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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-09-21

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 309

Yttrande över Ät Uppsala län - handlingsplan
för at t bidra t ill en hållbar och
konkurrenskraft ig livsmedelsproduktion

KSN-2021-02076

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att avge yttrande till Uppsala län enligt ärendets bilaga 3.

Sammanfattning

Uppsala kommun har beretts möjlighet att yttra sig över en remiss från Länsstyrelsen i
Uppsala län gällande Ät Uppsala län-handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelsproduktion. Handlingsplanen ska utgöra underlag för prioriteringar och vara
vägledande i arbetet för att bidra till uppfyllandet av målen om livsmedel i den
regionala utvecklingsstrategin och den nationala livsmedelsstrategin.

Utgångspunkten i Uppsala kommuns synpunkter rör de frågor i remissen som
behandlar områden som berör Uppsala kommun och dess invånare. Handlingsplanen
är relevant för Uppsala kommuns mål för hållbar utveckling, näringslivsutveckling och
landsbygdsutveckling och Uppsala kommun lämnar synpunkter på de tematiska
områdena i handlingsplanen utifrån dessa perspektiv.

Remissen kan läsas i sin helhet i ärendets bilagor 1 och 2.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7september 2021
Bilaga 1, Remiss Ät Uppsala län (18094035)
Bilaga 2, Remiss av Ät Uppsala län -handlingsplan för hållbar och
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion (5421-2021-2)
Bilaga 3, Yttrande över remiss Ät Uppsala län –handlingsplan för att bidra till
en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-09-21

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, Postadress, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: Email 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Yttrande över remiss för Ät Uppsala län - 
handlingsplan för att bidra till en hållbar och 
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion från 
Länsstyrelsen i Uppsala län  

Förslag till yttrande  

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Uppsala län enligt ärendets bilaga 3.  

Ärendet 

Uppsala kommun har beretts möjlighet att yttra sig över en remiss från Länsstyrelsen i 
Uppsala län gällande Ät Uppsala län-handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig 

livsmedelsproduktion. Handlingsplanen ska utgöra underlag för prioriteringar och vara 
vägledande i arbetet för att bidra till uppfyllandet av målen om livsmedel i den 

regionala utvecklingsstrategin och den nationala livsmedelsstrategin. 

Utgångspunkten i Uppsala kommuns synpunkter rör de frågor i remissen som 

behandlar områden som berör Uppsala kommun och dess invånare. Handlingsplanen 

är relevant för Uppsala kommuns mål för hållbar utveckling, näringslivsutveckling och 

landsbygdsutveckling och Uppsala kommun lämnar synpunkter på de tematiska 

områdena i handlingsplanen utifrån dessa perspektiv.  

Remissen kan läsas i sin helhet i ärendets bilagor 1 och 2. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret, och 
arbetsmarknadsförvaltningen. Barn- och jämställdhetsperspektiven bedöms inte 
relevanta med föreliggande förslag till beslut. Avseende näringslivsperspektivet har det 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-09-07 KSN-2021-02076 

  
Handläggare:  

Kerstin Gauffin 

 

 
 

http://www.uppsala.se/
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beaktats i svaret relaterat möjligheten till en ökad lönsamhet och förenklingar för 
företagande på landsbygderna. 

Föredragning 

Uppsala kommun ställer sig positiva till samarbetet med Länsstyrelsen i Uppsala län 
kring handlingsplanen Ät Uppsala län. Handlingsplanen går väl hand i hand med 

kommunens arbete med hållbarutveckling liksom landsbygdsutveckling och 

näringslivsutveckling. Emellertid önskar Uppsala kommun en del förtydliganden kring 
den vägledning och de prioriteringar som behöver göras för att kunna bidra till att 
målen i livsmedelsstrategin tillika den regionala utvecklingsstrategin uppnås.   

De tematiska områdena som berörs är Konsument och upphandling, Från jord till bord, 

Kompetensförsörjning och arbetskraft, Samhällsutveckling och hållbar 
livsmedelsproduktion samt Förenkla för företag. 

