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Kommunstyrelsen 
Yttrande Miljöpartiet 
2020-01-14 

Yttrande angående Motion av Stina Svensson 
(FI) om att införa vegansk norm vid Göteborgs 
Stads möten och evenemang 
 
Yttrande 
Maten är en viktig fråga ur många olika aspekter. Miljöpartiet anser att all 
mat som serveras inom Göteborg ska vara näringsrik, god, vara hållbart 
producerad och leda till en hållbar utveckling. Det gäller för alla typer av 
livsmedel, veganska, vegetariska och animaliska. Genom att i större 
utsträckning välja veganska alternativ minskas matens klimatpåverkan. 
Matens totala påverkan på miljön är dock komplex och det behövs en 
helhetssyn där även biologisk mångfald, kemikaliehantering mm vägs in för 
att avgöra vad som är en hållbar måltid. Klart är dock att vi behöver minska 
vår köttkonsumtion, vilket är fullt möjligt utan att äventyra naturbete och 
biologisk mångfald. Konceptet “Lärande hållbara måltider” är ett gott 
exempel där man lyckades väva in många olika miljö- och 
hållbarhetsaspekter i måltidsbegreppet. 

Feministiskt initiativ föreslår i sin motion att Göteborg stad ska använda 
veganskt som norm. Förslaget innebär inte att alla som äter mat vid 
arrangemang inom Göteborg stad ska tvingas att äta vegansk mat, utan att det 
veganska alternativet utgör förvalsalternativ, ett förstahandsval. Fortfarande 
finns möjligheter att aktivt välja annan kost, eller lägga till exempelvis fisk 
och mjölkprodukter.  

Vi i Miljöpartiet är övertygade om att många vill vara med och bidra i 
klimatomställningen. Här kan staden hjälpa till genom att sprida kunskap om 
matens miljö- och klimatpåverkan och att förenkla valet av klimatsmarta 
alternativ.  

Med veganskt som norm kommer fler att prova på vegansk mat, vilket i 
förlängningen kan leda till en mer positiv inställning och att fler leverantörer 
utvecklar sin kompetens inom området. Detta påverkar också människor som 
vill förändra sina kostvanor även i andra sammanhang. Därför stödjer 
Miljöpartiet förslagen i motionen. 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 
  

   

Yrkande angående motion av Stina Svensson 
(FI) om att införa vegansk norm vid Göteborgs 
Stads möten och evenemang 

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Stadens nämnder och bolag får i uppdrag att införa en lakto-ovo-vegetarisk norm 
för den kost som Göteborgs Stad serverar: 

1. vid politiska möten inom staden,  
2. vid stadens officiella representation och 
3. vid arrangemang som arrangeras av Göteborgs Stad. 

2. Införandet sker så snart som möjligt, med hänsyn tagen till eventuella 
begränsningar i gällande ramavtal. 
 

Yrkandet 
Låt oss första konstatera att motionens förslag om en vegansk norm inte innebär att varje 
deltagare måste äta veganskt vid varje enskilt tillfälle. En norm enligt motionens förslag 
skulle bara styra vad som är förstahandsalternativet, d.v.s. vilket alternativ man får om 
man inte aktivt väljer något annat. 

Det kommer fortfarande vara möjligt för nämnder och bolag att erbjuda andra alternativ 
till deltagare som aktivt väljer det. (I särskilt motiverade fall kan man också tänka sig att 
ett helt arrangemang väljer att avvika från normen, t.ex. om Göteborg & Co eller BRG 
bjuder in externa parter för att marknadsföra t.ex. närproducerat ekologiskt kött eller 
stadens många framgångsrika fiskrestauranger.) 

