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Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att genomföra nedan beskrivna åtgärder
under åren 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin för att uppnå
livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion
som är hållbar och konkurrenskraftig. Uppdragen som Tillväxtverket ska
genomföra syftar till att både utveckla pågående och inleda nya insatser inom
främst det strategiska området Regler och villkor, vilket har som mål att
utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig
och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta ska ske genom
ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa
lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och
lönsamheten.
1. Samordning av den nationella och de regionala livsmedelsstrategierna

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att stärka genomförandet av
livsmedelsstrategin och verka för att livsmedelsstrategins mål uppnås genom
att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan,
både inom näringsliv och myndigheter, på nationell och regional nivå.
I uppdraget ingår även att kommunicera livsmedelsstrategins mål och
resultat samt föreslå eventuella justeringar. Tillväxtverket ska i sin
kommunikation bidra till att stärka bilden av livsmedelssektorn och att
mervärdena i den svenska livsmedelsproduktionen synliggörs.
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Tillväxtverket ska vara en myndighet som verkar för ett samordnat agerande
inom livsmedelsstrategin, både regionalt och nationellt, genom att bygga upp
former för en strukturell samverkan. Viktigt är att i arbete ta tillvara
synergier, erfarenheter, kontaktnät, pågående dialoger och initiativ som finns
inom ramen för livsmedelsstrategin.
I syfte att bidra till att målen i livsmedelsstrategin nås ska den samordnande
myndigheten främja samverkan och arbeta nära med: Sveriges Kommuner
och Regioner, regioner, företag, branschorganisationer,
frivilligorganisationer, högskolor och universitet, Sweden Food Arena samt
myndigheter och andra forskningsfinansiärer.
Tillväxtverket får för uppdragets genomförande använda 9 miljoner kronor
under 2020. För 2021–2025 beräknas 9 miljoner kronor årligen för
uppdraget.
2. Analyser av den samlade regelgivningen för livsmedelskedjan

Tillväxtverket ska löpande genomföra analyser av den samlade
regelgivningen för livsmedelskedjan för att identifiera regler som försämrar
konkurrenskraften, tillväxtmöjligheterna eller innovationsförmågan för
företagen i livsmedelskedjan samt identifiera eventuella brister i transparens
och tillämpning av regelverken. Tillväxtverket ska utifrån dessa analyser
lämna förslag på förenklingar. Tillväxtverket får för uppdragets
genomförande använda 2 miljoner kronor under 2020. För 2021–2025
beräknas 2 miljoner kronor årligen för uppdraget.
3.

Förenkling genom utveckling av verksamt.se

Tillväxtverket ska vidare genomföra regelförenkling med fokus på hela
livsmedelskedjan genom utveckling av verksamt.se, inklusive Serverat, i linje
med den s.k. värdemodell, dvs. ett gemensamt system för enkla digitala
myndighetskontakter som har föreslagits av Tillväxtverket, Bolagsverket och
Skatteverket. Tillväxtverket ska därvid vidta nödvändiga åtgärder för att
realisera värdemodellen för några centrala grenar inom livsmedelskedjan,
bl.a. genom att skapa tjänster för sammanhållna guidade processer och för
samlad information till uppgiftslämnaren om hur ärendet fortskrider.
Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Digg för att ta tillvara deras
kompetens och beakta uppdragen I2019/03307/DF och I2019/03306/DF
samt med andra berörda myndigheter som behöver bidra med bl.a. juridisk
kompetens och kompetens rörande strategisk verksamhetsutveckling.
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Tillväxtverket får för uppdragets genomförande använda 20 miljoner kronor
under 2020 till att påbörja arbetet med värdemodellen och eventuell
nödvändig infrastruktur enligt ovan. För 2021–2025 beräknas 10 miljoner
kronor årligen tillföras för uppdraget. Medel för arbetet får även användas av
Tillväxtverket för att medfinansiera insatser hos andra myndigheter, t.ex.
Bolagsverket, för att säkerställa att avsedd nytta kan levereras.
4. Analys av kompetensförsörjningsbehov och genomförandet av åtgärder

