LRFs förslag till regleringsbrev och instruktioner
inför december 2019
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsförmedlingen
Ansvarig minister och myndighetsansvarig: Eva Nordmark
Expert LRF: Eva Anflo och Anders Johannesson
Förslag på uppdrag 1:
Arbetsförmedlingen ska säkerställa att medel från Europeiska Socialfonden används riktat till att utveckla
arbetsmarknadspolitiken.
Förslag på uppdrag 2:
Arbetsförmedlingen ska justera Arbetskraftsprognosen så att även företag med färre än 5 medarbetare ingår i
urvalet.
Förslag på uppdrag 3:
Arbetsförmedlingen ska utveckla initierad branschsupport för arbetsgivare som söker arbetskraft. Lyfta fram
kortutbildningar som medel att göra arbetskraft anställningsbar med påbyggande insatser.
Förslag på uppdrag 4:
Arbetsförmedlingen ska ha kontor på mindre orter, för att hantera nödvändig kompetensförsörjning till det gröna
näringslivet.

Arbetsmiljöverket
Ansvarig minister och myndighetsansvarig: Eva Nordmark
Expert LRF: Anders Drottja
Förslag på uppdrag:
Arbetsmiljöverket ska ge stöd och råd som förebygger arbetsrelaterade skador och olyckor.
Motivering:
Genom inspektioner som fokuserar mer på att lösa faktiska arbetsmiljöproblem blir möjligheterna större att
skapa en trygg och säker arbetsmiljö genom rätt åtgärder. Detta arbetssätt är ett alternativ till att hitta fel och
döma ut sanktionsavgifter och andra påföljder.

Miljö- & energidepartementet
Forskningsrådet för hållbar utveckling
Ansvarig minister och myndighetsansvarig: Isabella Lövin
Expert LRF: Wictoria Bondesson
Förslag på uppdrag:
Formas ska låta jordbruks- och skogsbruksföretagarnas behov väga tyngre än tidigare vid bedömning av
ansökningar och prioritera forskning med fokus på ökad produktivitet inom livsmedelssektorn.
Motivering:
Genom ett prioriterat urval kan Formas uppfylla uppdraget om behovsmotiverad forskning inom områdena
miljö, areella näringar och samhällsbyggande, skapa relevans för livsmedelsbranschen och bidra till att uppfylla
livsmedelsstrategin.
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Kemikalieinspektionen
Ansvarig minister och myndighetsansvarig: Isabella Lövin
Expert LRF: Johanna Een
Förslag på uppdrag 1:
Kemikalieinspektionen ska redovisa hur myndigheten under 2020 bidragit till att nå den nationella
livsmedelsstrategins övergripande mål. Myndighetens bidrag ska genomföras utan att skyddet för miljö eller
hälsa försämras.
Motivering:
Kemikalieinspektionen, KemI, är enligt sin instruktion förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och
miljörisker med bland annat kemiska produkter. Myndigheten anser sig idag vara förhindrad att ta hänsyn till
hur deras beslut påverkar möjligheten att driva företag och producera livsmedel. Många av de beslut som KemI
fattar angående växtskyddsmedel påverkar dock direkt lantbruks- och trädgårdsföretagens möjligheter att
producera. I enlighet med Tillväxt- och Jordbruksverkets förslag (se slutrapporten Uppdrag att föreslå åtgärder
till handlingsplan för arbetet med livsmedelsstrategin 2020-2022) bör därför även KemI involveras i arbetet med
handlingsplanen för livsmedelsstrategin och bidra till att stärka genomförandet av livsmedelsstrategin.
Förslag på uppdrag 2:
Kemikalieinspektionen ska ge stöd och råd till myndigheter, organisationer och företag för att underlätta deras
arbete med att skapa bättre tillgång till växtskyddsmedel till små användningsområden, så kallade minor uses.
Motivering:
Genom uppdraget kan KemI leva upp till intentionen med art 51 i EUs gemensamma
växtskyddsmedelsförordning (Förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden). Den ger medlemsstaterna möjlighet att vidta åtgärder för att underlätta eller uppmuntra
inlämnandet av ansökningar om att produktgodkännandet av redan godkända växtskyddsmedel ska utvidgas till
att gälla mindre användningsområden, s k UPMA. Genom att på nytt engagera sig i projektet Minor Use skulle
KemI även stärka genomförandet av livsmedelsstrategin, som slår fast att det är ”ytterst angeläget” att säkra
tillgången till växtskyddsmedel och andra växtskyddsåtgärder för grödor som odlas i liten omfattning och för
begränsade användningsområden.

