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Svar på remiss Motion av Björn Tidland (SD) om ett matetiskt program i
Göteborgs Stad, H 137 (SLK dnr 1344/15)

Förslag till beslut
1. Kretslopp och vattennämnden tar inte ställning till förslaget.
2. Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrandet och
översänder det som eget yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I förslaget om ett matetiskt program i Göteborgs Stad finns det ett avsnitt om
återvinning som berör Kretslopp och vattens kompetensområde. I övrigt behandlar
förslaget ämnen som ligger utanför Kretslopp och vattens kompetensområde och
förslaget i sin helhet beaktas därför inte i detta tjänsteutlåtande.
Kretslopp och vatten ställer sig positiva till att miljöpåverkan av livsmedelsförpackningar beaktas när staden upphandlar livsmedel.
Kretslopp och vatten saknar matsvinnperspektivet i förslaget om ett matetiskt program.
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Ärendet
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om remissvar avseende ett förslag om ett
matetiskt program i Göteborgs Stad.
Bakgrund
Begäran om yttrande på motion av Björn Tidland (SD) om ett matetiskt program i
Göteborgs Stad har inkommit från Stadsledningskontoret.
Förvaltningens överväganden
I förslaget om ett matetiskt program i Göteborgs Stad finns det ett avsnitt om
återvinning som berör Kretslopp och vattens kompetensområde. I övrigt behandlar
förslaget ämnen som ligger utanför Kretslopp och vattens kompetensområde och
förslaget i sin helhet beaktas därför inte i detta tjänsteutlåtande.
För att minska avfallsmängderna är det positivt om livsmedel som köps in av staden så
långt det är möjligt förpackas i förpackningar som kan återanvändas. Detta under
förutsättningen att förpackningen följer regler för livsmedelshantering och inte
äventyrar livsmedlets kvalitet eller bidrar till att öka matsvinnet. Kretslopp och vatten
ställer sig positiva till att miljöpåverkan av livsmedelsförpackningar beaktas när staden
upphandlar livsmedel.
Ur miljösynpunkt är det bra att minska användningen av förpackningar av fossil olja
men det är fler parametrar än bara materialslaget som avgör en förpacknings
miljöpåverkan. Förpackningens material, packbarhet, vikt och förpackningens inverkan
på livsmedlets hållbarhet är exempel på ytterligare parametrar som bidrar till en
förpacknings miljöpåverkan. Därför är det olämpligt att enbart ta hänsyn till
materialslag vid val av livsmedelsförpackning.
Kretslopp och vatten vill förtydliga att Förpacknings- och tidningsinsamlingens
återvinningsstationer är avsedda att användas av privatpersoner och att verksamheter
själva ansvarar för sin avfallshantering vad det gäller förpackningar. Genom projektet
”Skrota skräpet” hjälper Kretslopp och vatten stadens verksamheter att förbättra sin
avfallshantering och minska sina avfallsmängder.
Kretslopp och vatten saknar matsvinnperspektivet i förslaget om ett matetiskt program.
Matsvinnet inom Göteborgs Stad står för en stor negativ miljöpåverkan. Riktlinjer för
hur matsvinnet i Göteborgs Stad ska minskas bör läggas till i programmet.
Ekonomiska perspektivet
Hur kostnaderna vid upphandling av livsmedel skulle påverkas om hänsyn togs till
livsmedelsförpackningars miljöpåverkan är svårt att bedöma i dagsläget. Det behöver
utredas ytterligare för att få en tydlig bild av de ekonomiska konsekvenserna.
Barnperspektivet (FN:s barnkonvention)
Inga särskilda aspekter på frågan finns utifrån detta perspektiv.
Jämställdhetsperspektivet
Inga särskilda aspekter på frågan finns utifrån detta perspektiv.
Mångfaldsperspektivet
Inga särskilda aspekter på frågan finns utifrån detta perspektiv.
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Miljöperspektivet
Genom att ta hänsyn till livsmedelsförpackningars miljöpåverkan vid upphandling av
livsmedel bedöms miljöbelastningen från stadens livsmedelshantering minska.
Omvärldsperspektivet
Att ta hänsyn till livsmedelsförpackningars miljöpåverkan vid upphandling av livsmedel
kan komma att påverka livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin att ta fram
livsmedelsförpackningar med mindre miljöbelastning.
Expedieringskrets
Stadsledningskontoret
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