Tillväxtverket ska analysera och bidra till att kompetensförsörjningsinsatser
kommer till stånd inom livsmedelskedjan för att uppnå en hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelskedja. Uppdraget ska genomföras i två steg:
Steg 1; Analys och förslag på åtgärder för att underlätta
kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn. Analysen ska inkludera redan
publicerade rapporter inom livsmedelssektorn kompletterat med statistik och
studier där det finns luckor.
Steg 2; Bidra till kompetensförsörjningsinsatser för en hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelssektor Med utgångspunkt i analysen i steg 1 ska
Tillväxtverket, genom dialog med berörda myndigheter och andra aktörer,
bidra till utveckling och etablering av relevanta utbildningar och andra
kompetensförsörjningsinsatser. Viktigt är att undersöka möjliga synergier
mellan så väl regionala som nationella och internationella insatser inom ett
identifierat strategiskt viktigt område.
En lägesrapport lämnas till regeringen efter steg 1 med en beskrivning av
sektorns behov av kompetensförsörjning och förslag på insatser. Om det är
relevant ska förenlighet med statsstödsregelverket beskrivas för de föreslagna
insatserna.
Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med näringen, Sveriges
Kommuner och Regioner samt aktörer med regionalt utvecklingsansvar.
Tillväxtverket ska vidare inhämta kunskap och erfarenhet från relevanta
myndigheter och organisationer bl.a. Arbetsförmedlingen, Myndigheten för
yrkeshögskolan, Statens skolverk och Universitetskanslersämbetet.
I steg 1 ska Tillväxtverket identifiera vilka aktörer som är relevanta att
samråda med eller inhämta kunskap från i steg 2.
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Tillväxtverket får för uppdragets genomförande använda 2 miljoner kronor
under 2020. För 2021–2025 beräknas 4 miljoner kronor årligen för
uppdraget.
5. Förmedla bidrag till Sweden Food Arena

Tillväxtverket ska under 2020–2025 ge stöd till Sweden Food Arena med
2 miljoner kronor 2020 och under 2021–2025 beräknas 2 miljoner kronor
årligen för uppdraget. För närmare detaljer om uppdraget se beslut
N2018/04692/SK. Stöd får beviljas i enlighet med förordningen (2018:1500)
om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, efter ytterligare
beslut från regeringen avseende anpassningar av förordningen.
Utgifterna för uppdragen ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:15 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor, anslagspost 5. Medlen får användas för programanknutna
kostnader.
En redovisning av uppdragets genomförande samt en ekonomisk
redovisning per åtgärd ska lämnas senast den 28 februari varje år från och
med 2021 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). En slutredovisning
av uppdraget samt en ekonomisk redovisning per åtgärd ska lämnas till
regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2026.
Skälen för regeringens beslut

Den 20 juni 2017 godkände riksdagen regeringens förslag till övergripande
mål för livsmedelsstrategin och mål för de tre strategiska områdena Regler
och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation (prop.
2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt
i hela landet).
Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som
relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning
och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både
konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan.
En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad
av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.
Tillväxtverket och Jordbruksverket lämnade i juni 2019 en slutrapport för
uppdraget Uppdrag att föreslå åtgärder till handlingsplan för arbetet med
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livsmedelsstrategin 2020–2022 (N2018/03649/JM). De uppdrag som nu
lämnas ligger i linje med de förslag som myndigheterna då lämnade.
Livsmedelsstrategin har t.o.m. 2019 genomförts genom en handlingsplan
med ett antal åtgärder. Den nationella livsmedelsstrategin är långsiktig med
sikte mot 2030. Med dessa åtgärder fortsätter regeringen arbetet mot
livsmedelsstrategins mål om en ökad produktion, som är hållbar och
konkurrenskraftig.
På regeringens vägnar

Jennie Nilsson
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