Tillsammans gör vi skillnad

LIVSMEDELSVERKETS
INRIKTNING 2023

Hållbart och
robust är
nyckelord för
vårt arbete

Hållbart livsmedelssystem är ett begrepp
som används allt mer. Men vad betyder det?
Tänk dig att den mat som produceras är mat
som människor behöver för att må bra, den
produceras på ett sätt som främjar biologisk
mångfald och utan att gifter sprids och klimatet påverkas. Djuren mår bra. De som arbetar med livsmedel och måltider har schyssta arbetsvillkor och företagen går bra och
kan göra nödvändiga investeringar. Vi tar
hand om och använder det som produceras.
Alla har tillgång till tillräckligt med mat och
dricksvatten och det är enklast att äta hälsosamt och miljösmart. Det är ett hållbart livsmedelssystem!

Livsmedelssystemet behöver vara hållbart, men
också robust. Vi måste se till att människor har tillgång till näringsriktig och säker mat samt dricksvatten i olika typer av kriser och ytterst krig.
Livsmedelsverket har med sina uppdrag att verka
för säker mat, redlighet och en hållbar livsmedelskonsumtion en central roll för ett hållbart och
robust livsmedelssystem. Våra nya uppgifter som
sektors- och beredskapsmyndighet för livsmedelsoch dricksvattenförsörjning i det civila försvaret
kommer att prägla vår verksamhet de kommande
åren. För en omställning till ett hållbart och robust
livsmedelssystem behövs vetenskapligt baserad kunskap, bred kompetens och oberoende. Det bidrar
vi med!
I år har vi formulerat om och minskat antalet treåriga mål med målsättningen att de ska bli tydligare
och vara lättare att kommunicera internt. De långsiktiga målen visar vart vi är på väg och vad vi ska
uppnå på 5-10 års sikt. Områdena formulerar områdesmål. Områden och avdelningar planerar vad
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som ska göras för att nå målen. Där finns den bästa
kompetensen.
Jag vill de närmaste åren se att vi tar stora kliv
framåt särskilt avseende att:
• Underlätta för företag att göra rätt som en väg
till säker och hållbar mat
• Sprida kunskap om hur vi bygger upp försörjningsförmågan av livsmedel
• Sätta betydelsen av en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion på agendan
• Vara modiga och använda innovativa arbetssätt
Inriktningen är det gemensamma planeringsunderlaget för hela verksamheten – för ledningen,
områden, avdelningar och medarbetare.
Tillsammans gör vi skillnad!
Uppsala hösten 2022

Annica Sohlström

Vår Inriktning i korthet
Vårt uppdrag

I konsumenternas intresse arbetar Livsmedelsverket för:
• Säkra livsmedel och säkert dricksvatten
• Redlighet i livsmedelshanteringen
• Hållbar livsmedelskonsumtion

Långsiktiga mål
• De som äter sämst äter bättre
• Sverige har fortsatt säker mat och säkert dricksvatten
• Konsumenterna kan lita på informationen om maten
• Alla har tillgång till mat och dricksvatten i kris och krig
• Förtroendet för Livsmedelsverket är högt

Treåriga mål
• Vi kommunicerar snabbt och smart aktuell kunskap som används av dem som
kan skapa förändring för de som äter
sämst
• Hela myndigheten arbetar för att minska
matsvinnet i Sverige
• Vi har beredskap för nya faror och arbetar effektivt med prioriterade risker för att
få verkningsfull lagstiftning, kontroll och
rådgivning
• Vi underlättar för företagen att göra rätt
• Kontrollen är riskbaserad, effektiv och
likvärdig
• Vi underlättar för företagen att märka rätt

• Livsmedelsverket har egen förmåga att
klara kris och krig
• Tillsammans med näringsliv och myndigheter stärker vi Sveriges försörjningsförmåga
• Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett
hållbart medarbetar- och ledarskap
• Vi har stärkt vår innovationsförmåga
• Vi har ett verksamhetsstöd som möjliggör
en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar
verksamhet
• Vi har halverat koldioxidutsläppen från
vårt resande 2025 jämfört med 2019

• Vi upptäcker och förhindrar fusk i samverkan med andra myndigheter
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Våra mål

Vi har valt att bryta ner vårt uppdrag i långsiktiga mål och treåriga mål. De långsiktiga
målen visar den långsiktiga riktningen. Kopplat till de långsiktiga målen finns treåriga mål
som pekar ut vad vi ska uppnå de närmaste
tre åren. Med hjälp av indikatorer följer vi utvecklingen mot målen.