Under temat för Konsument och upphandling efterfrågas en tydligare inriktning för hur 

produktionsvärdet från ekologiska livsmedel kan öka. Även en tydligare precisering 

gällande lokalproducerade livsmedel som ett hållbart val önskas. Betydelsen av 
affärsutveckling och innovation kan utvecklas som en del i hur målen kan uppnås. 
Inom temat Från jord till bord saknas betydelsen av cirkulering av näringsämnen och 

även begreppet cirkulär ekonomi som båda är centrala för att minska svinnet i alla 

leden. Åskådliggörandet av behovet av matchning av kompetenser och arbetsställen 

liksom behovet av praktikplatser i näringslivet kan adderas till temat för 

kompetensförsörjning och arbetskraft. Gällande Samhällsutveckling och hållbar 
livsmedelsproduktion önskas förtydliganden kring definitionen av hållbar 
livsmedelsproduktion, som även bör inkludera klimatomställning och biologisk 

mångfald. Det sistnämnda tematiska området Förenkla för företag saknar kopplingen 
till besöksnäring och måltidsturism. Flera av dagens traditionella lantbrukare är 

diversifierade och har en än högre regelbörda genom sina olika verksamheter.  

För att skapa ännu mer tydlighet i handlingsplanen, kan skillnaderna jämfört med 
tidigare handlingsplan beskrivas, målen kan kopplas till respektive tema och 

skillnaden mellan produktionsvärde och produktion, förklaras. Det skapar en tydlighet 

gentemot beslutsfattare och andra aktörer som förväntas använda handlingsplanen 

som ett verktyg för sin egen verksamhet. Gällande användbarheten av 
handlingsplanen har processen vid framtagandet varit god inför kommunens 
revidering av handlingsplan för landsbygdsprogrammet, emellertid önskar Uppsala 

kommun att åtgärder/aktiviteter, ansvar och tidplan bör framgå liksom indikatorer 
som kommer att användas vid uppföljningen av målen. Detta för att handlingsplanen 
ska vara vägledande för de som har möjlighet påverka utvecklingen och därmed att nå 
målen. 

Uppsala kommuns synpunkter utvecklas vidare i ärendets bilaga 3.  

Ekonomiska konsekvenser 

Att avge yttrande medför inga ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun. 

Indirekt finns positiva kommunalekonomiska konsekvenser i och med en förbättrad 
koordinering och samverkan kring landsbygdsnäringar som kan förväntas vid 

genomförda åtgärder i enlighet med remissförslagets innehåll.  Ett genomförande av 
handlingsplanens insatser som ligger inom Uppsala kommuns ansvarsområde kräver 
att kostnaderna inarbetas i berörda nämnders verksamhetsplaner och men bedöms i 

nuläget kunna inrymmas inom ordinarie budgetramar.  
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Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2021 

• Bilaga 1, Remiss Ät Uppsala län (18094035)  

• Bilaga 2, Remiss av Ät Uppsala län -handlingsplan för hållbar och 

konkurrenskraftig livsmedelsproduktion (5421-2021-2) 

• Bilaga 3, Yttrande över remiss Ät Uppsala län – handlingsplan för att bidra till 

en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen  

 

 

Joakim Danielsson Christian Blomberg 

Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 

 

 



Ät Uppsala län - handlingsplan för att bidra till en hållbar och 
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion 
En ökad befolkning, både regionalt och globalt, och en allt högre levnadsstandard gör det 
viktigt att vi säkerställer en hållbar livsmedelsproduktion i Uppsala län och bidrar till den regionala 
och globala livsmedelsförsörjningen. För att stärka den regionala livsmedelsproduktionen behöver 
vi främja affärsutveckling och innovation, samt uppmuntra lokala initiativ. 

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta den nationella livsmedelsstrategin med mål 
som sträcker sig till 2030. I Uppsala län finns mål om livsmedel i den regionala utvecklingsstrategin 
som siktar på att öka produktionen och produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn.

Denna handlingsplan har tagits fram med utgångspunkt i målen i den regionala 
utvecklingsstrategin och i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Handlingsplanens styrgrupp 
består av representanter från LRF Mälardalen, Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala, SLU, SVA 
och Uppsala kommun. 

Handlingsplanens mål 
Handlingsplanens mål är att bidra till måluppfyllelsen i länets regionala utvecklingsstrategi för 
livsmedelsproduktionen i Uppsala län och att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och relevanta 
miljömål. Genom att genomföra minst en till två aktiviteter inom varje tematiskt område närmar vi 
oss uppsatta mål samt inspirerar andra att ta initiativ inom utpekade områden.

Remissversion 
Dnr 604-5421-2021

ÄT UPPsala länÄT UPPsala län



Målen kopplat till livsmedel i Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala 
län är: 

• Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med 200% till år 2030.

• Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 50% till 2030.

• Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35% till 2030.

