Inbjudan till seminarium den 28 april 2011

Kalorier kostar
Ett seminarium om övervikt och samhällsekonomi
Mellan 1980 och 2005 ökade den svenska befolkningens genomsnittliga kroppslängd med en procent. Samtidigt ökade den genomsnittliga
kroppsvikten i yngre medelåldern med tio procent. Under de senaste 20
åren har andelen överviktiga och feta i befolkningen fördubblats, och det
finns nu exempelvis dubbelt så många 10-åringar med hög vikt som vid
1980-talets mitt.
Den ökande vikten är i dag ett påtagligt folkhälsoproblem. Det blir därför
nödvändigt att ställa sig frågan om det finns tillräckligt goda skäl för det
offentliga att försöka styra utvecklingen? Och, om det finns motiv för ingripanden i människors levnadsvanor, vilka åtgärder är då mest ändamålsenliga?
Frågorna diskuteras på ett ESO-seminarium där Dan Andersson och
Anna Fransson presenterar sin rapport Kalorier kostar --- en ESO-rapport
om vikten av vikt.
Utöver författarna medverkar bl.a.:
Stephan Rössner
Robert Östling
Agneta Dreber
Christina Fleetwood
Margareta Norberg
Gisela Nyberg

Professor och fd. överläkare Karolinska Universitetssjukhuset
Assistant Professor, IIES Stockholms universitet
VD Livsmedelsföretagen och fd. GD Folkhälsoinstitutet
Ordförande Överviktigas Riksförbund
Med Dr. Umeå universitet
Med Dr. Karolinska Institutet

Seminariet leds av ESO:s ordförande Lars Heikensten,

Välkomna!

Program
13.00 Inledning

Lars Heikensten
13.05 Kalorier kostar

Dan Andersson, Anna Fransson
13.30 Kommentarer
Stephan Rössner
Robert Östling
14.00 Kaffe
14.15 Paneldiskussion
- behov och val av åtgärder
Agneta Dreber
Christina Fleetwood
Margareta Norberg
Gisela Nyberg

Expertgruppen för Studier
i Offentlig ekonomi
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi är en kommitté vars uppdrag är att
självständigt bidra till att bredda underlaget
för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden.
Expertgruppen består av
Ordförande
Lars Heikensten, ek.dr. och ledamot av den
Europeiska revisionsrätten
Vice ordförande
Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap och verksam som universitetslektor vid
Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala
Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning, Stockholms
universitet
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret

15.30 Slut

Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi
och dekan vid Handelshögskolan vid Örebro
universitet

Tid:

Sylvia Schwaag Serger, Senior Research
Fellow vid Lunds universitet och verksam
vid VINNOVA

Torsdagen den 28 april 2011
kl. 13.00 --- 15.30

Plats: Rosenbads konferenscenter
Drottninggatan 1

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 25 april 2011
Anmälan till charlotte.nommera@finance.ministry.se
Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat

Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi på www.eso.expertgrupp.se

Annika Sundén, docent i nationalekonomi
från Stockholms universitet och verksam vid
Pensionsmyndigheten