Prioriteringar

Under 2023-2025 har Livsmedelsverket fyra prioriterade områden där det är särskilt viktigt att det
sker en utveckling eller att vi upprätthåller en förändring som har påbörjats.
Underlätta för företag att göra rätt som en
väg till säker och hållbar mat

Bra kontroll och att underlätta för företag att göra
rätt är två lika viktiga vägar till hållbar och säker
mat. Det betyder att vi ska satsa mer på att underlätta för företag att göra rätt och att vara ett stöd i
deras omställning till en mer hållbar produktion.
Kontrollen ska utvecklas till att fokusera mer på lärande och förebyggande åtgärder.
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Sprida kunskap om hur vi bygger upp
försörjningsförmågan av livsmedel

Vi ska aktivt kommunicera vad som görs och vad
som behöver göras för att bygga det civila försvaret.
Vi behöver ta fram budskap, leda arbetet och peka
ut en gemensam riktning. Medborgare, näringsliv
och myndigheter ska känna trygghet, förståelse och
förtroende för oss.
Få upp betydelsen av en hälsosam och
hållbar livsmedelskonsumtion på agendan

Vi ska på ett kraftfullt sätt lyfta fram hur vår nuvarande livsmedelskonsumtion påverkar hälsa och
miljö. Vi ska aktivt och snabbt sprida kunskap om
våra och forskningens resultat. Vi ska ha fokus på
hälsa och miljö, socioekonomiska skillnader samt
barn och unga.
Vara modiga och att använda innovativa
arbetssätt

För att nå våra mål måste vi vara innovativa. Det
kräver nyfikenhet och lyhördhet för målgruppernas
behov, mod att föreslå nya idéer samt möjligheter
att testa, göra om och hitta rätt.

Mål 1

De som äter sämst äter bättre
En hållbar livsmedelskonsumtion bidrar till en
god och jämlik hälsa, till en bättre miljö med
minskade klimatförändringar och stärkt biologisk mångfald.

Idag är ohälsosamma matvanor den näst största risken för ohälsa och förtida död i Sverige. Skillnader i
matvanor mellan socioekonomiska grupper, mellan
kvinnor och män och mellan flickor och pojkar är
en bidragande orsak till olikheter i hälsa. Cirka 40
procent av Sveriges befolkning bedöms äta ohälsosamt, vilket medför att de livsstilsrelaterade sjukdomarna riskerar att fortsätta öka de närmaste decennierna. Andelen personer med övervikt och fetma
fortsätter att öka, även bland barn och unga.
Sveriges folkhälsopolitiska mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i
hela befolkningen och att under en generation sluta
de påverkbara hälsoklyftorna. Produktion och konsumtion av livsmedel har stor påverkan på flera av
de nationella miljökvalitetsmålen och är avgörande
för att Sverige ska nå målen i Agenda 2030. Maten vi
äter i Sverige står för ungefär en tredjedel av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser.
Dagens livsmedelskonsumtion orsakar även övergödning, överfiskning och riskabel användning av
kemiska bekämpningsmedel. En tredjedel av all
mat som produceras slängs.
De viktigaste förändringarna som behöver ske i den
svenska livsmedelskonsumtionen för både hälsa
och miljö är att öka konsumtionen av grönsaker,
frukt och bär samt öka andelen fullkorn, att minska

konsumtionen av kött samt energitäta och näringsfattiga livsmedel, minska överkonsumtion av mat
samt att minska matsvinnet. Det går att ändra livsmedelskonsumtionen. Forskning visar att åtgärder
behöver vara långsiktiga och att det behövs insatser
som riktar sig till både individ och samhälle. Forskning visar också att offentlig sektor är viktig, att
nationella mål, indikatorer och uppföljning är nödvändiga och att effektiva och attraktiva styrmedel
behövs.

Hur når vi målet?