När målen i den regionala utvecklingsstrategin revideras, revideras även Ät Uppsala län - 
handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

Framtagande
I processen för att ta fram handlingsplanen hölls träffar med primärproducenter, förädlare, 
handel, kommuner, restauranger, lärosäten, finansiärer och andra aktörer för att få information 
och för att lyfta fram de behov som finns. En öppen workshop arrangerades där det diskuterades 
behov av åtgärder och aktiviteter för att nå de livsmedelsrelaterade målen i länets regionala 
utvecklingsstrategi. Ett möte genomfördes även med länets partnerskap för 
landsbygdsutveckling där livsmedelsproduktionen i länet diskuterades.

För att inhämta specialistkunskap inom ett antal områden genomfördes fokusgruppmöten med 
representanter från producenter och kommuner i syfte att lyfta fram vilka ytterligare behov som 
finns inom olika verksamheter och för att förankra planen. 

Därtill genomförde styrgruppen omvärldsbevakning och informationsinsamling av andra 
initiativ. Processen resulterade i identifiering av fem tematiska områden som ska ingå i 
handlingsplanen.

Remissversion
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Uppdatering 2021
I samband med lanseringen av Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för 
Uppsala län år 2021-2024 har en aktualitetsprövning genomförts och en uppdaterad version av 
handlingsplanen tagits fram. 

Inför uppdateringen genomfördes samverkanssamtal med nyckelaktörer i livsmedelssystemet, 
såsom företagare, offentlig sektor, intresseorganisationer och rådgivare. Under våren 
genomfördes även en öppen enkätundersökning som låg på länsstyrelsens webbplats. 
Därutöver hölls ett möte med länets partnerskap för landsbygdsutveckling där uppdateringen 
av handlingsplanen Ät Uppsala län diskuterades. 

Fem tematiska områden
Aktiviteter eller åtgärder inom var och ett av de fem tematiska områdena bedömer vi kommer 
föra länet framåt i riktning mot en ökad livsmedelsproduktion.

Konsument och upphandling
Konsumentens val är en nyckel i utvecklingen av livsmedelssystemet. Det finns en tydlig 
koppling mellan livsmedelsproduktion, sysselsättning, folkhälsa samt hållbar tillväxt och 
miljömål. Ökad konsumtion av regionalt producerade livsmedel ska främjas då de ger stora 
mervärden för länet. 

Upphandlingen av livsmedel till alla offentliga måltider är en viktig del av länets konsumtion. 
För en lyckad upphandling av lokala produkter har offentlig sektor och producenter framhållit 
kommunikation, kunskap och logistik som viktiga faktorer. Upphandlare behöver kunskap om 
vad det regionala livsmedelsystemet kan erbjuda och de svarande kännedom om 
upphandlingens förfarande. Dessutom behövs kunskap och förståelse för varandras 
perspektiv. 

Kunskapshöjande insatser för såväl privat som offentlig konsumtion ska främjas. 
Konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och det ska vara lätt att göra 
hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. På så sätt kan medvetna val bidra till 
en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.



Från jord till bord
Länet producerar högkvalitativa råvaror som har stora innovations- och utvecklingsmöjligheter. 
En konkurrenskraftig livsmedelssektor har betydelse för hela samhället och bidrar till jobb och 
långsiktigt hållbar tillväxt. 

Uppsala län har många styrkor så som en stor spannmålsproduktion, goda förutsättningar för 
naturbetesmarker och närhet till en stor marknad. Länet har dock stora glapp i förädlingsledet 
och utmaningar kopplat till logistik. Det finns stora möjligheter att utveckla den lokala 
produktionen av råvaror och livsmedel, samt lyfta produktionen genom att förstärka hela kedjan.

För att nå en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion behövs förutsättningar för enskilda företag 
att bedriva verksamhet som är lönsam på lång sikt. En välfungerande livsmedelskedja från 
produktion till bord blir central. Viktiga delar för detta som pekas ut är logistik, förädling, handel, 
konsumtion, kommunikation och affärsutveckling.

Kompetensförsörjning och arbetskraft
Det finns stora möjligheter till arbete inom livsmedelssektorn, från produktion till 
konsumtion. Trots det har kompetensförsörjningssystemet svårt att möta dagens behov 
på arbetsmarknaden. Många grupper står utan sysselsättning, samtidigt som företagarna 
uttryckt svårigheter i att hitta rätt kompetens och medelåldern i lantbrukarkåren är hög i 
länet. 