Faktum är att idag har stora delar av Göteborgs Stad fortfarande en tydlig men outtalad 
köttnorm: D.v.s. det är den som garanterat vill äta veganskt eller vegetariskt som måste 
göra ett aktivt val, inte den som vill (eller åtminstone kan tänka sig) att äta kött. Så att 
istället införa en vegansk eller vegetarisk norm innebär varken mer eller mindre tvång 
mot enskilda deltagare än nuvarande köttnorm. Det skulle däremot minska trösklarna för 
den som vill börja äta vegetarisk och kräva en liten men aktiv insats från den som 
insisterar på att fortsätta att äta kött.  
En vegansk eller vegetarisk norm skulle troligen också minska mängden specialkost som 
måste hanteras, eftersom många som har specialkost av religiösa eller etiska skäl framför 
allt undviker just kött av olika slag. 
 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-01-10 
 

(Vänsterpartiet) 
  
Ärende nr 3.3 
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Vi konstaterar också att motionen inte innefattar verksamheter där människor bor, arbetar 
eller vistas kontinuerligt. Måltider som serveras t.ex. på förskolor, skolor och äldreboende 
berörs alltså inte av motionen (inte heller måltider som regelbundet serveras till 
personalen, ifall det förekommer i någon verksamhet). Den innefattar inte heller mat som 
serveras av andra än Göteborgs Stad, t.ex. i kommersiella restaurangtält på arrangemang 
som Göteborgs Kulturkalas.  

Så de flesta Göteborgare kommer inte beröras av motionen och för de som faktiskt 
påverkas, t.ex. oss politiker, kommer det bara vara en begränsad andel av måltiderna som 
berörs. (Förhoppningsvis äter de flesta av oss fler måltider i andra sammanhang än på 
politiska möten och olika offentliga arrangemang.) 
 
Vi delar motionärens synpunkter om den pågående klimatkrisen och håller med om att en 
helt vegansk norm skulle ge en tydligare effekt på klimatet än en lakto-ovo-vegetarisk, 
både för den direkta sänkningen av stadens klimatbelastning och för signalvärdet av att gå 
före i en viktig fråga.  

Klimatpåverkan av mejeriprodukter är ju i flera fall, t.ex. för hårdost, i samma 
storleksordning som för kött. Det är också svårt att helt separera produktionen av mjölk 
och ägg från köttproduktionen (t.ex. när mjölkkor föder hankalvar, som ju inte kan födas 
upp till nya mjölkkor och därför föds upp som köttboskap). 

Trots detta föreslår vi att gå något försiktigare fram och i ett första steg låta normen 
inkludera såväl ägg- som mjölkprodukter, dvs en lakto-ovo-vegetarisk kost (oftast 
omnämnd enbart som ”vegetarisk”). Vi tror det är ett bra sätt att få bred acceptans för en 
ny norm och att staden kan återkomma till frågan om en vegansk norm när såväl nämnder 
och bolag som arrangemangs-deltagare har samlat på sig positiva erfarenheter av att byta 
ut nuvarande köttnorm. 

Ett beslut om att införa en lakto-ovo-vegetarisk norm i hela staden hindrar inte heller 
enstaka nämnder eller bolag från att på eget initiativ gå före och införa en vegansk norm 
redan nu, i allt från enstaka arrangemang till hela sin verksamhet. (All vegansk kost 
uppfyller ju per definition också kriterierna för en lakto-ovo-vegetarisk kost.) 

 

 

 

 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående – Motion av Stina 
Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid 
Göteborgs Stads möten och evenemang 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motion avslås 

Yrkandet 
 

Först vill vi besvara motionärens påstående om att förändringen ”till och med kan leda till 
besparingar.” 

Det finner vi högst osannolikt, då Tofu ofta är dyrare än tex ekologisk skinka. Däremot 
skulle vegansk kost kunna ge ett större matsvinn och skapa missnöje bland stadens 
medarbetare. Det skulle högst troligt även ge ett negativt intryck vid officiell 
representation. 

Sverigedemokraterna anser att det finns en rimlig gräns i hur man kan gå in och 
detaljstyra stadens medarbetare. Man kan givetvis byta ut animaliskt pålägg mot vanlig 
ost. Det kommer bli tråkigare och mer smaklöst för många medarbetare, men det är inte 
lika kontrollerande som att tex byta ut kött emot sojabaserat pålägg. 