Livsmedelsverket behöver ha vetenskapligt baserad
kunskap om vad som är hållbart att äta, hur livsmedelskonsumtionen ser ut i olika befolkningsgrupper, vad maten innehåller och olika åtgärders
möjliga effekt på konsumtionen. Vi behöver vara
offensiva i att sprida denna kunskap till de som kan
göra skillnad. Livsmedelsbranschen får på så sätt
stöd för innovativ utveckling av verksamheter och
utbud. Kommuner och regioner får stöd i sitt miljöoch hälsofrämjande arbete. Medvetenheten ökar
hos beslutsfattare som därigenom kan skapa samhälleliga förutsättningar för en hållbar livsmedelskonsumtion. På så sätt kan utbud, normer och
förutsättningar för att äta hållbart förbättras och
vi skapar bättre förutsättningar för dem som äter
sämst. Vi behöver arbeta för att det ska vara enklast
att leva och verka hållbart. Matmiljön runt konsumenter, inte minst barn och unga, är avgörande för
att få till en förändring.

Mål 2023-2025
1.1

Vi kommunicerar snabbt och smart aktuell kunskap som används av dem som

1.2

Hela myndigheten arbetar för att minska matsvinnet i Sverige

kan skapa förändring för de som äter sämst
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Mål 2

Sverige har fortsatt säker mat
och säkert dricksvatten
Sverige har, i ett internationellt perspektiv,
både säker mat och säkert dricksvatten. Men
det krävs ständig utveckling för att bibehålla
den höga nivån.

Bakterier och virus i livsmedel orsakar matförgiftningar och kemiska föroreningar kan påverka
hälsan på både kort och lång sikt. Nya kemikalier,
konsumtionstrender, klimatförändringar, antibiotikaresistens, ett förändrat säkerhetspolitiskt läge
samt nya sätt att hantera och marknadsföra livsmedel – allt detta påverkar förutsättningarna för
fortsatt säker mat och säkert dricksvatten.

Hur når vi målet?

Livsmedelsverket arbetar enligt riskanalysens principer. Vi förbättrar datainsamlingen så att den bidrar till riskvärdering och val av hanteringsåtgärder. Vi förbättrar riskvärderingen genom att mer
systematiskt identifiera nya risker och genom att
oftare värdera risker i relation till varandra. Vi arbetar effektivt med kända risker för att skapa större
utrymme för att ta hand om nya faror, där klima-

tanpassning är en integrerad del. De kemiska och
mikrobiologiska risker som finns identifierade i den
nationella kontrollplanen (NKP) är prioriterade.
Kunskap om vad som ger bäst effekt driver i ökad
utsträckning val av åtgärder.
Livsmedelsverket arbetar i ökad utsträckning förebyggande tillsammans med företag. Genom en
ökad dialog med både branschorganisationer och
företag, främst om risker i olika verksamheter, ökar
kunskapen och rätt åtgärder för säkra livsmedel
kan vidtas.
En utvecklad dialog förbättrar förståelsen för gällande regler och ändamålsenligheten i kommande
regelverk. En förbättrad dialog i samband med kontroll leder också till att öka förståelsen för reglernas
syfte och betydelse för säker mat och säkert dricksvatten.
Livsmedelsverket styr kontrollmyndigheterna och
utvecklar sin egen kontroll mot en mer riskbaserad
och likvärdig kontroll.

Mål 2023-2025
2.1

Vi har beredskap för nya faror och arbetar effektivt med prioriterade risker för

2.2

Vi underlättar för företagen att göra rätt

2.3

Kontrollen är riskbaserad, effektiv och likvärdig
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att få verkningsfull lagstiftning, kontroll och rådgivning

Mål 3

Konsumenterna kan lita på
informationen om maten
Brister i märkning och information om livsmedel medför att konsumenter inte får det
som de förväntar sig. Felaktig märkning kan
också medföra hälsorisker.

I längden riskerar felmärkning att påverka konsumenternas förtroende för livsmedelssektorn. Reglerna om livsmedelsinformation är omfattande, detaljerade och kan vara svåra att förstå.
Fusk är gränsöverskridande och förekommer där
det går att tjäna pengar på att påstå saker eller märka på ett visst sätt. Livsmedelsfusk innebär negativa konsekvenser och kostnader för aktörer inom
hela livsmedelskedjan, från konsument till företag
och offentlig sektor. Livsmedelsverket uppskattar
att livsmedelsfusket kostar företag i Sverige minst
9 miljarder kronor årligen. Fuskkontroller är ofta
omfattande och kräver bland annat dokumentationskontroll och verifiering av de uppgifter som
kommer fram. Fuskkontroller ställer således krav
på resurser och kompetens. Sverige har många små
kontrollmyndigheter med begränsade möjligheter
att på egen hand bedriva en effektiv fuskkontroll.

