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Uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att genomföra ett antal åtgärder
inom ramen för livsmedelsstrategin i propositionen En livsmedelsstrategi för
Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104).
Samtliga uppdrag ska vara Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) tillhandahållet vid slutredovisning. Syftet med livsmedelsstrategin är att skapa en
långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. I livsmedelsstrategin föreslås ett övergripande och tre strategiska mål.
Kostnaderna för nedanstående uppdrag ska belasta utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor. Medlen betalas ut efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. För
2017 får Livsmedelsverket högst rekvirera 6,5 miljoner kronor. För 2018 och
2019 beräknas högst 8,5 miljoner kronor respektive 9 miljoner kronor för
dessa åtgärder. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december. En årlig ekonomisk redovisning av respektive uppdrag ska ske senast den 28 februari till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Medel som inte har utnyttjats ska
återbetalas till Kammarkollegiet på bankgiro 5052-5781 senast den 28 februari året efter rekvisitionen. Redovisning, rekvisition och återbetalning ska
hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
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1. Nyckelhålsmärkning
Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att undersöka förutsättningarna för
att vidareutveckla konceptet Nyckelhålet som ett hjälpmedel dels för att
underlätta för alla konsumenter oavsett bakgrund att göra medvetna hälsosamma val vid köp av livsmedel, dels för företag i utvecklingen av hälsosamma livsmedel, i ett nationellt och internationellt perspektiv, och att
utifrån erhållen kunskap vidta adekvata åtgärder för att underlätta för konsumenterna att äta hälsosamt. Särskilt fokus ska läggas på konsumentgrupper
med sämst matvanor.
En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 28 februari 2018 och
en slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 28 februari 2020.
Livsmedelsverket får för uppdragets genomförande använda högst 6 miljoner kronor under 2017–2019.
2. Matsvinn
Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att, tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket, utifrån erfarenheter och kunskaper från
tidigare regeringsuppdrag arbeta vidare med olika identifierade svinnreducerande åtgärder för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan från
producent till konsument under 2017–2019. I ett första steg ska en handlingsplan för hur Sverige långsiktigt ska arbeta med matsvinnsreducerande
åtgärder tas fram. Arbetet ska ske i nära samarbete med berörda aktörer.
Handlingsplanen ska efter framtagandet vara vägledande för resterande
arbete inom uppdraget.
Åtgärderna ska bidra till att det globala hållbarhetsmålet att till 2030 halvera
det globala matsvinnet per person i butik och i konsumentledet och att
minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förluster efter skörd
uppfylls. Åtgärderna ska även bidra till regeringens arbete med att ställa om
till en hållbar konsumtion och produktion, en cirkulär ekonomi samt till
EU:s arbete i enlighet med EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär
ekonomi.
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En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 28 februari 2018 och
en slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 28 februari 2020.
Myndigheterna får för uppdragets genomförande använda högst 7,5 miljoner
kronor för genomförandet under 2017–2019.
3. Kompetenshöjande åtgärder i livsmedelskontrollen
Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att utveckla stödet till den offentliga
livsmedelskontrollen i landet genom kompetenshöjande åtgärder och stödjande verktyg vid genomförande av den offentliga livsmedelskontrollen.
Information om relevanta bestämmelser och tillhörande stöd kan inom
ramen för uppdraget utvecklas för att möta företagens behov.
En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 oktober 2017 och
en slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 28 februari 2020.
Livsmedelsverket får för uppdragets genomförande använda högst
10,5 miljoner kronor under 2017–2019.
4. Samverkansforum för marknadstillträdesfrågor
Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att efter samråd med Jordbruksverket inrätta och ta huvudansvar för ett Samverkansforum för utveckling av
myndighetsarbetet med att öka livsmedelssektorns tillträde till marknader i
länder utanför EU. Forumet ska i huvudsak fokusera på arbetet med landoch anläggningsgodkännanden, men kan även behandla angränsande frågor.
Forumet ska utveckla gemensamma arbetsformer och samverkansstrukturer,
arbeta med strategiska verksamhetsfrågor samt främja dialog och kunskapsutbyte mellan relevanta myndigheter och näringslivet. I uppgiften ingår att ta
fram en gemensam handlingsplan som bland annat tydliggör roller, ansvar,
aktiviteter på strategisk nivå, krav på externa aktörer, indikatorer för årlig
uppföljning samt utvecklingsmöjligheter. Forumet bör identifiera förutsättningar och drivkrafter för olika typer av företag att delta i och dra fördel av
offentliga insatser inom området samt belysa hur det svenska myndighetsarbetet matchar dels livsmedelsindustrins förmåga att exportera, dels
omvärldens behov och efterfrågan på livsmedel och jordbruksvaror. Arbetet
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kan inspireras av hur andra medlemsstater och kommissionen arbetar med
dessa marknadstillträdesfrågor. Resultaten ska successivt integreras i det
ordinarie arbetet och forumet ska upphöra vid årsskiftet 2019/2020.
Livsmedelsverket ska i genomförandet på lämpligt sätt föra dialog med Jordbruksverket, Kommerskollegium, berörda utlandsmyndigheter, Sveriges
export- och investeringsråd, Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet,
näringslivsorganisationer samt andra relevanta aktörer. De berörda myndigheter som Livsmedelsverket finner anledning att föra dialog med ska vara
verket behjälpliga i genomförandet av uppdraget.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast
den 28 februari 2020. Av slutrapporten ska bland annat framgå vilka resultat
som har integrerats i Livsmedelsverkets ordinarie verksamhet.
Skälen för regeringens beslut

Regeringen beslutade den 26 januari 2017 om prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
I strategin anges ett övergripande mål och mål för de tre olika strategiska
områdena, regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och
innovation.
Regeringen anser att svensk livsmedelsproduktion har förutsättningar att
bidra till ökad sysselsättning och tillväxt och samtidigt bidra till att stärka den
hållbara utvecklingen i Sverige, EU och globalt. En långsiktig livsmedelsstrategi är ett viktigt verktyg för att främja en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige. Arbetet omfattar hela värdekedjan, från primärproduktion till konsument. Strategin och dess målsättning ska bidra till att
det finns goda förutsättningar för en större produktion och konsumtion av
svenska livsmedel samt bättre möjligheter för konsumenterna, oavsett bakgrund, att göra medvetna val.
Genom att Livsmedelsverket får i uppdrag att genomföra ett antal åtgärder
kopplade till livsmedelsstrategin läggs grunden för en stärkt konkurrenskraft
i livsmedelskedjan. Detta bidrar bland annat till en långsiktig och hållbar
ökning av svensk livsmedelsproduktion, en livskraftig landsbygd och högre
sysselsättning i hela landet.
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Livsmedelsverket spelar en viktig roll i genomförandet av livsmedelsstrategin
och regeringen avser att återkomma med fler uppdrag inom ramen för
livsmedelsstrategin till Livsmedelsverket.
På regeringens vägnar

Sven-Erik Bucht

Anna Elworth
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Likalydande till
Statens jordbruksverk
Naturvårdsverket

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/SSK och L1
Utrikesdepartementet/HI, FH och F
Socialdepartementet/FS och FTS
Finansdepartementet/BA, KO, OU och SFÖ
Miljö- och energidepartementet/NM och MM
Näringsdepartementet/DL, KSR, EUI, JM, FJR, HL, RTS, AS, PBB, SB, FÖF
och FF
Kulturdepartementet/KL
Arbetsmarknadsdepartementet/AM
Exportkreditnämnden
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Konsumentverket
Länsstyrelserna
Socialstyrelsen
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tullverket
Verket för innovationssystem
Agrifood Economics Centre
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