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Svar på remiss - Motion av (MP) om att öka den hållbara 
lokala livsmedelsproduktionen i Göteborgs stad 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Motionen av (MP) om att öka den hållbara lokala livsmedelsproduktionen i 

Göteborgs stad avstyrks 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över motionen 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Stadsledningskontoret har översänt motionen till byggnadsnämnden för synpunkter. 

Kontoret väljer att svara på motionens punkt 2 om jordbruksmark i översiktsplanen. 

Vår bedömning i korthet, 

• Jordbruksmark är viktig ur flera aspekter vilket framgår av översiktsplanen. 

• Ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelseutveckling kan inte uteslutas, 

men stor restriktivitet ska gälla 

• Motionen avstyrks med hänvisning till översiktsplanen som anger stor 

restriktivitet för ianspråktagande av jordbruksmark. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förslaget innebär ur markanvändningssynpunkt att jordbruksmark ges ett starkt skydd i 

förhållande till exploateringsintressen. Jordbruksmark har ett starkt skydd redan idag 

genom lagstiftning (Miljöbalken 3 kap 4§) och restriktivitet till ianspråktagande för 

bebyggelseutveckling anges i förslag till översiktsplan. Samtidigt är trycket på 

stadsutveckling stort i Göteborg, varför en del av jordbruksmarken kan komma att tas i 

anspråk för till exempel nya bostadsområden. Om motionen antas kan det innebära än 

större restriktioner än vad vi redan har, vilket kan ge högre exploateringskostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Om motionen genomförs så är det positivt för den ekologiska dimensionen genom att 

andelen närproducerad mat kan öka, Det är dock på marginalen i förhållande till den 

totala konsumtionen av mat inom en stad av Göteborgs storlek. 

Bedömning ur social dimension 

Närproducerat har stora pedagogiska värden, genom att man förstår var maten kommer 

ifrån. Dessutom har jordbruksmark stora rekreativa värden till gagn för alla göteborgare. 
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Samtidigt kan förslaget ge dyrare nyproduktion av bostäder genom än hårdare 

restriktioner. 

Bilagor 

1 Motionen 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har översänt motionen till bland annat byggnadsnämnden för 

besvarande senast 2020-08-29. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet är att säkra den jordbruksmark som kommunen har och skapa förutsättningar för 

mer odling i och kring staden för att öka stadens självförsörjning av livsmedel. 

Det föreslås att kommunfullmäktige beslutar att: 

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

klimatprogrammet. 

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

3. Fastighetsnämnden och BRG får i uppdrag att aktivt verka för att näringsliv och 

andra aktörers verksamheter som kopplar till livsmedelsförsörjning ökar. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Jordbruksmark är en viktig fråga och ingår i arbetet med översiktsplanen. Vi har valt att 

kommentera den delen av motionen som rör översiktsplanen. 

I förslag till översiktsplanens utställningshandling finns jordbruksmarken markerad på 

markanvändningskartan. I text anges att: 

Jordbruksmarkens värde utgörs både av vad den kan producera och dess värde för natur- 

och kulturmiljön och sociala värden. Jordbruksmarken är dessutom en resurs för 

kretslopp och robusthet genom att vatten och våtmarker kan rena och fördröja dagvatten. 

Stadsnära odlingsmark har sociala värden och fyller en viktig funktion i stadens och 

regionens grönstruktur. Möjligheter till odling, rekreation, utbildning och rehabilitering 

har stor betydelse för att stärka stadens och regionens grönstruktur. Möjlighet till odling, 

rekreation utbildning och rehabilitering har stor betydelse för att stärka stadens 

attraktionskraft. Natur- och kulturmiljövärdena handlar framförallt om biologisk 

mångfald och landskapsbild. 

Inriktningar som anges är att: 

- Värna jordbruksmarkens samtliga värden. 

- Fördjupa kunskapen om jordbruksmarkens ekosystemtjänster och 

förutsättningar för landskapsbilden för Hisingens gröna 

kulturlandskapskil och Backa-Rödbokilen för att säkerställa såväl 

sociala som ekologiska värden och funktioner vid fortsatt 

bebyggelseutveckling. 

- Endast ändra användningen av befintlig jordbruksmark om ändamålet 

är av väsentligt samhällsintresse och om alternativ som inte tar 

jordbruksmark i anspråk har utretts och funnits olämpliga. 

I förslag till ny översiktsplan uppmärksammas jordbruksmarkens olika värden, 

produktion, natur- kultur- sociala värden samt kretslopps/miljötjänster och restriktivitet 

påtalas vid ett ianspråktagande av marken. Det kan dock inte helt uteslutas att viss del av 

jordbruksmarkområden efter noggrant övervägande kommer att tas i anspråk för 

bebyggelseutveckling i främst ytterstadsområden, även om det så långt möjligt ska 

undvikas. Det bör även observeras att när ny bebyggelse planeras att det finns tillräckliga 
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skyddsavstånd så att konflikter mellan jordbruk och bebyggelse undviks. På motsvarande 

sätt är jordbruksmark en resurs när det gäller störande lokaliseringar i och med att 

jordbruksmarken i sig utgör ett skyddsavstånd mellan den eventuella störande 

verksamheten och bebyggelsen. 
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