
 

                                       

 

Lokal handlingsplan för Hofors kommun 
Lokal handlingsplan i Hofors kommun utifrån Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 
livsmedelsstrategi 2018–2030.  

Bakgrund 

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 
livsmedelsproduktion ökar, lönsamheten stärks och relevanta miljömål nås.  

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 ta en egen lokal 
handlingsplan med lokal anpassade åtgärder som kan bidra med för att målen i Sveriges 
livsmedelstrategi ska nås.  

Hofors kommun har antagit Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 som 
kommunens handlingsplan gällande de åtgärder som berör kommunen. 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 i de mål och åtgärder som kommunen ansvarar 
för. 

Företagsklimatet behöver förbättras liksom attityderna till produktion och förädling av livsmedel. Det 
finns en stor potential till nya jobb i kommunen genom ökad livsmedelsproduktion 

 En lokal aktivitets-/handlingsplan är viktig att tas fram för att öka tydlighet och säkerhet för ansvar 
och riktning i detta arbete. Arbetsgruppen i Hofors ska vara en resurs för sådant arbete. 

Mål 

Hofors kommun handlingsplans mål vid årets slut (december 2021): Kommunen har en egen, lokal 
handlingsplan som innefattar aktivitetsplan, tidsplan och kommunikationsplan i linje med den 
regionala handlingsplanen.  

Ett utkast till handlingsplan ska presenteras för kommunledningen i slutet av 2021. Handlingsplanen 
kommer att vara ett levande dokument eftersom förutsättningarna ändras hela tiden och det händer 
mycket under tiden fram till 2030. 



Målen på lång sikt: 

 Produktionsvärdet av den totala livsmedelsproduktionen i kommunen ska öka med 50 % till år 2030. 
Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10 % till år 2030, sysselsättningen inom 
produktion av insatsvaror inräknat. Jämförelsen görs med ett medeltal från åren 2013–2017. 

 

Organisation 
 
April 2020 blev tillsatt en projektgrupp som skulle jobba med att ta fram och implementera en lokal 
handlingsplan baserat på Regions Gävleborg, Länsstyrelse Gävleborg och Lantbrukarnas Riksförbund. 
Projektgruppen består av nyckelpersoner i huvudsak från Hofors kommun och har direkt påverkan på 
arbetet med lokal handlingsplan för Hofors. Representanter från det implementeringsprojektet som 
finansierats av Landsbygdsprogrammet finns som stöd från Länsstyrelsen Gävleborg, LRF Gävleborg 
och Region Gävleborg under 2020, och vidare stöds den funktionen av MatVärdens projekt Hållbar 
mat för framtiden: 

1. Kommunstyrelse representant-projekt ansvarig  
2. Näringsliv representant 
3. Kostchef 
4. Inköpsspeciallist 
5. AMI-chef (eller delegerat) 
6. Kris- och beredskapschef   
7. Miljöstrateg- Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS)  
8. Representanter från Länsstyrelsen Gävleborg, enheten för landsbygd och tillväxt: Rebecka 

Wikström, Projektledare MatVärden , Nanna Jan-Ers och Sven-Ullrich Olsson, Koordinator 
med fokus offentlig upphandling MatVärden. 

 

Projektgruppen Livsmedel samordnas av Kommunstyrelsens förvaltning med stöd av Länsstyrelsen 
samt fyra arbetsgrupper inom handlingsplanens strategiska områden, Regler & villkor, konsument & 
marknad samt kunskap & innovation samt livsmedelsberedskap.  

Projektgruppen ansvarar för att planera, leda och koordinera den lokala handlingsplanens aktiviteter 
och funktioner. Arbetsgruppens sammankallande förmedlar information mellan arbetsgrupp och 
projektgruppen inför och under planerade möten. 

I den regionala handlingsplanen finns 14 mål och 61 åtgärder för hur Gävleborgs län ska bidra till den 
svenska livsmedelsstrategin. Ansvariga för respektive åtgärd anges i handlingsplanen och syns bilden 
nedan. Bl.a. har flera olika funktioner inom kommunen en avgörande roll i flera av målområdena. 
Projektledningsgruppen kommer fram till första april 2022 att planera, strukturera och sätta upp mål 
för lång och kort sikt inom handlingsplanens tidsperiod. Det är viktigt att det arbete som sker via 
arbetsgrupperna och projektledningsgruppen är synkroniserat med det arbete som sker internt inom 
organisationerna och aktörerna i arbetsgrupperna. 



