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Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring 
(MP) och Emmali Jansson (MP) om att öka 
den hållbara lokala livsmedelsproduktionen i 
Göteborgs Stad 
 

Miljöpartiet vill att Göteborg Stad säkrar den jordbruksmark som finns inom kommunen  

och att vi skapar förutsättningar för mer odling i och kring staden för att öka stadens 

självförsörjning av livsmedel. Situationen i samband med Coronapandemin visar på vår 

sårbarhet, hur snabbt samhället kan förändras och hur beroende våra liv är av vad som 

händer i andra delar av världen.  

Tillgången till mat av god kvalitet och som producerats på ett miljömässigt bra sätt är en 

viktig hållbarhetsfråga. Sedan 2017 finns en nationell livsmedelsstrategi, som förhandlats 

över blockgränserna på nationell nivå, med mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja 

där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål 

nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning samt bidra till hållbar utveckling i hela 

landet.  

För att livsmedelsstrategin ska bli verklighet krävs åtgärder på nationell nivå men också 

lokalt. Staden har flera olika roller i detta bland annat som markägare, planeringsorgan 

och som upphandlare. Det vi gör med våra ytor spelar också roll för den biologiska 

mångfalden. För att öka andelen närproducerade livsmedel behöver tillgänglig 

jordbruksmark användas till jordbruk. Även mindre ytor i staden kan användas till odling.  

Vi ser gärna både utveckling av yrkesmässig odling och att betydlig fler Göteborgare 

själva får möjlighet att odla egen mat. Matproduktionen behöver komma närmare 

människan. Genom att öka kunskapen om hur olika livsmedel produceras ökar 

människors förståelse för maten och dess roll, både för människans och för de ekologiska 

system som vi är helt beroende av. Här har staden även en roll som utbildare.  

Genom att öka andelen livsmedel som produceras lokalt minskar vi även kommunens 

sårbarhet vid olika krissituationer. 
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Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

1. Mål för ökad hållbar lokal livsmedelsproduktion arbetas in det kommande miljö- och 

klimatprogrammet. 

2. Jordbruksmark tydligt pekas ut och värnas i Göteborgs översiktsplan. 

3. Fastighetsnämnden och Business Region Göteborg får i uppdrag att aktivt verka för 

att näringsliv och andra aktörers verksamheter som kopplar till livsmedelsförsörjning 

ökar.  

 

Karin Pleijel (MP) Bosse Parbring (MP) Emmali Jansson (MP) 

 


