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 2020-12-04 

 
 Generaldirektörens stab 

 

Plats Skype 
 

Närvarande Elin Ramfalk, Cancerfonden 
Anette Jansson, Hjärt- lungfonden 
Minna Hellman, Konsumentföreningen Stockholm 
Karin Lexén, Naturskyddsföreningen 
Charlotte Sundvall, Riksidrottsförbundet 
Maris Sedlenieks, SPF Seniorerna 
Jan Bertoft, Sveriges konsumenter 
Gunnela Ståhle, Vi konsumenter 
Anna Rickert – Världsnaturfonden 
 
Annica Sohlström, generaldirektör och mötesordförande 
Britta Ekman, Avdelningen för hållbara matvanor 
Christina Lindahl, Kommunikationsavdelningen 
Hanna Eneroth, Risk- och Nyttovärderingsavdelningen 
Helena Gyllenadler, GD stab, mötessekreterare 
Shara Unneberg, Utvärderingsavdelningen 
Veronica Öhrvik, Avdelningen för hållbara matvanor 
Åsa Brugård Konde, Avdelningen för hållbara matvanor 
Clara de Cárdenas, praktikant, Avdelningen för hållbara 
matvanor 
 

 
Frånvarande 

 
Tomas Warberg, Civilförsvarsförbundet 

 
 
Minnesanteckningar från möte med Hållbar livsmedelskonsumtion – 
Livsmedelsverkets samverkansgrupp med ideella organisationer 
 
1. Inledning och aktuella frågor  
Annica inleder med att hälsa välkommen till mötet.  
 
Annica informerar om aktuella frågor såsom Farm-to-Fork, ett nytt MISTRA-finansierat 
forskningsprogram, Food Futures, Livsmedelsverkets arbete med civilt försvar samt 
Livsmedelsverkets hantering av Covid-19. 
 
2. Hållbar livsmedelskonsumtion  
Hanna Eneroth informerar om Livsmedelsverkets projekt som ska ge förslag på mål och 
indikatorer för hållbar livsmedelskonsumtion som bland annat en grupp myndigheter 
inom Miljömålsrådet ska arbeta vidare med. Förslagen publiceras i en rapport i maj 2021. 
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Hanna avslutar med att fråga efter synpunkter och idéer från gruppen. 
 
3. Cancerfondens preventionsarbete  
Elin Ramfalk informerar om cancerfondens preventionsarbete med särskilt fokus på det 
arbete de gjort om sockerskatt. 
 
4. Salt och sockeruppdraget  
Åsa Brugård Konde informerar om Livsmedelsverkets regeringsuppdrag att tillsammans 
med livsmedelsbranschen skapa förutsättningar för en överenskommelse om att sänka 
salt- och sockerhalten i livsmedel. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 
2024.  
 
Gruppen diskuterar kring uppdraget. 
 
5. FN:s toppmöte Food Systems Summit  
Annica Sohlström informerar om FN:s toppmöte Food Systems Summit som genomförs i 
september 2021. Fokus kommer att ligga på transformation av livsmedelssystemet. 
 
Gruppen diskuterar kring det kommande toppmötet. 
 
6. Livsmedelsfusk – så ska Livsmedelsverket arbeta mot fusk 

framöver  
Shara Unneberg informerar om hur Livsmedelsverket ska arbeta mot livsmedelsfusk 
framöver 
 
7. Mötet avslutas 
Annica avslutar med att tacka alla för ett bra möte. Annica tackar gruppens representanter 
för denna mandatperiod som tar slut 31 december. Livsmedelsverket kommer att 
återkomma till deltagarna om intresse att fortsätta delta i gruppen. 
 
Antecknat av 
 
 
 
Helena Gyllenadler 
 
Justerat 
 
 
 
Annica Sohlström 
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