Syftet med projektgruppen är att de ska se till att arbetet är på rätt spår,  initiera nya processer som 
är tyngd lokalt och att processen får det stöd som det behöver i form av resurser eller synpunkter 
och att viktiga beslut fattas tillsammans. Medlemmar från arbetsgrupperna kan bjudas in till 
projektgruppen i processen. 

Projektgruppen huvuduppgifter: 

• Ger stöd till arbetsgrupperna och sammankallande för respektive arbetsgrupp 
• Projektgruppen är ambassadörer för arbetet och representerar det utåt mot andra 

intressenter.  
•  Fattar beslut om den lokala handlingsplanen 
•  Fastställer aktivitetsplan, tidsplan och kommunikationsplan, följer budget och ekonomi  
•  Prioriterar och tillsätter resurser 
•  Följer med i arbetets utveckling och säkrar framdrift 
• Hjälper till vid problem eller genom att förhindra problem 

Projektgruppen träffas varannan månadmed reservation för ändrade förutsättningar. 

Arbetsgrupperna 

Arbetsgrupperna är den utförande delen av arbetet. Deltagare i arbetsgrupperna representeras av 
nyckelaktörer i kommunen så som producenter, näringsliv, tjänstepersoner m.fl. dessa finns 
presenterade nedan. Arbetsgrupperna leds av sammankallande från Kommunstyrelsen representant 
och vardera personen i arbetsgrupperna ansvarar för att handlingsplanens åtgärder och aktiviteter 
samordnas/planeras/följs upp av respektive organisation enligt tidsplanen för att nå målen. 

 

Projektsgrupp 
Livsmedelsstrategi 

Arbetsgrupp  
Regler & Villkor 

Arbetsgrupp 
Konsument & 

Marknad 

Arbetsgrupp  
Kunskap & 
Innovation 

Arbetsgrupp 
Livsmedelsberedskap 



REGLER & VILLKOR 

• Hofors kommun, Kommunstyrelsen representant- arbetsgrupp ansvarig 
• Kjell Johansson- Näringslivchef, 
• Christian Rickardsson- eller teknisk försörjnings representant 
• VGS- miljöstrateg 

Möjliga aktörer som kan komma att ingå i gruppen: Länsstyrelsen, LRF, Region Gävleborg,  mf.l. 

KONSUMENT & MARKNAD 

• Marie Jonson- kostchef, arbetsgrupp ansvarig 

• Anna Matsson- inköpsspecialist 

• Kjell Johansson- Näringslivchef 

Möjliga aktörer som kan komma att ingå i gruppen: LRF lokalt -Mia Brodin, Matvärden- Nanna Jan-Ers 

KUNSKAP & INNOVATION 

• Ylva Appelgren eller skolans representant- arbetsgrupp ansvarig  

• Science Center- 

• Marie Jonson- kostchef 

• LRF representant 

Andra möjliga aktörer som kan komma att ingå i gruppen. 

 

LIVSMEDELSBEREDSKAP 

• Anders Holmkvist- säkerhetschef, arbetsgrupp ansvarig 

• Marie Jonson- kostchef 

• Anna Matsson- Inköpsspecialist 

• LRF representant 

 
Arbetsgrupperna ger återkoppling till varje projektgruppsmöte med uppföljning av arbetet med 
åtgärderna så att projektgruppen kan stötta upp och följa arbetet samt sammanställa aktiviteter till 
den lokala handlingsplanen. 

 
 
 
 
 



Kommunikationsplan 

Planen över när arbetet i projektet kommer att genomföras vid olika tidpunkter, på olika platser och 

av olika personer beskrivs i den lokala handlingsplanens kommunikationsplan. Ofta hänger 

arbetsuppgifterna och aktiviteterna samman. Kommunikationsplanen kommer att arbetas fram 

under året och arbetet med att ta fram en lokal aktivitets och handlingsplan. 

 
Tids- och aktivitetsplan 

Arbetet med en lokal handlingsplan påbörjandes under våren 2020 och planeras att presenteras i 

april 2022. En tids- och aktivitetsplan beskriver när olika uppgifter måste vara slutförda för att hålla 

uppsatta mål i handlingsplanen, den sträcker sig över hela handlingsplanens tidsperiod 2018–2030. 

Det kan också underlätta för att se om tilldelade resurser är tillräckliga eller om det behöver justeras. 

Aktivitetsplanen tas fram i form av en Excell tabell som illustrerar vad olika aktörer har för uppgifter, i 

vilken ordning uppgifterna kommer utföras och när de ska genomföras. 

 

Hofors, 2021-12-07 

Kommunchef,                                                                                             Projektledare, 

Petra Lindstedt                                                                                           Liliana Sultana 
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