Hur når vi målet?

Livsmedelsverket arbetar tillsammans med företagen för en redlig livsmedelshantering och för att
underlätta för företagen att märka rätt. En utvecklad dialog förbättrar möjligheterna att få till ändamålsenliga regler som tillgodoser både konsumenternas och företagens behov.
För att kunna rå på livsmedelsfusket behöver Livsmedelsverket ha en tydlig styrning, arbeta riskbaserat och bygga upp ett fungerande samarbete med
andra myndigheter. Livsmedelsverket arbetar för
att höja kontrollmyndigheternas förmåga att upptäcka och hantera fusk. Vi arbetar också för att utveckla vår egen kontroll så att den får ökad effekt.
En höjd lägstanivå kommer innebära en större vaksamhet runt misstänkt fusk vid kontroller, bättre
kunskap om relevanta kontrollmetoder och att rätt
åtgärder vidtas.

Mål 2023-2025
3.1

Vi underlättar för företagen att märka rätt

3.2

Vi upptäcker och förhindrar fusk i samverkan med andra myndigheter

Mål 4

Alla har tillgång till mat och
dricksvatten i kris och krig
Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats över tid.
Som ett svar på detta ska Sveriges totalförsvar utvecklas. Dessutom leder klimatförändringar till nya risker i livsmedelskedjan.

Vi behöver därför beredskap för att hantera olika
typer av kriser. Livsmedelsförsörjning är en kritisk
förutsättning för både totalförsvaret och vår förmåga att hantera svåra påfrestningar i samhället i fred.
En livsmedelsberedskap behöver byggas upp för att
livsmedelsförsörjningen ska vara tryggad i händelse
av en kris där logistikflödena med omvärlden är
begränsade. Utgångspunkten för beredskapen ska
vara försörjningsförmågan, det vill säga att hela
befolkningen har tillgång till den mängd och sammansättning av säkra livsmedel som behövs för att
upprätthålla sin hälsa.

Hur når vi målet?

Livsmedelsverket ska vara en drivande och inriktande kraft i arbetet med livsmedelsförsörjning och
arbeta för att stärka aktörernas förmåga. För att
kunna göra detta behöver vi öka kunskapsbasen
gällande försörjningsberedskap. Vi ska i uppgiften
som sektorsmyndighet öka och utveckla samverkan med andra myndigheter och med de aktörer
som möjliggör försörjning av mat och dricksvatten.
Dessa aktörer ska involveras i totalförsvarsplaneringen. Vi ska också arbeta för att stärka det nordiska samarbetet. Vidare behöver myndigheten stärka
sin egen förmåga inom identifierade samhällsviktiga verksamheter.

Mål 2023-2025
4.1

Livsmedelsverket har egen förmåga att klara kris och krig

4.2

Tillsammans med näringsliv och myndigheter stärker vi Sveriges
försörjningsförmåga

Mål 5

Förtroendet för
Livsmedelsverket är högt
Ett samhälle där vi har förtroende för varandra och för våra samhällsinstitutioner utgör
grunden för vår demokrati och välståndsutveckling. Att medborgare uppfattar myndigheters verksamhet som legitim, effektiv och
väl genomförd är avgörande för att vi ska nå
våra mål.

Myndigheternas arbete med att vidmakthålla ett
högt förtroende utmanas av att vi lever i en tid med
snabba förändringar. Det ställer stora krav på kommunikation, transparens, helhetssyn, snabbhet och
ett löpande förändringsarbete.

Hur når vi målet?

För att bibehålla och öka förtroendet för Livsmedelsverket arbetar vi med innovation, förenklingar
och effektivisering av vår verksamhet. Vi utgår hela
tiden från de förväntningar och behov medborgarna har på oss. Vår kommunikation är relevant,
begriplig och tillgänglig. Hållbarhet genomsyrar
verksamheten och vi utvecklar samverkan med företag och offentlig sektor.