Naturvårdsverket
Ansvarig minister och myndighetsansvarig: Isabella Lövin
Expert LRF: Jens Berggren
Förslag 1, tillägg i befintligt regleringsbrev:
Tillägg i sista meningen i befintligt regleringsbrev, under VERKSAMHET, 1) Mål och återrapporteringskrav,
En sammanhållen landsbygdpolitik: ”Utgångspunkt för rapporteringen är tillväxtverkets uppdrag
N2018/04123/HL samt den nationella livsmedelsstrategin.
Motivering:
Livsmedelsstrategin är en väsentlig del av landsbygdspolitiken och det är därför viktigt med en god samverkan
med andra statliga aktörer kring dess genomförande, för en sammanhållen och effektiv politik. Det är av stor
vikt att koordinera de statliga aktörerna så att myndighetsutövningen sker på ett tydligt, transparant och
rättssäkert sätt.
Förslag 2, tillägg till befintligt regleringsbrev:
Villkor för anslag 1:14 punkt 6. Punkten ska finnas kvar och förstärkas.
Motivering: När ett ärende börjar utredas startar en tid av osäkerhet kring förutsättningarna för det framtida
brukandet. Den tiden bör hållas så kort som möjligt. Idag är det många fler ärenden rörande värdefulla
naturområden som påbörjas än som avslutas.
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Förslag på uppdrag 3:
Naturvårdsverket ska lämna förslag till hur målsättningen i den nationella förvaltningsplanen, om en livskraftig,
frisk och kontrollerad vildsvinsstam som inte orsakar oacceptabla skador i exempelvis grödor och trafik, kan
konkretiseras. Förslaget ska innehålla mål för vildsvinsförvaltningen och en plan för hur det ska uppnås.
Motivering:
Skador som orsakas av vildsvin i jordbruk och trafik ökar för varje år. Inom livsmedelsproduktionen orsakar de
skador för ca 1,1 miljarder årligen. Därför behöver Naturvårdsverket ta fram mål för vildsvinsförvaltningen med
syfte att minska skadorna och en plan med konkreta åtgärder för hur dessa mål ska uppnås.
Förslag på uppdrag 4:
Naturvårdsverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket arbeta för att förenkla och
förkorta tillståndsprocesser inom jordbruk samt undersöka behov och förutsättningar för en nationell satsning på
digitalisering av tillsyn och kontroll i livsmedelskedjan. Arbetet bör ske i nära samarbete med andra
myndigheter samt med branschorganisationer.
Återrapportering av uppdraget:
Redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen med redovisning av
handlingsplanen för arbetet med Livsmedelsstrategin.