De här förändringarna skulle alltså gälla för politiska möten, officiella besök och 
evenemang inom stadens alla verksamheter och på olika nivåer. Det innebär att om vi får 
tex Volvochefer på besök, statsbesök från Uganda, industriutvecklande verksamhet från 
andra delar av världen, vänorter etc., etc. – då ska vi marknadsföra vår stad genom att 
bara servera veganskt? 

Vi bor i en hamnstad där fisket och exporten av fisk är riklig. När vi har fint besök från 
annan ort, då borde vår stolthet, vår fina fisk och skaldjursbuffé istället vara ett givet 
komplement till animaliska produkter. Vi behöver alla en varierad och näringsrik kost 
med både protein kolhydrater och vitaminer. Grönsaker, frukt, spannmålsprodukter, fisk, 
fågel och kött kompletterar varandra och borde ingå i den mat som staden serverar.  

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2019-12-06  

  
Ärende nr 3.2 



Yrkande gällande motion av Stina Svensson (FI) om att införa 
vegansk norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avslå motionen 

 

Yrkandet 

Vi uppskattar motionärens intentioner att minska Göteborgs Stads klimatpåverkan när det kommer 

till maten som serveras i stadens regi. Däremot tror vi inte införandet av en vegansk norm är rätt väg 

att gå.  

Även om det stämmer att vegetabilisk kost överlag har lägre klimatutsläpp än animalisk så är detta 

inte en regel, det finns gott om exempel på hur närodlade animaliska varor medför lägre utsläpp än 

importerade vegetabiliska dito. Vidare bör det beaktas att det finns ytterligare miljövärden att 

beakta än enbart klimatet: när det gäller aspekter som till exempel biologisk mångfald och ett 

levande naturlandskap så spelar det svenska djurbruket en oerhört viktig roll. 

 

Den viktigaste anledningen att avslå motionen är dock att vi inte anser det vara politikers roll att 

moralisera över människors kostvanor eller matpreferenser. Vi tror på individens egna förmåga att 

göra hållbara och ansvarsfulla val när det kommer till sin egen konsumtion. Redan idag finns 

möjligheten att anmäla avvikande kost av medicinska, etiska eller religiösa skäl: Något som vi anser 

vara fullgott i dagsläget.   

Kommunstyrelsen                                           
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
Datum 2019–12–11 
 

(Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet) 
(Kristdemokraterna) 
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Motion av Stina Svensson (FI) om att införa 
vegansk norm vid Göteborgs Stads möten 
och evenemang  
Motionen 
Stina Svensson (FI) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att stadens nämnder och 
bolag ska ha vegansk norm för den kost som serveras vid politiska möten inom staden, 
stadens officiella representation samt vid evenemang som arrangeras av staden. 

Motionären framhåller att om staden inför vegansk norm för möten är det i enlighet med 
den riktning världen behöver röra sig i. Det medvetandegörande som sker blir betydande 
då staden har många politiska möten, officiella besök och evenemang. Motionären anser 
att den praktiska kompetensen på området finns för en förändring av detta slag och att 
förändringen är hanterbar inom gällande budget, och till med kan leda till besparingar. 

Förslaget avser inte verksamheter där människor bor, arbetar eller vistas kontinuerligt, 
utan just politiska möten, representation och evenemang.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till inköp och upphandlingsnämnden, miljö- och 
klimatnämnden, SDN Centrum och Göteborg & Co AB. Remissinstansernas svar är 
sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Inköp och 
upphandlingsnämnden 

Tar inte ställning. 

Yrkande V och MP 

Framhåller att om motionen 
bifalles kan implementeringen 
av förslaget inte ske förrän 
kraven kan ställas i framtida 
upphandlingar.  

Miljö- och 
klimatnämnden 

Översänder 
miljöförvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

 

För att nå miljömålen kommer 
vi att behöva förändra vad och 
hur vi konsumerar. En 
normförändring genom ändrade 
konsumtionsvanor i en hållbar 
riktning behövs. Staden borde 
göra en analys av hur de relativt 
nyligen inarbetade 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-11-08 
Diarienummer 0719/19 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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hållbarhetsaspekterna i stadens 
policy och riktlinje för 
representation har 
implementerats och om de 
efterlevs, innan en ny 
förändring av normerande kost i 
styrdokumenten genomförs. 

