
1(4) 

 

Arbetsrutin för samordningsfunktionen för 

ekouppdraget 

2021-02-08 

Bakgrund 

I beslut den 15 juni 2017 ger regeringen i uppdrag åt Jordbruksverket att i samråd 

med berörda myndigheter, företrädare för företag och organisationer inom hela 

livsmedelskedjan samt konsument- och miljöorganisationer skapa en 

samordningsfunktion för att främja en ökad produktion, konsumtion och export av 

ekologiska livsmedel samt att utarbeta en åtgärdsplan och etappmål.  

I beslut den 26 april 2018 ger regeringen i uppdrag åt Jordbruksverket att efter 

samråd med berörda myndigheter, företrädare för företag och organisationer inom 

hela livsmedelskedjan samt konsument- och miljöorganisationer vidta lämpliga 

åtgärder som ska syfta till att nå regeringens uppsatta inriktningsmål för ekologisk 

produktion och konsumtion. Åtgärderna ska utgå från förslag och etappmål i 

Jordbruksverkets rapport ”Åtgärdsplan för att främja ekologisk produktion, 

konsumtion och export av ekologiska livsmedel, Rapport från ett regeringsuppdrag 

om ekologiska livsmedel”. De åtgärder som ger mest effekt för att uppnå 

regeringens inriktningsmål bör prioriteras i genomförandet. 

I handlingsplan del 3, som är en uppföljning av livsmedelsstrategins långsiktiga 

handlingsplan del 2, ger regeringen Jordbruksverket i uppdrag att inom 

samordningsfunktionen fortsätta främja produktion, konsumtion och export av 

ekologiska livsmedel.  

Jordbruksverket har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt 

uppdragen ovan. Jordbruksverket ska dock leda arbetet med utgångspunkten att 

näringslivet och berörda aktörer ges en central och aktiv roll i valet av och arbetet 

med olika åtgärder. Uppdraget ska genomföras inom ramen för den 

samordningsfunktion som Jordbruksverket har inrättat. 

Målen för ekouppdraget är att den certifierade ekologiska jordbruksmarken ska 

utgöra 30 procent av total jordbruksmark i Sverige och 60 procent av den svenska 

offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska livsmedel år 2030. 
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Organisation 

Samordningsfunktionen är uppbyggd enligt skissen nedan: 

 

Styrgrupp 

Jordbruksverket har posten som ordförande och vice ordförande i styrgruppen. 

Följande aktörer ska erbjudas att delta i styrgruppen med en representant: KRAV, 

LRF, Kost & Näring, Livsmedelsverket, Svensk Dagligvaruhandel, 

Livsmedelshandlarna, Livsmedelsföretagen, VISITA, SLU, Business Sweden och 

Sveriges Konsumenter.  

Representanterna i styrgruppen ska medverka till att de mål som regeringen satt 

upp för uppdraget nås. De bidrar med sin kunskap, kompetens och kontakter för att 

på bästa sätt och i konstruktiv anda driva arbetet framåt. De ska ha tillräckliga 

mandat från den aktör de företräder.  

Beslut fattas av styrgruppens ordförande och vid förhinder för denne av 

styrgruppens vice ordförande.  

Styrgruppen sammankallas vid behov och mötena är som regel digitala. 

Avstämning kan också ske genom mailkontakt om tiden är knapp och frågan är 

lämplig att hanteras via mail. En uppgift för styrgruppen är att lämna synpunkter på 

Jordbruksverkets förslag på hur medel bör användas genom utlysning, upphandling 

eller köp av tjänst. Avstämning med styrgruppen ska också ske inför beslut om att 

bevilja stöd till projekt eller andra aktiviteter.  

Det betalas inte ut någon ersättning för arbetet i styrgruppen.  

Vid beredning och framtagande av beslutsunderlag är representanterna skyldiga att 

meddela styrgruppen om jäv kan föreligga. Representant som är jävig får inte 

befatta sig med ärenden som rör denne, det företag eller den organisation denne 

företräder. 
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Syftet med jävsreglerna är att ärenden ska hanteras opartiskt och objektivt. En 

person är jävig om: 

• saken angår personen själv eller dennes make/a, sambo, förälder, barn eller 

syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas 

medföra synnerlig nytta eller skada för personen eller någon närstående 

(sakägar-, intressent- och släktskapsjäv) 

• han/hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller 

för någon som kan väntas synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång 

(ställföreträdarjäv), 

• han/hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken 

(ombuds- eller biträdesjäv), eller 

• det för övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet till personens opartiskhet i ärendet 

(grannlagenhetsjäv/delikatessjäv). 

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. 

Ekosekretariatet 

Ekosekretariatet utses av Jordbruksverket och består av representanter från 

Jordbruksverket. Ekosekretariatet leds av projektledaren för ekouppdraget. 

Projektledaren är föredragande och sekreterare i styrgruppen. 

Ekosekretariatets ansvar: 

• förbereda och genomföra upphandlingar, utlysningar och köp av tjänster som 

krävs för att driva främjandeuppdraget framåt 

• hålla löpande kontakt med de aktörer som utför åtgärder, följa upp deras arbete 

och rapportera till styrgruppen 

• sammankalla till styrgruppsmöten och förbereda agendan 

• ta fram verksamhetsrapporter och ekonomiska rapporter enligt 

Jordbruksverkets rutiner och instruktionerna i regeringsuppdraget 

• medverka i det operativa arbetet inom åtgärder och projekt vid behov 

• kommunicera externt vad som händer i ekouppdraget, bland annat via forum 

för dialog 

• ta initiativ till samverkan, bland annat via forum för dialog 
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Forum för dialog 

Enligt regeringens uppdrag har samordningsfunktionen i uppgift att bidra till utbyte 

av erfarenhet och dialog mellan berörda aktörer.  

Forum för dialog är en grupp med flexibel och bred representation från 

näringslivet, myndigheter, föreningar och organisationer med koppling till 

produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Forum för dialog kan 

användas för regelbundet informationsutbyte mellan deltagarna, för uppdateringar 

från ekosekretariatet om vad som händer i uppdraget samt för att diskutera 

eventuella samverkansaktiviteter och kommunikationsinsatser. Hela eller delar av 

forumet kan också kontaktas för att vara bollplank i andra frågor än ovan nämnda.  

Aktörerna i Forum för dialog kan driva eller vara involverade i projekt som får stöd 

via uppdraget.  

Det betalas inte ut ersättning för deltagande i Forum för dialog. 

Åtgärder 

Åtgärder för att nå ekomålen genomförs efter utlysning, upphandling eller köp av 

tjänst med en budget som föreslagits av sekretariatet, diskuterats i styrgruppen och 

beslutats av styrgruppens ordförande.  Åtgärder genomförs ofta i projektform och 

ramarna för projektet anges i beslut eller avtal. 

Målgrupp 

Målgrupp för främjandeuppdraget är aktörer i livsmedelssystemet, från jord till 

bord. 
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