Finansdepartementet
Konsumentverket
Ansvarig minister och myndighetsansvarig: Lena Micko
Expert LRF: Ann-Kristin Sundin
Förslag på uppdrag 1:
Konsumentverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten öka konsumenternas
medvetenhet om den svenska livsmedelsproduktionens mervärden.
Återrapportering av uppdraget:
Redovisning av genomförda aktiviteter, samverkan och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen tillsammans
med redovisning av handlingsplanen för arbetet med Livsmedelsstrategin.
Motivering:
I likhet med förslaget från Tillväxtverket och Jordbruksverket kring den nya handlingsplanen för
livsmedelsstrategi bör fler myndigheter engageras i arbetet med denna. Det handlar bland annat om information
om svenska produktionsförhållanden i enlighet med innehållet i den nuvarande handlingsplanen för strategin.
Även frågan om svenska mervärden och vikten av en hållbar livsmedelsproduktion som lyfts fram i förslaget till
ny handlingsplan bör ingå. Exempel på mervärden för att konsumenten skall kunna göra medvetna val är;
upplysa om svenskproducerade livsmedel i fråga om livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan, djurvälfärd,
antibiotikaanvändning, självförsörjningsgrad och samhällets försörjningsförmåga.
Förslag på uppdrag 2:
Konsumentverket ska ta fram kriterier för beviljande av statligt stöd för konsumentupplysning.
Återrapportering av uppdraget:
En redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen
(Finansdepartementet) senast den 1 november 2020.
Motivering:
Säkerställa att statligt stöd går till vetenskapligt och erfarenhetsmässigt underbyggda insatser, samt att de
personer och organisationer som mottar stödet inte är kopplade till kriminell verksamhet eller verksamhet under
brottsutredning.
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Länsstyrelsen
Ansvarig minister och myndighetshandläggare: Lena Micko
Expert LRF: Suzanne Céwe
Förslag på uppdrag 1:
Länsstyrelserna ska under år 2020 till 2022 årligen genomföra en länsstyrelsegemensam brukarundersökning för
handläggning, kontroll och tillsyn inom områdena EUs stöd och ersättningar, djurskydd, livsmedel,
biotopskydd, miljöfarligverksamhet, natura 2000 och övriga relevanta ärenden för att i sina verksamheter uppnå
målen inom livsmedelsstrategin.
Återrapportering av uppdraget:
Länsstyrelserna ska delredovisa uppdraget årligen samt slutredovisa uppdraget till Länsstyrelsen i Kronobergs
län, som ska redovisa det till regeringen (Näringsdepartementet) årligen, senast 31 mars för delrapporterna samt
slutredovisning senast den 31 mars 2023.
Motivering:
Att ge ett tydligt verktyg med ett mätbart mål för att ge möjlighet till att rikta insatser till områden med störst
behov. Uppdraget är ett befintligt uppdrag men det behöver kompletteras med fler ärendetyper.

Skatteverket
Ansvarig minister och myndighetshandläggare: Magdalena Andersson
Expert LRF: Martin Mörman
Förslag på uppdrag 1:
Skatteverket ska kontinuerligt bedöma om lagstiftningen på skatteområdet kan förenklas i syfte att göra det
enklare för den skattskyldige.
Återrapportering av uppdraget:
Skatteverket ska minst en gång per år rapportera till Finansdepartementet med förslag på förenklingar.
Motivering:
Dagens skattelagstiftning har sin grund i den stora skattereformen som gjordes i början av 1990-talet. Under de
nära 30 år som gått sedan dess har lagstiftningen kompletterats och byggts ut med undantag och särlagstiftning
som i många fall är väldigt komplicerad. Detta får till följd att de skattskyldiga får lägga mycket tid och resurser
på att följa lagstiftningen på korrekt sätt. Regelförenklingarna ska inte ha som syfte att sänka skatten för den
skattskyldige, utan regelförenklingarna ska leda till att den skattskyldige inte behöver lägga lika mycket tid och
resurser på sin skattehantering. Ett förenklat regelverk kommer även leda till att skattefelet minskar eftersom en
stor del av dagens skattefel består av fel där den skattskyldige missuppfattat reglerna och gjort fel av misstag.