SDN Centrum Avstyrker 

Yrkande M, L och 
yttrande KD  

Yrkande SD  

Omröstning 

Vi har redan idag möjlighet att 
anmäla avvikande kost oavsett 
om det är av medicinska, etiska 
eller religiösa skäl. Denna 
möjlighet är fullt rimlig och 
något som givetvis bör fortsätta.  

Göteborg & Co AB Avstyrker I fråga om politiska möten inom 
staden, vid stadens 
representation samt vid interna 
evenemang såsom 
frukostseminarier etc. erbjuder 
Göteborg & Co redan i 
dagsläget främst vegetariska 
eller veganska alternativ. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ekonomiska konsekvenser för staden är oklara eftersom en total analys inte har gjorts. 
Det finns såväl fördyrande som kostnadsreducerande konsekvenser av ett beslut om 
vegansk norm. Det är fördyrande då det minskar konkurrensen i och med att det sannolikt 
är färre leverantörer som kan konkurrera med krav på vegansk mat än med konventionell 
mat. Det är kostnadsreducerade i och med att kost utan animaliska produkter ofta har 
lägre pris än framförallt kost med kött.  

Inköp och upphandlingsnämndens bedömning är att de totala konsekvenserna för staden 
ur ett inköpsperspektiv sannolikt är små. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Vegansk kost påverkar klimatutsläppen i lägre grad än konventionell kost vilket gör att 
ett beslut om vegansk norm ger en positiv effekt på Göteborgs Stads klimatutsläpp. 

Göteborgs Stad är den enda kommunen i Sverige som har inkluderat hållbarhetsaspekter i 
sin representationspolicy. Ingen av storstäderna i Sverige refererar till vegetarisk eller 
ekologisk mat i sin representationspolicy.  

I staden finns det inte någon enskild nämnd som sticker ut eller avviker från stadens 
generella representationspolicy, undantaget miljö- och klimatnämnden som har valt att ha 
vegetarisk kost som standardalternativ, med möjlighet att välja veganskt. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Hållbarhetsaspekter är sedan 2018 inarbetade i Göteborgs Stads befintliga policy och 
riktlinje för representation och gåvor. Göteborgs Stads policy för representation fastställer 
att stadens representation ska vara hållbar, med fokus på en miljömässigt och socialt 
hållbar konsumtion av livsmedel. 

Göteborgs Stads riktlinje för representation fastställer att på stadens evenemang, 
konferenser och möten ska i möjligaste mån väljas livsmedel som är ekologiska med låg 
klimatpåverkan och som tar hänsyn till etiska aspekter. Detta ska vara ett kriterium vid 
upphandling av livsmedel. Kaffe, te, socker och bananer ska alltid vara ekologiska och 
etiskt märkta. Kött och mejeriprodukter ska minska till förmån för vegetariska produkter 
och miljöcertifierad fisk. 

Officiell representation omfattar mottagandet av gäster inte endast från Sverige utan från 
hela världen; med olika trosuppfattningar, kulturella bakgrunder, vanor och preferenser. 
Med detta i åtanke och då vi marknadsför staden genom vår officiella representation, 
finns det flera aspekter att beakta.  

 
 

Magnús Sigfússon Eva Hessman 

Direktör för Stadsutveckling Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Inköp- och upphandlingsnämndens handlingar 
3. Miljö- och klimatnämndens handlingar 
4. SDN Centrums handlingar 
5. Göteborg & Co AB:s handlingar 
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Motion av Stina Svensson (FI) om att införa 
vegansk norm vid Göteborgs Stads möten 
och evenemang 

 

Förslag till beslut 

Att kommunfullmäktige uppdrar åt stadens nämnder och bolag att införa vegansk norm 

för den kost Göteborgs stad serverar: 

1. Vid politiska möten inom staden 

2. Vid stadens officiella representation 

3. Vid evenemang som arrangeras av Göteborgs stad 

Motion 

Den pågående klimatkrisen är ett hot mot hela jorden. Den är ett hot mot våra ekosystem, 

mot levande varelser och mot hela planetens klimatsystem. Göteborg har som stad en 

ambition att vara en föregångare i arbetet mot klimatförändringar och visa på positiva 

exempel som andra städer och kommuner kan ta efter. 

