
 

 

Datum  1 (2) 

 2013-09-26  

 
 
 

  

    

   

   

 

Postadress Besöksadress 

             
Telefon, växel Fax Mobiltelefon 

   016-710 10 00  0700-866 548 

 E-post 
 

 Webbplats  

anna.linden@eskilstuna.se  

  Eskilstuna – den stolta Fristaden 

 

Inbjudan till utbildning 

Genom varje tugga du tar 
kan du förändra Eskilstuna och världen 
Utbildning för chefer, inköpare, politiker, rektorer, pedagoger, 
elever, måltidspersonal och andra nyckelpersoner i Eskilstuna 
kommunkoncern 
 
Fyra timmars utbildning om ekologisk mat, miljö och hållbar utveckling 
 
Måndag 28 oktober kl. 13.00 – 17.00, Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, 

max 45 pers.  

 
 

Om mat och hållbar utveckling  
Maten påverkar både oss själva och miljön i betydligt större omfattning än de flesta 
kanske tänker på. Få företeelser är så genomgripande och påverkar så många delar av 
samhället och världen som produktion och distribution av mat. Därför är det viktigt att 
välja livsmedel med så låg miljöpåverkan som möjligt.  
 
Eskilstuna kommun satsar på ekologisk mat. År 2012 nådde vi 30 procent ekologiskt i 
kommunens verksamheter och 2020 är målet 50 procent! Kommunen har deltagit i 
projektet ”Ekoledarskap för grön framgång” och ordnat flera utbildningar under hösten 
2012. Utbildningarna har varit väldigt uppskattade hos bland annat kostpersonal från 
kommunen. 
 
Nu finns åter möjlighet att delta och öka kompetensen!  
 
 

 
  

http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/Kvalitet-och-utveckling/Fairtrade-City/Diplomering-till-en-Fairtrade-City-12-november-2011/


Eskilstuna kommun Datum  2 (2) 

 2013-09-26   
    

    

 

Postadress Besöksadress 

             
Telefon, växel Fax Mobiltelefon 

  016-710 10 00   

 E-post  Webbplats  

  

 

 

Om utbildningen 
Utbildningen ska bidra till en ökad kunskap om och förståelse för de bakomliggande 
värden som är förknippade med ekologisk produktion. 

 
Mål  
1. Ökad kunskap om och engagemang för matens koppling till miljöfrågorna och 
en hållbar utveckling  
2. Ökad kunskap om mervärdena med den ekologiska maten 
 
Innehåll 
 Varför arbetar vi med ekologisk mat? 

 Grundläggande miljökunskap och hållbar utveckling kopplat till ekologisk mat 

 Miljömål och ekologiska livsmedel 

 Livsstil och livsmedel 

 Exempel på hållbar utveckling. Företag, kommuner, städer etc. 

 Mat, energi och klimat 

 Vad innebär ekologiskt certifierad produktion?  

 Vad innebär rättvisemärkt/fairtrade-certifierad produktion? 

 Mervärden som är kopplade till ekologiska livsmedel 

 Exempel på ekologisk mat i offentlig sektor 

 Framgångsfaktorer 

 Workshop: Hur kan vi gemensamt utveckla arbetet med ekologisk mat i 

Eskilstuna? Vilken effekt ger min egen insats? 

 
Metoder 
Utbildningen bygger på en upplevelsebaserad pedagogik där deltagarna själva är 
delaktiga. Korta föreläsningspass varvas med bikupor/mindre grupparbeten, lite 
rörelse mm. 
 
Målgrupp  
Politiker, chefer, pedagoger, rektorer, elever, måltidspersonal och andra 
nyckelpersoner i Eskilstuna kommun.  
 
Kursledare 
Mats Alfredson, Hushållningssällskapet och Anna Jiremark, Miljökontakt 
 
Anmälan 
Senast 23 oktober till anna.linden@eskilstuna.se, kommunledningskontoret 
 
Vid frågor, tveka inte att ringa Anna Lindén på telefon 016-710 15 10! 

mailto:anna.linden@eskilstuna.se