Upphandlingsmyndigheten
Ansvarig minister och myndighetshandläggare: Lena Micko
Expert LRF: Pirjo Gustafsson
Förslag på uppdrag 1:
Upphandlingsmyndigheten ska tillsammans med Konsumentverket och Livsmedelsverket öka konsumenternas
medvetenhet om den svenska livsmedelsproduktionens mervärden.
Återrapportering av uppdraget:
Redovisning av genomförda aktiviteter, samverkan och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen tillsammans
med redovisning av handlingsplanen för arbetet med Livsmedelsstrategin.
Motivering:
I likhet med förslaget från Tillväxtverket och Jordbruksverket kring den nya handlingsplanen för
livsmedelsstrategi bör fler myndigheter engageras i arbetet med denna. Det handlar bland annat om information
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om svenska produktionsförhållanden i enlighet med innehållet i den nuvarande handlingsplanen för strategin.
Även frågan om svenska mervärden och vikten av en hållbar livsmedelsproduktion som lyfts fram i förslaget till
ny handlingsplan bör ingå. Exempel på mervärden för att konsumenten skall kunna göra medvetna val är;
upplysa om svenskproducerade livsmedel i fråga om livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan, djurvälfärd,
antibiotikaanvändning, självförsörjningsgrad och samhällets försörjningsförmåga.
Förslag på uppdrag 2:
Upphandlingsmyndigheten ska i samarbete med andra myndigheter undersöka och redovisa hur man ska mäta
storheterna; livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan, djurvälfärd, antibiotikaanvändning, självförsörjning och
samhällets försörjningsförmåga, hållbar samhällsutveckling och totalförsvar.
Återrapportering av uppdraget:
Redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen med redovisning av
handlingsplanen för arbetet med Livsmedelsstrategin.
Motivering:
Syftet är att bidra till målen om ökad kunskap genom att belysa betydelsen av svensk livsmedelsproduktion för
att uppnå miljö och klimatmål i fråga om hållbar samhällsutveckling och totalförsvar. I den befintliga
handlingsplanen 2017–2019 finns följande skrivning; Synliggöra och tillgängliggöra information om svenska
produktionsförhållanden och styrkeområden till livsmedelskedjans aktörer och till konsumenter. Samt att i
propositionen 2016/17:104 bedömer regeringen att konsumenterna ska ha möjlighet att göra informerade och
medvetna val av livsmedel. För att uppnå miljö och klimatmål, behövs vägledning till både konsumenter och
olika aktörer om vad som är hållbar livsmedelskonsumtion. Därför föreslår vi följande uppdrag och tillägg till
Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev.

Justitiedepartementet
Migrationsverket
Ansvarig minister och myndighetsansvarig: Morgan Johansson
Expert LRF: Anders Johannesson och Eva Anflo
Förslag på uppdrag:
Migrationsverket ska underlätta primärproduktionens tillgång till tredjelandsarbetskraft genom att förenkla
handläggningsrutinerna för det gröna näringslivets företag och möjliggöra certifiering av säsongsarbetskraft.
Motivering:
Reglerna är svårtolkade och handläggningstiderna är alltför långa och oförutsägbar vilket leder till brist på
arbetskraft och produktionsbortfall.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ansvarig minister och myndighetsansvarig: Mikael Damberg
Expert LRF: Anders Drottja
Förslag på uppdrag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska övergripande redovisa samhällets samlade förmåga att
förebygga bränder och andra olyckor samt genomföra effektiva räddningsinsatser. Redovisningen ska även visa
vilka åtgärder som vidtagits under året för att öka förmågan.
Motivering:
I samband med skogsbränderna sommaren 2018 sattes både samhällets förmåga att förebygga olyckor och
genomföra insatser på hårt prov. Från frivilligsidan gjordes stora insatser, tyvärr var det ofta svårigheter för de
frivilliga, åtminstone i inledningsskedet på respektive plats, att komma i kontakt med räddningsledningen och
att skapa förståelse för varandras behov och förmågor. Även vid några av bränderna i april 2019 uppstod
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liknande situation där man inte riktigt fick kontakt med varandra. Många civila organisationer jobbar med den
här frågan men behöver känna att motparten, den kommunala räddningstjänsten, tar ett större ansvar för att
förbättra situationen. Därför vill LRF se en utökad redovisning på det befintliga uppdraget.

