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Livsmedelsstrategins olika delar
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Regeringens proposition

Regeringens handlingsplan

Övergripande mål, 

3 strategiska mål

Målen voterades i riksdagen 

juni 2017

Regeringens åtgärder som 

bidrar till att uppfylla målen

7 riksdagspartier står bakom

2030

Mandatperioden

2030
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Sträcker sig fram till 2019

Har genererat över 40 uppdrag, inom de tre 

strategiska områdena och några 

tvärgående

Tidigare livsmedelssekretariat på RK är 

avvecklat

Nuvarande handlingsplan
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Utifrån behovsanalys ska Tillväxtverket och 

Jordbruksverket ta fram förslag på nya åtgärder, 

som ett underlag till en framtida handlingsplan för 

att uppnå målen inom livsmedelsstrategins tre 

strategiska områden: 

• Regler och villkor

• Konsument och marknad

• Kunskap och innovation 

Åtgärderna bör vara strukturella, för att uppnå 

samhällsförändringar, och innefatta förslag på 

finansiering. 

Kommande handlingsplan



I torkans spår

Regeringen har haft ett nära samarbete med branschens aktörer
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• Livsmedelsförsörjningens 

sårbarhet

• Problematik kring vattenförsörjning

• Klimatanpassning av jordbruket

• Risk för sjunkande konkurrenskraft

• Jordbruksföretagens likviditet



Uppdrag till SJV om konsekvenser av torkan

• I uppdraget ingår att inhämta erfarenheter och synpunkter från företag inom 

jordbruks- och livsmedelssektorn utifrån torkan 2018 

• Analysera resultatet och vid behov föreslå åtgärder 

• Åtgärderna ska syfta till att skapa bättre förutsättningar för företagen inom 

sektorn på längre sikt för att stärka jordbrukssektorns förmåga att stå emot 

situationer med extremt väder i framtiden

• Den kunskap som genereras ska även användas i uppdraget till 

Jordbruksverket och Tillväxtverket, om åtgärder till en kommande 

handlingsplan för livsmedelsstrategin
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Samverkan är nyckeln!
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Foto: Torbjörn Skogedahl/Folio

Livsmedelskedjans aktörer

• Företagen

• Regionala aktörer

• Myndigheter

• Bransch- och 

intresseorganisationer 

• Samverkansarena



Beslut samverkansarenan, Sweden Food Arena

• Förlängning av Tillväxtverkets uppdrag 

året ut

• Formera en styrgrupp och anställa en 

verksamhetsledare

• Stöd till arenans verksamhet under 2019
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Möten
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Nationella rådet, leds av Sr Bucht
Har haft tre möten, och har ett till i nästa vecka

De har till uppgift att vara rådgivande för regeringen i genomförandet av strategin

I rådet ingår representanter, från privat och offentlig sektor, som har god kunskap om 

livsmedelsbranschen och vad som händer ute i landet

Strategiska myndighetsgruppen, leds av Ss Backteman
Har haft tre möten

De har till uppgift att utifrån myndighetens uppdrag se hur de kan bidra till livsmedelsstrategins 

mål

I gruppen ingår myndigheterna Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Vinnova, Formas, SLU, 

Tillväxtverket och Länsstyrelsen
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