
 
 

 

Livsmedelsrelaterade förslag från Allmänna motionsperioden 

Motionerna som listas här nedan berör eller handlar på något sätt om livsmedel och/eller 

livsmedelsbranschen. Sammanställningen är gjord av Livsmedelsföretagen. 

 

Övergripande kommittémotioner 

Eskil Erlandsson mfl (C) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-23-areella-naringar-

landsbygd-och_H5023707/html 

Magnus Oscarsson mfl (KD) Jordbruket – modernäringen 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023426 

Jonas Jacobsson Gjörtler mfl (M) Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk 

livsmedelsproduktion 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023345 

Runar Filper och Martin Kinnunen (SD) Livsmedel 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023896 

Erik Ezelius mfl (S) Livsmedelsindustrins utveckling 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022210 

 

Diverse 

Betty Malmberg (M) GMO har relevans för samhällets utmaningar 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022164 

Sten Bergheden (M) ta bort antibiotikamaten i EU 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022126 

Magnus Manhammar (S) Ekologisk mat 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021868 

Betty Malmberg (M) Gold-plating 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022167 

Betty Malmberg (M) Förbjud försäljning av smittad kyckling 
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http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023573 

Johnny Skalin (SD) Översyn av tillsatser i mat 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023530 

Betty Malmberg och Mats Green (M) Trappa ned statens stöd till ekologisk odling 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023714 

Saila Quicklund (M) Tydligare uppdrag att stötta svenskt mathantverk 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023107 

Rickard Nordin (C) Servering av mat som inte får produceras i Sverige 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022866 

Hillevi Larsson mfl (S) Nationellt krislager 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022623 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson mfl (M) Upphandling av livsmedel 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022551 

Jan R Andersson (M) Lök- och bönodling på Öland 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022456 

Johnny Skalin (SD) Förpackningsdatum på livsmedel 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021553 

Åsa Westlund (S) Farliga ämnen i livsmedelsförpackningar 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021390 

Magnus Manhammar (S) Gäddfabriker 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021388 

Cecilia Widegren (M) Närproducerade livsmedel 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021153 

Edward Riedl (M) Svensk livsmedelsproduktion och offentlig upphandling 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021134 

Magnus Manhammar (S) Näringsriktiga måltider för äldre 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502935 
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Johan Löfstrand m fl (S) Gemensamt pantsystem i EU 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502859 

Eva Sonidsson (S) Åldersgräns vid försäljning av energidrycker 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502824 

Anna Wallentheim (S) Högre krav på certifierad palmolja 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502725 

Annelie Karlsson och Catharina Bråkenhielm (båda S) Innovations- och teknikutveckling inom marina 

näringar 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502675 

Nina Lundström (L) Utveckla klimatsmarta styrmedel för livsmedel 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502362 

Anders Åkesson (C) Okunskap hindrar kooperationen i Sverige 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502236 

 

Kött och matvanor 

Richard Jomshof (SD) Förbud mot halal- och koscherslakt 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022381 

Jens Holm mfl (V) Minskad köttkonsumtion 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022338 

Sofia Arkelsten (M) Kameraövervakning på slakterier 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022827 

Sofia Arkelsten (M) Bättre kontroll av slakterier 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022758 

Sofia Arkelsten (M) Vegostrategi 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022757 

Stefan Nilsson och Carl Schlyter (MP) Konsumentupplysning om energiinnehåll i alkoholdrycker 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022648 

Cecilia Widegren (M) Underlätta för medvetna konsumenter 
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http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022514 

Stefan Nilsson och Nicklas Malmberg (Båda MP) Märkning av tillsatt socker i livsmedel 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021660 

Johnny Skalin (SD) Innehållsförteckning av mat på restauranger 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021558 

Lotta Finstorp (M) Förenkla försäljningen av viltkött 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021437 

Catharina Bråkenhielm (S) Smågrisar 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021386 

Kent Härstedt och Yasmine Larsson (båda S) Främja växtbaserad mat 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502835 

Markus Wiechel och Jeff Ahl (SD) Minskad användning av palmolja 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502192 

Markus Wiechel (SD) Märkning av salthalt 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502191 

 

Skatter och avgifter 

Betty Malmberg (M) Avgift för livsmedelskontroll måste ändras 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023153 

Fredrik Christensson och Rickard Nordin (C) Enhetlig moms 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022856 

Stefan Nilsson mfl (MP) Skatt på sockersötade läskedrycker 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022769 

 

Tobak och liknande 

 
Martin Kinnunen (SD) Skadereduktion som vägledande inom tobakspolitiken 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023884 
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Rasmus Ling (MP) Skademinimering i tobakspolitiken 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021665 

Johnny Skalin (SD) Svenskt självbestämmande gällande regler för snus 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021568 

Johan Nissinen m fl (SD) Export av svenskt snus 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502902 

Thomas Finnborg (M) Skärpning av tobakslagen 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502304 

 

Alkohol 

Lars-Axel Nordell (KD) Systembolagets detaljhandelsmonopol 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023790 

Sofia Fölster (M) Gårdsförsäljning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022977 

Sofia Fölster (M) Alkoholhaltiga drycker i butik 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022974 

Jan R Andersson och Sten Bergheden (M) Mikrobryggerier 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022411 

Maria Stockhaus och Erik Andersson (Båda M) Gårdsförsäljning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022192 

Betty Malmberg (M) Gårdsförsäljning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022166 

Kristina Yngwe (C) Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021885 

Markus Wiechel och Johan Nissinen (Båda SD) Gårdsförsäljning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021635 

Finn Bengtsson (M) Effekter av alkoholskatten 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021286 
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Helena Bouveng mfl (M) Gårdsförsäljning av småländska alkoholhaltigadrycker 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021224 

Maria Malmer Stenergard (M) Skåne som testområde för gårdsförsäljning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021222 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021198 

Edward Riedl (M) Tydligare definition av cider 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021128 

Elin Lundgren (S) Förbud mot alkoholreklam 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502875 

Tina Acketoft (L) Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502412 

Jan Ericson (M) Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502394 

Edward Riedl (M) Gårdsförsäljning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502319 

Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (C) Gårdsförsäljning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502296 

Solveig Zander (C) Gårdsförsäljning av öl och vin 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502231 

 

Samtliga motioner från Allmänna motionsperioden finns på riksdagens hemsida: 

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/uttag/allmanna-motionstiden-

2017_H5D1AMT/html 
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