Näringsdepartementet
Konkurrensverket
Ansvarig minister: Jennie Nilsson
Expert LRF: Lars-Erik Lundkvist
Förslag på uppdrag:
Konkurrensverket ska bli tillsynsmyndighet för EU-regelverket om otillbörliga affärsmetoder i
livsmedelskedjan.
Motivering:
Konkurrensverket har av utredaren Johan Hedelin föreslagits som tillsynsmyndighet rörande EU-regelverket
kring otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan. (Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga
handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, Ds 2019:19.) LRF menar att
Konkurrensverket är lämplig tillsynsmyndighet.

Lantmäteriet
Ansvarig minister och myndighetsansvarig: Ibrahim Baylan
Expert LRF: Angelica Billevik
Förslag på uppdrag:
Lantmäteriet ska fortsatt arbeta med åtgärder för att komma tillrätta med problemet med långa
handläggningstider i fastighetsbildningen. Lantmäteriet ska vid ansökningar om fastighetsbildning prioritera
lantbruksenheter (segmentet jord- och skogsbruk).
Återrapportering av uppdrag:
Lantmäteriet ska redovisa hur myndigheten bidrar till att målen i livsmedelsstrategin uppnås.
Motivering:
Fastighetsbildning är myndighetsutövning av inte sällan långtgående natur som kan verka starkt inskränkande på
den enskildes möjlighet att förfoga över sin egendom. I förvaltningslagen (2017:900) ställs allmänna krav bland
annat på myndigheters serviceskyldighet och på handläggning av ärenden. För att underlätta för den areella
näringen att uppfylla målen i livsmedelsstrategin bör Lantmäteriet prioritera dessa ansökningar på liknande sätt
som prioritering av ledningsrättsärenden för att uppnå regeringens mål om "Sverige helt uppkopplat 2025 - en
bredbandsstrategi".

Livsmedelsverket
Ansvarig minister: Jennie Nilsson
Expert LRF: Auni Hamberg
Förslag på uppdrag 1:
Livsmedelsverket ska tillsammans med Konsumentverket och Upphandlingsmyndigheten öka konsumenternas
medvetenhet om den svenska livsmedelsproduktionens mervärden.
Återrapportering av uppdraget:
Redovisning av genomförda aktiviteter, samverkan och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen tillsammans
med redovisning av handlingsplanen för arbetet med Livsmedelsstrategin.
Motivering:
I likhet med förslaget från Tillväxtverket och Jordbruksverket kring den nya handlingsplanen för
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livsmedelsstrategi bör fler myndigheter engageras i arbetet med denna. Det handlar bland annat om information
om svenska produktionsförhållanden i enlighet med innehållet i den nuvarande handlingsplanen för strategin.
Även frågan om svenska mervärden och vikten av en hållbar livsmedelsproduktion som lyfts fram i förslaget till
ny handlingsplan bör ingå. Exempel på mervärden för att konsumenten skall kunna göra medvetna val är;
upplysa om svenskproducerade livsmedel i fråga om livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan, djurvälfärd,
antibiotikaanvändning, självförsörjningsgrad och samhällets försörjningsförmåga.
Förslag på uppdrag 2:
Livsmedelsverket ska i samarbete med andra myndigheter undersöka och redovisa hur man ska mäta
storheterna; livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan, djurvälfärd, antibiotikaanvändning, självförsörjning och
samhällets försörjningsförmåga, hållbar samhällsutveckling och totalförsvar.
Återrapportering av uppdraget:
Redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen med redovisning av
handlingsplanen för arbetet med Livsmedelsstrategin.
Motivering:
Syftet är att bidra till målen om ökad kunskap genom att belysa betydelsen av svensk livsmedelsproduktion för
att uppnå miljö och klimatmål i fråga om hållbar samhällsutveckling och totalförsvar. I den befintliga
handlingsplanen 2017–2019 finns följande skrivning; Synliggöra och tillgängliggöra information om svenska
produktionsförhållanden och styrkeområden till livsmedelskedjans aktörer och till konsumenter. Samt att i
propositionen 2016/17:104 bedömer regeringen att konsumenterna ska ha möjlighet att göra informerade och
medvetna val av livsmedel. För att uppnå miljö och klimatmål, behövs vägledning till både konsumenter och
olika aktörer om vad som är hållbar livsmedelskonsumtion. Därför föreslår vi följande uppdrag och tillägg till
Livsmedelsverkets regleringsbrev.
Förslag på uppdrag 3:
Livsmedelsverket ska tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket undersöka behov och
förutsättningar för en nationell satsning på digitalisering av tillsyn och kontroll i livsmedelskedjan. Arbetet bör
ske i nära samarbete med andra myndigheter samt med branschorganisationer.
Återrapportering av uppdraget:
Redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen med redovisning av
handlingsplanen för arbetet med Livsmedelsstrategin.
Motivering:
Syftet är att förkorta både myndighetens och företagarens administration och i stället möjliggöra tid och resurser
till att förverkliga livsmedelsstrategins mål.
Förslag 4, komplettering till befintligt regleringsbrev:
Under Mål och återrapportering och punkten om redovisning av förenklingsarbetet: Redovisning görs också av
vilken samverkan med myndigheter och andra som genomförts i syfte att höja rättssäkerheten, öka förståelsen
för företagande och utveckla förvaltningskompetensen.
Motivering:
Livsmedelsverket ska enligt årets regleringsbrev redovisa genomförda aktiviteter kopplade till myndighetens
uppdrag om förenklingsarbete. Det är viktigt att detta arbete genomförs i samverkan med myndigheter och andra
för att nå resultat i form av högre rättssäkerhet, förståelse för företagande och för att utveckla
förvaltningskompetensen. Vi vill därför göra en komplettering till redovisning av förenklingsarbetet.

