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§ 84/2020 Livsmedelsstrategi för Hofors kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Gävleborgs handlingsplan för livsmedelsstrategi som 
livsmedelsstrategi för Hofors kommun. 

Ärende 
Sveriges riksdag tog sommaren 2017 ett beslut om en nationell livsmedelstrategi som 
sträcker sig fram till år 2030. Det övergripande målet är en hållbar och konkurrenskraftig 
livsmedelskedja där livsmedelsproduktionen ökar, lönsamheten stärks och relevanta 
miljömål nås. Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många vinster för länet och för 
Hofors kommun. God hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt odlingslandskap är 
några av dem.  
 
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har tagits fram i ett 
samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF Gävleborg. I arbetet har länets 
kommuner, företagare och olika föreningar varit med i ett stort antal dialogmöten. Utifrån 
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 ska varje kommun 
anta en egen lokal handlingsplan med lokalt anpassade åtgärder som kan bidra till att 
målen i Sveriges livsmedelstrategi nås.  
 
För att nå handlingsplanens 14 mål och genomföra de 61 åtgärderna behöver kommunen 
stödja, utbilda, inspirera och följa upp olika aktörers arbete internt och externt i 
kommunen. En lokal handlingsplan är viktig att ta fram för att tydliggöra ansvar och 
riktning i detta arbete. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Gävleborgs handlingsplan för livsmedelsstrategi 
antas som Livsmedelsstrategi för Hofors kommun. 
 
Projektuppstart i Hofors kommun 
En arbetsgrupp med tjänstemän från olika organisationer/verksamheter i kommunen har 
tillsatts för att ta fram och implementera en lokal handlingsplan baserat på Region 
Gävleborgs, Länsstyrelsen Gävleborg och Lantbrukarnas Riksförbund.  
 
Arbetet är indelat i tre faser: 

 Fas 1: Processen fram till ett beslut i Kommunfullmäktige - startades i maj 2020 och 
har skett genom ett antal projektmöten och workshops samt ett remissförfarande 
med berörda verksamheter. 

Arbetsgruppen har i denna fas jobbat på att identifiera möjligheter och utmaningar i 
gränssnittet mellan Regional handlingsplan och kommunal livsmedelsstrategi. 

 Fas 2: Implementering av handlingsplanen - består av att identifiera och arbeta med 
lokala aktiviteter.  
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 Fas 3: Uppföljning av lokala aktiviteter och måluppfyllelse i verksamhetsberättelse 
och projektgrupp. 

Fas 2 och 3 omfattas inte av detta förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Liliana Sultana 2020-09-20 
Gävleborgs handlingsplan för livsmedelstrategi 2018-2030 
Projekt- och tidsplan för Hofors kommuns handlingsplan 
Yttrande från berörda verksamheter och intressenter 
KSAU 2020-10-06/ § 76 
KS 2020-10-20/ § 98 

Beslutsförslag under mötet 
Daniel Johansson (S) och Jakob Staland (C) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
anta Gävleborgs handlingsplan för livsmedelsstrategi som livsmedelsstrategi för Hofors 
kommun. 

Expedieras 
Akten 
 


