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Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2025 inom ramen 
för livsmedelsstrategin 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att inom 
ramen för livsmedelsstrategin genomföra innovationsfrämjande arbete med 
fokus på livsmedelskedjan under 2020-2025, för att uppnå strategins 
övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och 
konkurrenskraftig. 

Uppdraget syftar till att stärka innovationsarbetet inom den svenska 
livsmedelskedjan, dels genom ökad innovationshöjd, dels genom att främja 
ökad tvärsektotiell samverkan, t.ex. i formen av ett forum för samverkan. 

Uppdragets genomförande kan även innehålla ytterligare insatser som 
Vinnova identifierar under arbetets gång. Genom att arbeta flexibelt och 
användarcentrerat, kan man maximera nyttan för livsmedelskedjan. Arbetet 
ska ske i nära samarbete med bl.a.  Sweden Food  Arena och SAMLA Sverige 
samt myndigheterna kopplade till livsmedelskedjan. 

För uppdragets genomförande får Vinnova använda högst 5 miljoner kronor 
under 2020. För åren 2021-2025 beräknas 2 miljoner kronor per år avsättas 
för genomförande av uppdraget. Utgifterna för uppdraget ska belasta det 
under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna 
anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 7. Medlen får 
användas för programanknutna kostnader. 

Stöd till företag får beviljas i enlighet med förordningen (2015:208) om 
statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. 

Telefonväxel:  08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: wvwv.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Herkulesgatan 17 
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se 



En redovisning av uppdragets genomförande och en ekonomisk 
redovisning ska lämnas senast den 28 februari varje år från och med 2021 
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket 
(samordnande myndighet). En slutredovisning av uppdraget och en 
ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) 
och Tillväxtverket 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. 

För att driva utvecklingen mot ett hållbart livsmedelssystem behöver 
aktörerna tillsammans kraftsamla runt viktiga frågeställningar, 
strukturerat utbyta information, etablera gemensamma strategier, 
initiera projekt och andra utvecklingsinsatser samt främja dialog och 
kunskapsutbyte. Genom att stärka samverkan mellan aktörer från olika 
sektorer, t.ex. i formen av ett forum för samverkan, gynnas 
utvecklingen av nya koncept och produkter. Ett forum för samverkan 
kan även underlätta policykoordinering. Inför framtiden finns behov 
av att etablera och utöka samarbeten med aktörer på nationell, nordisk 
och europeisk nivå, vilket skulle kunna ske inom ramen för detta 
forum. 

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. 
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På regeringens vägnar 

Nilsson 

YA/AAA, C1\2_ 1 
Lena Eckerdal Rimsten 

Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM 
Utrikesdepartementet/HI 
Socialdepartementet/SF 
Finansdepartementet/BA och KO 
Utbildningsdepartementet/ UH och GV 
Miljödepartementet/KE och  NM 
Kulturdepartementet/CSM 
Infrastrukturdepartementet/D och DF 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
Kommerskollegium 
Livsmedelsverket 
länsstyrelserna 
Naturvårdsverket 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Statens jordbruksverk 
Verket för innovationssystem 
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