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I västra delen av landet pratar 
man just nu om”Det goda livet”. 
Syfet är att skynda på en hållbar 
livsmedelsförsörjning i länet.
Text och foto: Anna-Karin Hallgren

Förra året beslutade politiker i Västra 
Götalandsregionen om ett nytt hand-
lingsprogram för livsmedel och gröna 
näringar. Syftet är att skynda på en 
hållbar livsmedelsförsörjning i länet, 
på såväl kort som lång sikt. 

–Med hjälp av regionens resurser 
kan vi stödja projekt som blir viktiga 
pusselbitar från jord till bord som får 
helheten att fungera, förklarar Berit 
Mattsson, som är samordnare för ge-
nomförandet av programmet. 

Parallellt med Skåne är Västra Göta-
land den region som oftast benämner 
sig som en livsmedelsregion. Ändå är 
det fortfarande så att livsmedel ofta 
kommer i skymundan i länet som har 
en lång tradition som industriregion 
med betoning på fordonstillverkning 
och annan verkstadsindustri. Enligt 
statistik från 2010 är 40 000 personer 
sysselsatta inom livsmedelssektorn, 
plus de som arbetar i detaljhandeln. 
Länet har dessutom landets största 
arealer av ekologisk odling, 23 procent 
av Sveriges totala. 

Blickar vi tio år framåt i tiden hop-
pas Berit Mattsson och Marja-Leena 
Lampinen, på regionutvecklingsse-
kretariatet, att detta märks ännu mer 
i livsmedelstillverkningen.

 – Det finns till exempel en idé om att 
arbeta för att förskolor och skolor ska 

få bättre tillgång till närproducerad 
mat kombinerat med att barnen kan 
få kunskap om hur maten produceras. 
För att komma dit behöver vi arbeta 
med att förbättra kompetensförsörj-
ningen. Projektet Livsviktigt är en del 
i detta, säger Marja-Leena Lampinen. 

I den dialog med företag som lade 
grunden för programmet blev det tyd-
ligt att det finns ett behov av en större 
samverkan mellan stora och små livs-
medelsföretag. Där passar nätverket 
i Livsviktigt in bra. De företag som 
hittills har anmält sig är verksamma 
inom olika områden och kan bidra 
med erfarenheter ur olika perspektiv 
och säkert hitta samarbetsformer. 

Projektet Livsviktigt drivs av Meny 
på initiativ av Skara kommun. Projek-
tet ska under tre år arbeta för att höja 
attraktivetet och kompetens hos till-
verkande livsmedelsföretag i Västra 
Götaland. Rekryteringen av företag 
pågår och första utbildningstillfället 
blir i januari. Regionens handlings-
program har bidragit till att regionen 
tar ett mer samlat grepp på området.

– Det är viktigt att både mindre och 

större livsmedelsföretag ges goda för-
utsättningar att utvecklas, säger Berit 
Mattsson. 

 Lokalproducerat i Väst är ett re-
surscenter främst för mindre företag, 
medan LivsmedelsAcceleratorn och 
Industriell Dynamik i första hand vän-
der sig till större företag.

Två prioriterade frågor i Västra Gö-
talands utvecklingsstrategi, är insat-
ser för effektiv kompetensförsörjning 
och livslångt lärande i företag samt 
samordning inom utbildningssyste-
met för att möta framtidens kompe-
tensbehov. Då skulle det bli lättare för 
företagen att rekrytera rätt kompe-
tens.

– Under de senaste åren har sett hur 
statusen för skolmatspersonalen har 
höjts. Nu pratar man allt oftare om 
skolkockar, i stället för mattanter. Den 
attitydförändringen skulle vi gärna se 
för livsmedelsindustrin också, beto-
nar Berit Mattsson. 

– I vår vision talar vi om betydelsen 
av att ha meningsfull sysselsättning – 
det kan verkligen den här branschen 
bidra med, säger Marja-Leena Lampi-
nen. 

LIVSMEDEL PRIORITERAS I VÄST

Med hjälp av re-
gionens resurser 
stöds projekt 
som blir viktiga 
pusselbitar från 
jord till bord och 
som får helheten 
att fungera.

HANDLINGSPROGRAM
Västra Götalandsregionen driver hand-
lingsprogram inom fem olika områden. 
Dessa har fokus på hållbar utveckling 
i Västra Götaland. Syftet med dessa 
insatser är att stimulera till en mångfald 
av idéer och lösningar på kort och lång 
sikt. Läs mer på: www.vgregion.se/
handlingsprogram
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