstaganden inom området bra matvanor. Ledamöterna förväntas också 

verka för ökat samarbete mellan Livsmedelsverket och andra myndigheter och 

forskningsinstitutioner. 

 

Ledamöter, mandatperiod m.m. 

Ordinarie ledamöter inom de olika kompetensområdena utses genom ett öppet 

ansökningsförfarande (se bilaga 1). Ledamöterna förväntas agera som fristående 

experter och representerar alltså inte sin arbetsgivare. Personer som accepterar ett 

erbjudande att bli ledamot i expertgruppen är skyldiga att till Livsmedelsverket 

redovisa eventuell anknytning till livsmedelsindustri och livsmedelshandel. Detta 

omfattar bland annat konsultuppdrag, uppdrag som vetenskapligt råd samt 

forskningsanslag från industri eller företagsknutna stiftelser inom 

livsmedelsindustri och -handel. Förändras situationen under mandatperioden ska 

uppgift om förändringen lämnas till Livsmedelsverket.  

 

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten utser var sin representant.  

 

Livsmedelsverket utser ordförande, sekreterare samt ledamöter. Vid expertgruppens 

sammanträden som hålls på svenska förs minnesanteckningar som delges gruppen 

efter varje möte. Gruppen sammanträder normalt två gånger per år. Vid förhinder 

bör ledamot före sammanträdet delge sina synpunkter, helst skriftligt. 
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Resekostnader ersätts och ledamöterna får ett arvode på 1200 kr för varje möte de 

deltar i.  

 

Expertgruppens mandatperiod är tre år. Vid mandatperiodens slut prövas frågan om 

ny mandatperiod och eventuella förändringar av gruppens sammansättning och 

uppgifter. Ledamöterna kommer bytas ut några i taget efter en treårsperiod så att 

gruppens arbete kan pågå kontinuerligt, men med förnyelse. När en ledamot 

uppnått pensionsålder utträder denna ledamot ur gruppen.  

 

Livsmedelsverket och  ledamöter i gruppen kan föreslå ämnen att ta upp i gruppen. 

Frågor från andra myndigheter, organisationer, näringslivet och allmänheten kan 

efter bedömning av Livsmedelsverket behandlas av expertgruppen. 

 

 

 

 

 

 