Det behövs insatser för att höja intresset för livsmedelssektorn, exempelvis genom att visa unga 
och nya grupper vilka möjligheter det finns till arbete inom näringen samt stimulera ägarskiften. 
Detta förutsätter kommunikation och samverkan inom hela kedjan. Genom 
att stärka företagens konkurrenskraft blir näringen mer attraktiv och livskraftig. 

Remissversion
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Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion
För att möjliggöra en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion enligt Agenda 2030 gäller det 
att länets förutsättningar för livsmedelsproduktion och regionens stora kunnande tas tillvara. 

Med en ökad globalisering, migration, klimat- och miljöförändringar blir en robust 
livsmedelsförsörjning allt viktigare. Klimatförändringarna ställer också nya krav på 
livsmedelsproduktionen och det finns ett ökat behov av att klara extrema väderhändelser som 
till exempel torka och stora regnmängder.

Uppsala län är en expansiv region där städer och tätorter växer. Det är därför viktigt att ha med 
jordbruksmarkens bevarande i samhällsplaneringen ur ett kris- och hållbarhetsperspektiv. 

En ökad regional livsmedelsproduktion kan bidra till en stärkt krisberedskap, öppna landskap och 
biologisk mångfald. Det är därför viktigt att ha med lantbrukets förutsättningar och 
livsmedelsproduktionens betydelse i samhällsutvecklingen.

Förenkla för företag
För att stärka företagens konkurrenskraft behövs goda förutsättningar för företagande och 
attraktiva miljöer för företag att utvecklas. Konkurrenskraften påverkas av många faktorer, 
däribland en god samverkan mellan näringsliv, utbildningssamordnare och offentlig sektor. 

Säkra och tillförlitliga livsmedel är en grundförutsättning för en konkurrenskraftig 
livsmedelssektor. Ett led i arbetet med att säkerställa en sådan produktion är en trygg och 
effektiv tillsyn, något som underlättas av god kommunikation mellan företagare och myndighet. 
För att gynna företagen bör därför ett fokusområde vara kommunikation och samverkan inom 
tillsynsområdet. 

I andan av att förenkla för företagen finns det många områden att utveckla, exempelvis 
information om ärendeprocesser, företagsetablering och affärsutveckling. Med samverkan kan vi 
gemensamt arbeta för goda förutsättningar och utveckling i länet.



Genomförande 
För att nå handlingsplanens mål måste aktörer i länet samverka och initiativ från företagare och 
organisationer uppmuntras. 

Utifrån handlingsplanens teman kommer en till två aktiviteter eller åtgärder att genomföras per 
år inom varje område. 

De tematiska områdena som handlingsplanen fokuserar på utgör den huvudsakliga 
inriktningen fram till den regionala utvecklingsstrategin uppdateras. Vid uppföljningen kan 
handlingsplanens tematiska områden revideras för att passa länets utveckling och behov. I 
samband med den årliga uppföljningen planeras det kommande årets samarbetsaktiviteter. 

Den styrgrupp som tagit fram handlingsplanen deltar vid planeringen av årets aktiviteter och 
den årliga uppföljningen. Handlingsplanens mål kommer också att följas upp och revideras av 
Region Uppsala med samma intervall som uppföljningen och revideringen av den regionala 
utvecklingsstrategin för Uppsala län.

Vi hoppas att handlingsplanen ska inspirera till insatser som stärker den regionala 
livsmedelsproduktionen.

Remissversion



För att nå handlingsplanens mål måste aktörer i länet samverka och initiativ från 
företagare och organisationer uppmuntras. 

Handlingsplanens tematiska områden utgör de huvudsakliga inriktningarna fram till 
uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin som sker i slutet av 2020.

ÄT UPPsala län

Remissversion
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Länsstyrelsen i Uppsala län
010-22 33 000
uppsala@lansstyrelsen.se

Postadress 751 86 UPPSALA  Gatuadress Bäverns gränd 17
Telefon 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-post uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala

Remiss av Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och 
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion
Länsstyrelsen i Uppsala län översänder härmed remissversionen av Ät Uppsala län – 
handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Remisstiden 
löper till 2021-09-30.
Handlingsplanen ska utgöra underlag för prioriteringar och vara vägledning i arbetet för 
bidra till uppfyllandet av målen om livsmedel i den regionala utvecklingsstrategin och 
den nationala livsmedelsstrategin.
Länsstyrelsen ser fram emot era konstruktiva synpunkter och kommentarer med 
utgångspunkt från nedan:

1. Vi önskar synpunkter på
a. De tematiska områden som anges
b. Tydligheten i den uppdaterade handlingsplanens upplägg och innehåll
c. Användbarheten av handlingsplanen kopplat till dess syfte att utgöra 

underlag för prioriteringar samt vara vägvisande i arbetet för en hållbar 
och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion 

2. Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive organisation. 
3. Var tydlig i yttrandet. Om ni önskar ändringar, var tydlig med var någonstans 

(tema eller avsnitt) ni önskar annan text och varför, samt lämna gärna förslag på 
text.