Förändringar behöver göras inom alla stadens verksamheter och på olika nivåer. I 

kartläggningen ”Fossilfritt Göteborg – Vad krävs?” pekas att gå över till vegetarisk kost i 

stadens alla verksamheter ut som en av 82 åtgärder som behöver tas för att nå våra 

klimatmål. 

Vi vill att staden som signal går före med att inte servera animaliska produkter vid 

officiella tillställningar alls, det vill säga en vegansk norm. 

Mejeri och kött står för 75% av utsläppen från matkonsumtionen i Sverige. Inom 

kommunens verksamheter har en övergång till mer vegetariskt i viss mån redan skett. 

Men vi ser fortfarande att staden serverar kött och andra animalieprodukter i officiella 

sammahand. 

För att nå klimatmålen behöver vi som stad förändra normer genom att förändra vanor. 

Det staden gör skickar en signal till övrig verksamhet och till invånare.  

  

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2019 nr 89 
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En vegansk norm ger betydligt mycket mindre utsläpp än vegetarisk. Vi föreslår därför att 

staden inför vegansk norm vid följande sammanhang: 

1. Vid politiska möten inom staden 

Exempelvis vid sammanträden i stadens nämnder och bolagsstyrelser. Det vill säga både 

vid regelbundna nämnd- och styrelsemöten men också vid utbildningar, studiebesök och 

liknande tillfällen då nämnd/styrelser träffas. 

 

2. Vid stadens representation 

Exempelvis då stadens verksamheter har externa besök av exempelvis kunder eller 

tjänstepersoner från andra kommuner 

 

3. Vid evenemang som staden arrangerar 

Exempelvis om Göteborgs stads förvaltningar eller bolag ordnar events som 

frukostseminarier, medborgardialoger eller liknande.  

Att staden inför vegansk norm för möten är i enlighet med den riktning världen behöver 

röra sig i. De medvetandegörande som sker blir betydande då staden har många politiska 

möten, officiella besök och evenemang. 

Den praktiska kompetensen på området finns för en förändring av detta slag, och vi ser att 

förändringen är hanterbar inom gällande budget, och till med kan leda till besparingar. 

Förslaget avser inte verksamheter där människor bor, arbetar eller vistas kontinuerligt, 

utan just politiska möten, representation och evenemang. Att ändra på stadens officiella 

möten är en relativt enkel åtgärd. 

Det är dags att agera, en relativt liten förändring som visar att Göteborg vill leda arbetet 

mot klimatförändringar. 

 

Stina Svensson (FI) 

 



 

Göteborgs Stad [Inköp- och upphandlingsnämnden], protokollsutdrag 1 (2) 

  

   

Svar på remiss: Motion av Stina Svensson (FI) 
om att införa vegansk norm vid Göteborgs 
Stads möten och evenemang 

§ 106, 0124/19 

 
Beslut  
Inköp- och upphandlingsnämnden tar inte ställning till motionen, men framhåller att 

om motionen bifalles kan implementeringen av motionen inte ske förrän kraven 

kunnat ställas i en framtida upphandling.  

 

Ärendet  
Stina Svensson (FI) har väckt en motion i Kommunfullmäktige om att stadens nämnder 

och bolag ska ha vegansk norm för den kost som serveras vid politiska möten inom 

staden, stadens officiella representation samt vid evenemang som arrangeras av staden. 

Inköp- och upphandlingsnämnden har fått möjlighet att tycka till om förslaget i motionen.  

 

Handlingar  
Tjänsteutlåtande den 3 september 2019, Motion – Handling 2019 nr. 89.  

 

Yrkanden  
Håkan Eriksson (V) och Eva Ternegren (MP) yrkar att nämnden ska besluta enligt 

följande:  

Inköp- och upphandlingsnämnden tar inte ställning till motionen, men framhåller att om 

motionen bifalles kan implementeringen av motionen inte ske förrän kraven kunnat 

ställas i en framtida upphandling.  