7

Lantbrukarnas Riksförbund, 3 oktober 2019

Statens jordbruksverk
Ansvarig minister: Jennie Nilsson
Expert LRF: Lars-Erik Lundkvist
Förslag på uppdrag 1:
Jordbruksverket ska fortsätta förenklingsarbetet för att nå en märkbar positiv förändring i företagens vardag.
Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. Arbetet med att se över
föreskrifter kring djurhållningen i syfte att göra dem mer målinriktade och flexibla där så är möjligt ska
fortsätta. Förenklingsarbetet ska genomföras utan att skyddet för miljön, djurskyddet eller djurhälsan försämras.
Motivering:
Uppdraget knyter an till den centrala frågan om förenkling. Där hade Jordbruksverket ett särskilt uppdrag i 2018
års regleringsbrev. LRF tycker att detta uppdrag var välformulerat och bör ses som ett bra exempel på hur olika
myndigheters regleringsbrev kan utvecklas med koppling till livsmedelsstrategin. Skrivningen om målinriktade
och flexibla föreskrifter på djurskyddsområdet sätter även fokus på en nödvändig anpassning av tillsynen så att
även den blir systembaserad. Således bör 2018 års uppdrag, med tillägg för systembaserad tillsyn, vara en del i
Jordbruksverkets regleringsbrev från och med 2020.
Förslag på uppdrag 2:
Jordbruksverket ska lämna förslag på ett system för systematiska och kontinuerliga mätningar av viltskador i
jordbruket. Resultatet av mätningarna ska användas i den lokala och regionala viltförvaltningen som en del i
arbetet med att uppnå målet om ökad produktion av livsmedel i livsmedelsstrategin.
Motivering:
Skador av vilt i jordbruket är ett allvarligt hot mot livsmedelsproduktionen och skadornas omfattning ökar hela
tiden. Det beror på en snabb ökning av storleken på flera viltstammar. Bara vildsvin orsakar skador till ett värde
av 1,1 miljarder per år (källa: SLU). Skador som orsakas av annat vilt, bland annat rådjur och hjort, finns det
ingen mätning på. Om målet i livsmedelsstrategin om en ökad livsmedelsproduktion ska nås måste matsvinnet
på fälten förhindras. En viktig del i det arbetet är kunskap om viltskadorna. Kunskap om hur stor skada som vilt
orsakar på livsmedelsproduktionen bidrar till bättre styrning av viltförvaltningen på lokal och regional nivå, då
beslut kan baseras på fakta.
Förslag på uppdrag 3:
Jordbruksverket ska tillsammans med Naturvårdsverket och Livsmedelsverket undersöka behov och
förutsättningar för en nationell satsning på digitalisering av tillsyn och kontroll i livsmedelskedjan. Arbetet bör
ske i nära samarbete med andra myndigheter samt med branschorganisationer.
Återrapportering av uppdraget:
Redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen med redovisning av
handlingsplanen för arbetet med Livsmedelsstrategin.