4. Remisstiden löper till 2021-09-30. Länsstyrelsen beaktar dock inkomna 
yttranden löpande och mottar gärna yttranden så snart som möjligt. Möjligheten 
för Länsstyrelsen att beakta yttranden i slutversionen ökar ju tidigare de 
inkommer. Kontakta oss gärna för genomgångar och diskussioner under 
remisstiden.

Yttranden skickas till uppsala@lansstyrelsen.se och märks med Dnr 604- 5421-2021.
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Kontakt under remisstiden
Sara Eskhult, Enheten för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Uppsala län
sara.eskhult@lansstyrelsen.se, 010-22 33 411

Linn Bennetoft, Enheten för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Uppsala län
linn.bennetoft@lansstyrelsen.se, 010-22 33 263

Sändlista
Enköpings kommun 
Heby kommun 
Håbo kommun 
Knivsta kommun 
Tierps kommun 
Uppsala kommun 
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun 
Region Uppsala
LRF Mälardalen
Sveriges lantbruksuniversitet SLU 
Statens veterinärmedicinska anstalt SVA

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Yttrande över remiss Ät Uppsala län 
– handlingsplan för att bidra till en 
hållbar och konkurrenskraftig 
livsmedelsproduktion  
Länsstyrelsen i Uppsala län önskar få Uppsala kommuns synpunkter på de tematiska 

områden som anges i handlingsplanen, tydligheten i upplägg och innehåll samt 
användbarheten av handlingsplanen Ät Uppsala län. Uppsala kommuns samlade 
medskick till Länsstyrelsen i Uppsala län är positivt. Länsstyrelsen i Uppsala läns 

handlingsplan Ät Uppsala län går väl hand i hand med kommunens arbete med hållbar 
utveckling liksom landsbygdsutveckling och näringslivsutveckling. Emellertid önskar 

Uppsala kommun en del förtydliganden kring den vägledning och de prioriteringar 

som behöver göras för att kunna bidra till att målen i livsmedelsstrategin tillika den 
regionala utvecklingsstrategin uppnås. 

Tematiska områden 

Avseende det tematiska området Konsument och upphandling har Uppsala kommun 

tidigare gjort en del insatser på området men det är en utmaning att ställa krav på 

lokalt producerade livsmedel inom Lagen om offentlig upphandling och även i relation 

till den politiska viljan om 100 procent ekologiska livsmedel. Därav behövs en tydlig 
inriktning för hur produktionsvärdet från ekologiska livsmedel kan öka och även 
precisera lokalproducerade livsmedel som ett hållbart val. 

Andra sätt som kan bidra till detta tematiska område och föreliggande mål är 

forskning, innovation och affärsutveckling. Affärsutveckling nämns under flertalet 

rubriker men saknar resonemang om vad som avses mer specifikt. Baserat på den 
framskridande samhällsutvecklingen inom klimat och hushållning driver forskningen 
exempelvis fram nya grödor, autonoma fordon och ny typ av föda. Från forskning till 
innovation till affärsutveckling och marknadsföring är det idag svaga länkar. Här skulle 

innovation- och samverkansprojekt kunna bidra. Även begreppen hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft behöver definieras då det kan vara tvetydigt vad som avses i detta 
hänseende.   

Under det andra tematiska området Förenkla för företag saknas kopplingen till 

besöksnäring och måltidsturism. Flera av dagens traditionella lantbrukare inom 
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djurhållning och/- eller växtodling är idag diversifierade inom bland annat restaurang, 

konferensverksamheter och gårdsbutiker. Regelbördan slår hårt mot dessa företag, 
vilket även gäller för de flesta företag inom måltidsturism som är besöksmål då 
omfattningen av tillstånd och tillsyn ökar och saknar samordning. Här behövs ett 
tydligare fokus på åtgärder som skapar koordinering och effektivisering av 

tillståndsgivning och kontroller vad gäller råvaruproduktion, livsmedelsproduktion och 
servering. Mat och dryck är också något Visit Sweden belyst som två av de viktigaste 
faktorerna att prioritera baserat på vad den globala resenären värdesätter, vilket 
understryker vikten av att inkludera besöksnäring och måltidsturism under detta 

tematiska område.  

