
Gemensamma kunskapskliv för klimatet – Offentliga måltider visar vägen

Inbjudan till slutkonferens 
”Utmaning antagen: Vi vill gemensamt försöka 
minska klimatavtrycket från vår måltidsverksamhet 
med 13 procent!” 

Så löd visionen när projektet Kunskapskliv för klimatsmart offentliga måltider 

drog igång. Tillsammans med RISE har regionservice och nio kommuner i Västra 

Götaland tagit gemensamma kliv för klimatet. Projektet har pågått i två års tid 

med lärandet i fokus. Menyer har vässats, matsvinnet har detaljstuderats och 

måltidspresentationen har lyfts till nya nivåer. Konferensen tar oss med på en 

resa från provsmakningsvagnar till dialogaktiviteter med pedagoger.

Program:

Övergripande om projektet

Vad har vi gjort och vad blev resultatet? 

Att arbeta utifrån en strategisk plan

Intervjuer: Vad är en bra plan och hur kan den användas för att nå klimatmålen?

Recept och menyplanering

Panelsamtal om den ädla konsten att skapa och kommunicera en klimatsmart 

och god meny!

Inspirationsutflykter

Vilka insikter har projektet inneburit och hur har deltagarna löst sina 

utmaningar? Följ med ut i verksamheterna och samla användbara metoder och 

inspiration!

VEM: 

Vi välkomnar dig som arbe-

tar inom offentlig måltid, 

skola, vård eller omsorg. 

Även du som verkar i annan 

bransch, men med ett intres-

se för mat och klimat, är 

välkommen. 

NÄR: 

9 februari klockan 10-12

VAR: 

Digitalt via Zoom. Zoomlänk 

skickas ut till anmälda någ-

ra dagar före konferensen. 

ANMÄLAN: 

Länk till anmälan

KONTAKT

Annie Svensson  

010-516 6326 

E-post: klimatkliv@ri.se

RISE Research Institutes of Sweden

www.ri.se / info@ri.se

Division Bioekonomi och hälsa 

Jordbruk och livsmedel, Frans Personsväg 6, Göteborg

https://maltidsverige.se/aktiviteter/kunskapskliv-for-klimatet/ 


Om Klimatklivet

Projektet har finansierats av Klimatklivet (Naturvårdsverket), Västra Götalandsregionen och medverkande 

kommuner. Västra Götalandsregionen är projektägare och RISE har koordinerat arbetet.

Deltagare:

• Ale kommun

• Dals-Eds kommun

• Falköpings kommun

• Härryda kommun

• Lidköpings kommun

• Lilla Edets kommun

• Munkedals kommun

• Orust kommun

• Åmåls kommun

• Regionservice Västra Götalandsregionen