Statens veterinärmedicinska anstalt
Ansvarig minister: Jennie Nilsson
Expert LRF: My Sahlman
Förslag till ändring i instruktionen (inte regleringsbrev):
Under “Uppgifter”: 2 § Myndigheten ska som riskvärderande myndighet och beredskapsmyndighet
1. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers, uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverka i
ett kostnadseffektivt förebyggande och bekämpande av dessa sjukdomar,
Motivering:
SVA är en riskvärderande myndighet och vägrar ofta ta med en kostnadsaspekt i sina analyser. Resultatet kan då
bli oanvändbart och till och med kontraproduktivt för de gröna näringarna i strid med formuleringen i SVA:s
regleringsbrev om livskraftiga gröna näringar. Därför bör en formulering om kostnadseffektivitet läggas till
enligt det understrukna förslaget ovan.
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Sveriges geologiska undersökning
Ansvarig minister: Ibrahim Baylan
Expert LRF: Åsa Hill
Förslag, tillägg i befintligt regleringsbrev
Under Återrapportering Bergsstaten, lägg till: Bergsstaten ska redogöra för hur enskildas kontakt med
myndigheten kan underlättas, hur informationen till enskilda om prövningsprocesserna kan förbättras samt hur
hanteringen av överklagade ärenden kan göras rättssäker och effektiv.
Motivering:
Processerna kring undersökningstillstånd och arbetsplaner måste vara begripliga och rättssäkra för markägare
och företagare. Idag får en berörd markägare inte reda på att en ansökan om undersökningstillstånd inkommit.
Den berörda meddelas endast när beslutet är fattat. Bergsstaten behöver därför ge mer och bättre information.
Det stora antalet överklaganden av undersökningstillstånd som skett under det senaste året förefaller ha skapat
oreda på myndigheter som varit svår att nå och som felaktigt meddelat berörda markägare att de inte har rätt att
överklaga. Även bemötandet av dem som vänt sig till myndigheten har tagits upp av LRF:s medlemmar som
problematiskt.

Sveriges lantbruksuniversitet
Ansvarig minister: Jennie Nilsson
Expert LRF: Wictoria Bondesson
Förslag på uppdrag 1:
SLU ska driva och utveckla växtförädlingscentrumet SLU Grogrund.
Förslag på uppdrag 2:
SLU ska öka andelen näringslivsaktörer i universitetsstyrelsen för att underlätta universitetets arbete med att
uppnå livsmedelsstrategins mål samt fånga upp näringslivets behov.
Förslag på uppdrag 3:
SLU ska starta en agrar-teknisk utbildning som möter det gröna näringslivets kompetensförsörjningsbehov.