Mål 2023-2025
5.1

Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart medarbetar- och ledarskap

5.2

Vi har stärkt vår innovationsförmåga

5.3

Vi har ett verksamhetsstöd som möjliggör en effektiv, kvalitetssäkrad och

5.4

Vi har halverat koldioxidutsläppen från vårt resande 2025 jämfört med 2019

hållbar verksamhet

Strategier och mål som beaktas
i Inriktningen
Inriktningen har sin utgångspunkt i Livsmedelsverkets författningar, regleringsbrev och
regeringsuppdrag. Det finns även ett antal
globala och nationella mål och strategier
som beaktas i framtagandet av Inriktningen.

Målbilder för ett hållbart
livsmedelssystem

Gemensamma målbilder för ett hållbart livsmedelsystem i Sverige är nödvändiga för att vi ska kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030
och de nationella miljömålen, folkhälsomålen och
målen i livsmedelsstrategin. Arbetet för ett mer
hållbart livsmedelssystem erbjuder möjligheter att
lösa många av dagens samhällsproblem samtidigt.
Men lösningar inom en sektor eller ett politikområde kan påverka och leda till utmaningar inom
ett annat område. Därför behövs sektorsövergripande lösningar och nya sätt att samverka och
hantera livsmedelsfrågor för att bidra till en omställning och utveckling av samhället.
Det finns i dag flera svenska åtaganden, mål och
strategier som berör livsmedelssystemet inom olika politikområden.
Utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet och
befintliga samhällsmål har 10 myndigheter under
år 2022 enats kring 10 gemensamma målbilder för
ett hållbart livsmedelsystem i Sverige:

1.

Alla kan äta hållbart

2. God kunskap om värdet av hållbar mat
hos samhällets alla aktörer
3. Livsmedlen och livsmedelsproduktionen
främjar människors, djurs och växters
hälsa
4. Livsmedelssystemet skapar sysselsättning och hållbar utveckling i hela Sverige
5. Livsmedelsproduktionen bevarar och
stärker ekosystemen och gynnar biologisk mångfald
6. Hållbart nyttjande av naturresurser och
ökad cirkularitet
7.

Livsmedelssystemet bidrar till minskad
klimatpåverkan i alla led

8. Lönsamt att producera, distribuera och
sälja hållbar mat och dryck
9. Robust och uthållig livsmedelsförsörjning
10. Attraktiv, jämlik, jämställd och innovativ
livsmedelsbransch med god tillgång till
arbetskraft med rätt kompetens.

Med hjälp av målbilderna kan myndigheterna
göra avvägningar, förbättra samordning och samverkan samt underlätta en fortsatt hållbar omställning för företag, organisationer och konsumenter i
det svenska livsmedelssystemet.

Globala och nationella mål och
strategier
Agenda 2030

De 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda
2030, antogs av FN:s generalförsamling år 2015. Syftet
är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter
och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt
lösa klimatkrisen. Livsmedelsverket har i uppdrag att
i sin kärnverksamhet använda Agenda 2030 som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle.

Livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin beslutades av riksdagen 2017. Strategins vision är att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar
och attraktiv att verka inom. Det övergripande målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta
nationella miljömål nås. Livsmedelsverket bidrar till strategin genom arbete med
bland annat matsvinn, företagsstöd, kompetenshöjande åtgärder inom livsmedelskontrollen och ett fortsatt arbete för att utveckla de offentliga måltiderna.

Folkhälsomålen

År 2018 antogs folkhälsopolitiken av riksdagen. Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation. Ett av delmålen är Ett samhälle som
främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. Säker mat och
hållbar konsumtion är viktiga bidrag från Livsmedelsverket.

Miljömålen

Sveriges miljömål antogs 1999 och är styrande i Sveriges miljöarbete. Det
övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Miljömålssystemet omfattas därutöver av sexton miljökvalitetsmål. För att stärka genomförandet av
miljöpolitiken finns Miljömålsrådet där Livsmedelsverket ingår tillsammans
med sjutton andra myndigheter. Livsmedelsverket har i uppdrag att bidra till
de nationella miljömålen.