Under temat Jord till bord önskar Uppsala kommun att livsmedelskedjans roll i den 

cirkulära ekonomin förtydligas. Det kan exempelvis göras genom att låta rubriken 

spegla cirkuläret; Jord till bord och tillbaka igen och genom att förtydliga betydelsen av 
att ta till vara och cirkulera näringsämnen och även precisera vikten av det. Det vore 
även meningsfullt med en skrivning om att minska matsvinnet från produktion och 

konsumtion enligt mål 12.3 i Agenda 2030. 

Temat för Kompetensförsörjning och arbetskraft är centralt för Uppsala kommun som 

gör en liknande bedömning av utmaningarna inom landsbygdsnäringar men det är 

också ett generellt problem inom många branscher. Uppsala kommun bevakar särskilt 
landsbygdsnäringars kompetensförsörjningsbehov i kommunens kommande 

handlingsplan för landsbygdsprogrammet, för att säkerställa adekvat kompetens. Här 

behövs det dock förändrade regelverk nationellt för att utbudet ska möta efterfrågan, 

alltifrån antal utbildningsplatser, krav på programinnehåll, lokaler, praktik och 

valideringsregler. Det handlar också om att skapa förutsättningar för att få till bättre 
matchning av kompetens och arbetsställen, liksom att fler arbetsgivare öppnar för 
praktik och projektarbeten under utbildningen, vilket kan förtydligas i 

handlingsplanen. 

Temat Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion understryker vikten av att 
värna jordbruksmarken vid exploatering, något som också belyses i Uppsala kommuns 

översiktsplan 2016. Bevarandet av brukningsvärd jordbruksmark kommer fortsatt att 
beaktas vid revideringen av kommande översiktsplan och är viktigt i 

samhällsplaneringen sett ur ett kris- och hållbarhetsperspektiv, såväl lokalt som 

nationellt. Emellertid behöver begreppet hållbar livsmedelsproduktion förtydligas 

exempelvis genom att definiera och beskriva innebörden av detta. I synnerhet vad 
gäller livsmedelsproduktionens roll i klimatomställningen och främjandet av biologisk 

mångfald vilket går hand i hand med IPCC:s rapport "Climate Change 2021: The 

Physical Science Basis".  

Tydlighet och upplägg 

För att skapa ytterligare tydlighet i handlingsplanen kan skillnaderna jämfört med 
tidigare handlingsplan synliggöras utifrån den aktualitetsbedömning som gjorts, 
förslagsvis under rubriken Uppdatering 2021. I handlingsplanen nämns tre mål vilka 

tydligare kan kopplas till respektive tematiskt område. En annan synpunkt är att 
basåret för målen bör framgå i fotnot eller liknande. För beslutsfattare och andra 

aktörer som förväntas använda handlingsplanen som ett verktyg för sin egen 
verksamhet kan det vara av stor betydelse att förklara vad som menas med 
produktionsvärde i de angivna målen, och även redogöra vad skillnaderna är mellan 

detta och produktion. Slutligen uppnås en större tydlighet genom att förtydliga hur 

målen i handlingsplanen kommer följas upp och vilka indikatorer som kommer 
användas för att följa upp målen.  
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Användbarhet 

Avseende användbarheten, har processen för framtagandet av denna handlingsplan 

varit användbar i revideringen av Uppsala kommuns egen handlingsplan för 
kommunens antagna landsbygdsprogram. Vidare användbarhet kopplat till dess syfte 

att utgöra underlag för prioriteringar samt vara vägvisande i arbetet för en hållbar och 
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion är emellertid otydlig då det idag saknas 
tydliga anvisningar för vägval i vissa frågor. I dagsläget upplevs handlingsplanen mer 

som en inriktning än en handlingsplan, eftersom åtgärder eller aktiviteter, tidplan och 

utpekat ansvar saknas. För den som inte deltagit i förarbetena är det även oklart vem 
eller vilka som kommer att välja ut och genomföra handlingsplanens aktiviteter.  

 

 

Kommunstyrelsen 

 

Erik Pelling Lars Niska 

Ordförande Sekreterare 
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