Infrastrukturdepartementet
Post- och telestyrelsen
Ansvarig minister: Anders Ygeman
LRF Expert: Cecilia Reje
Förslag på uppdrag 1:
Post- och telestyrelsen ska ta fram en strategisk plan för hur framtidens 5G-nät kan tillgängliggöras för
landsbygdens företag.
Motivering:
Lanseringen av 5G-nätet planeras att ske under de kommande åren, med mångdubbelt högre kapacitet i
jämförelse med 4G, till stor nytta för företag. Samtidigt saknas en tydlig plan för hur 5G-täckning ska
säkerställas på landsbygden. Att arbeta för utbyggnad av 5G utanför städerna har stor betydelse för att stärka
företagens konkurrenskraft i hela Sverige.
Förslag på uppdrag 2:
Post- och telestyrelsen ska säkerställa Byanätsforums finansiering och uppdrag när nuvarande projektperiod
upphör. Nuvarande uppdragen innefattar: information, rådgivning, företrädarskap och nätverk. Uppdrag bör
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omfatta att främja samverkan mellan byanäten samt att verka för ökad enhetlighet i drift, förvaltning och
affärsmodeller.
Motivering:
Byanäten har en fortsatt stark roll i bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Fördelarna är många, mycket av
lokalkännedomen, efterfrågan och kontakterna finns på lokal nivå, vilket gör att byanäten kan bidra till
bredbandsutbyggnaden på ett effektivt sätt. För att underlätta för bredbandsföreningarna på landsbygden bör
Byanätsforums uppdrag få fortsätta, även efter att nuvarande projektperiod upphör 2020, i enlighet med
Bredbandsforums rekommendation.

Trafikverket
Ansvarig minister: Tomas Eneroth eller Magnus Axelsson
LRF Expert: Cecilia Reje och Simon Göransson
Förslag på uppdrag 1:
Trafikverket ska sammanställa resultatet av inventeringarna av broar på det enskilda vägnätet för att uppskatta
om det särskilda driftbidraget täcker behovet av underhållsåtgärder.
Motivering:
Det är ett växande renoveringsbehov på de enskilda vägarna där bland annat upprustning av många broar är
nödvändigt framöver. Kostnaden för brorenoveringar blir ofta väldigt hög för de enskilda väghållarna. Därför
behövs ett uppdaterat underlag gällande renoveringsbehov och kostnaderna, för att säkerställa att nödvändiga
underhållsåtgärder kan genomföras.
Förslag på uppdrag 2:
Trafikverket ska se över sina upphandlingsrutiner avseende snöröjning av statliga vägar i norra Sverige i syfte
att underlätta och möjliggöra snöröjning på det enskilda vägnätet i berörda områden.
Motivering:
Det finns även stora utmaningar när det kommer till snöröjningen av enskilda vägar i norra Sverige, där
Trafikverket kräver att entreprenörerna ska prioritera det statliga vägnätet. Det innebär att de enskilda
väghållarna ofta får betala mer för snöröjningen, eftersom entreprenören tvingas att åka tillbaka till de enskilda
vägarna istället för att ta dem i samband med plogning av de statliga vägarna. Fungerande snöröjning är viktigt
för att säkerställa framkomlighet på det enskilda vägnätet.
Förslag på uppdrag 3:
Trafikverket ska genomföra samråd med det gröna näringslivet när vajer- och balkräcken planeras, för att
säkerställa framkomlighet för breda lantbruksmaskiner.
Motivering:
Dagens moderna lastbilar och maskiner ska kunna föras fram på vägnätets alla delar avseende bland annat vikt,
längd och bredd. Mitträcken och andra trafiksäkerhetsåtgärder genomförs nu i stor omfattning på våra vägar.
LRF är positivt till detta, men för att utformningen ska bli bra krävs att jord- och skogsbruk samt övrigt
näringsliv involveras tidigt i planeringsprocessen. Vid ombyggnad av kommunala och statliga vägar är det
därför viktigt att kommunen och Trafikverket tar kontakt med lantbrukare på orten för samråd, så att farthinder,
avsmalningar och mitträcken kan anpassas till breda lantbruksmaskiner.
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Utbildningsdepartementet
Statens skolverk
Ansvarig minister: Anna Ekström
LRF Expert: Wictoria Bondesson
Förslag på uppdrag 1:
Skolverket ska utöva större tryck mot gymnasieskolor för att dessa ska ha fungerande Lokala programråd.
Branschrepresentanterna behöver ersättas för arbetet i lokala programråd och skolorna behöver därmed även få
ett ökat anslag för arvodering till dessa.
Förslag på uppdrag 2:
Skolverket ska införa riksrekrytering för naturbruksprogrammet, för att ge skolorna bättre elevunderlag.
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