Hur vi jobbar
Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden bygger i huvudsak på grundlagarna och fungerar som en
vägledning för alla som jobbar inom staten.
Den är grunden för en effektiv, rättssäker och
fungerande myndighet, vilket bidrar till att
förtroendet för de statsanställda, myndigheterna och förvaltningen upprätthålls och
stärks. Den ska prägla hur alla vi som arbetar
i staten utövar vårt arbete. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda sammanfattas i sex principer:
Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning

Demokrati
och service

Legalitet

Respekt

Objektivitet
Fri
åsiktsbildning

Demokrati –all offentlig makt utgår från
folket

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför
de beslut som riksdagen och regeringen fattar. Vi är
medvetna om att vår verksamhet till stor del finansieras av skattebetalarna.
Legalitet – den offentliga makten utövas
under lagarna

Vi känner till och följer de lagar och regler som gäller för vår verksamhet. Vår myndighetsutövning är
rättssäker.
Objektivitet – allas likhet inför lagarna

Vi är, och uppfattas vara, sakliga och opartiska och
låter inte våra personliga uppfattningar eller tyckanden påverka arbetet. Lika fall behandlas lika.

Genom vårt förhållningssätt värnar vi offentlighetsprincipen. Genom yttrandefriheten har vi rätt att
berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess. Vi är öppna
och transparenta i vår verksamhet och vår kunskap
är lättillgänglig och begriplig. Vi välkomnar dialog
och lyssnar på synpunkter både internt och externt.
Respekt – den offentliga makten ska utövas
med respekt för allas lika värde och för den
enskilda människans frihet och värdighet

Vi uppfyller krav på ickediskriminering och tar
hänsyn till den personliga integriteten. Jämlikhet,
jämställdhet, medmänsklighet och integritet är
nyckelord för att uppfylla dessa krav.
Effektivitet och service – effektivitet och
resurshållning ska förenas med service och
tillgänglighet

Vi utför våra uppgifter effektivt och med hög kvalitet utifrån givna resurser. Vi tillhandahåller information, vägledning, råd och annan service som efterfrågas på ett enkelt och begripligt sätt och så
snabbt som möjligt.

Innovation är nödvändig för att nå våra mål
Innovation definieras som något nytt som
tillämpas och skapar värde. En innovation
kan vara det första i sitt slag, eller något inspirerat av andra men som är nytt för oss.

Detta för att:

För att vårt innovationsarbete ska bli framgångsrikt behöver vi ge innovationsarbetet
särskild prioritet, stärka vår innovationskompetens och utveckla lösningar tillsammans
med andra organisationer med utgångspunkt i målgruppernas behov. För perioden
2023-2025 kommer fokus för vårt innovationsarbete ligga inom följande områden:

• Snabbare nå våra mål och bidra till
större samhällsnytta

• Samhälleliga förutsättningar för hållbar
livsmedelskonsumtion

• Hitta lösningar på de komplexa
utmaningar vi står inför idag

• Underlätta för företag att göra rätt

Livsmedelsverkets mål till år 2025 är att vi
har stärkt vår innovationsförmåga.

• Bibehålla ett högt förtroende från
våra målgrupper

• Utveckla våra arbetssätt för att minska
onödig administration

• Attrahera kompetenta medarbetare
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Vår styrning
En väl fungerade process för planering och
uppföljning är en förutsättning för att vi ska
ha en god intern styrning och kontroll, utveckla verksamheten och nå våra mål på ett
effektivt sätt.

I den årliga verksamhetsplaneringen tar ledningsgruppen fram Inriktningen med långsiktiga och
treåriga mål. Inriktningen fungerar som planeringsdirektiv.
Områdena prioriterar och bryter ner utvalda treåriga mål till områdesmål. Inriktningens priorite-

ringar och fokusområdena för innovation ska tas
om hand i områdesmålen. Avdelningar och team
identifierar aktiviteter som bidrar till målen samt
kan formulera delmål. En årsbudget upprättas
på myndighets- och områdesnivå. Planering för
kommande års arbetsmiljöarbete sker samtidigt
som verksamhetsplaneringen.
Uppföljningen sker efter varje tertial för att analysera hur vi rör oss mot målen, hur planerade aktiviteter genomförts och vad det ekonomiska utfallet är. Uppföljningen sker genom dialogmöten och
sammanfattas i uppföljningsrapporter.

Planering
Avdelningar och
Ledningsgruppen

tar fram Inriktningen

Områdena bryter ner

målen till områdesmål

team identifierar

aktiviteter som bidrar

till målen samt kan

formulera delmål

Uppföljning

Team och avdelningar

Områdeschefer

och delmål.

och treåriga mål.

följer upp aktiviteter
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följer upp områdesmål

Verksamhet och

ekonomi redovisas
till regeringen i

årsredovisningen.
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