 
Mötet ajourneras kl.17:22-17:26.  

 

Protokollsutdraget skickas till  
Kommunstyrelsen. 

 

 

Dag för justering 

2019-10-03 

 

Inköp- och upphandlingsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-19 



 

 

[Nämnden för Inköp och upphandling] 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Kajsa Cardevik 

 

Ordförande 

Ditte Nörby (L) 

 

Justerande 

Håkan Eriksson (V) 
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Svar på remiss: Motion av Stina Svensson (FI) 
om att införa vegansk norm vid Göteborgs 
Stads möten och evenemang 

Förslag till beslut 
Inköp- och upphandlingsnämnden beslutar att motionen om vegansk norm vid Göteborgs 

Stads möten och evenemang bör avslås. 

Sammanfattning 
Stina Svensson (FI) har väckt en motion i Kommunfullmäktige om att stadens nämnder 

och bolag ska ha vegansk norm för den kost som serveras vid politiska möten inom 

staden, stadens officiella representation samt vid evenemang som arrangeras av staden. 

Bedömningen från Inköp- och upphandlingsförvaltningen är att förslaget endast i liten 

utsträckning berör de avtal förvaltningen tecknar för staden. Då upphandlingen av de 

avtal som berörs inte haft med vegansk norm som krav bör ett eventuellt beslut om 

vegansk norm inte införas förrän kraven kunnat ställas i en framtida upphandling, detta av 

både legala och affärsmässiga skäl. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser för staden är oklara eftersom en total analys inte har gjorts. 

Förvaltningens bedömning är att det finns såväl fördyrande som kostnadsreducerande 

konsekvenser av ett beslut om vegansk norm. Det är fördyrande då det minskar 

konkurrensen i och med att det sannolikt är färre leverantörer som kan konkurrera med 

krav på vegansk mat än med konventionell mat. Det är kostnadsreducerade i och med att 

kost utan animaliska produkter ofta har lägre pris än framförallt kost med kött. 

Förvaltningens bedömning är att de totala konsekvenserna för staden ur ett 

inköpsperspektiv sannolikt är små. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Inköp och upphandling 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-09-03 

Diarienummer N050-0124/19 

 

Handläggare 

Henrik Karlsson 

E-post: henrik.karlsson@ink.goteborg.se  
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Miljöperspektivet 
Vegansk kost påverkar klimatutsläppen i lägre grad än konventionell kost vilket gör att 

ett beslut om vegansk norm ger en positiv effekt på Göteborgs Stads klimatutsläpp. Det är 

oklart vilken omfattning inköp av mat har vid de möten och evenemang som anges i 

motionen och det är därmed oklart vilken effekt ett eventuellt beslut ger. 

Omvärldsperspektivet 
Klimatfrågan är av stor betydelse både i Göteborg Stad och i omvärlden, motionen har 

därmed en tydlig koppling till perspektiv i omvärlden.  
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Ärendet  
Stina Svensson (FI) har väckt en motion i Kommunfullmäktige om att stadens nämnder 

och bolag ska ha vegansk norm för den kost som serveras vid politiska möten inom 

staden, stadens officiella representation samt vid evenemang som arrangeras av staden. 

Inköp- och upphandlingsnämnden är remissinstans. Remissvar ska vara inlämnat till 

Kommunstyrelsen senast den 31 oktober. 

Beskrivning av ärendet 
Motionen föreslår att staden inför vegansk norm vid följande sammanhang: 

1. Vid politiska möten inom staden 

Exempelvis vid sammanträden i stadens nämnder och bolagsstyrelser. Det vill säga både 

vid regelbundna nämnd- och styrelsemöten men också vid utbildningar, studiebesök och 

liknande tillfällen då nämnd/styrelser träffas. 

2. Vid stadens representation 

Exempelvis då stadens verksamheter har externa besök av exempelvis kunder eller 

tjänstepersoner från andra kommuner 

3. Vid evenemang som staden arrangerar 

Exempelvis om Göteborgs stads förvaltningar eller bolag ordnar events som 

frukostseminarier, medborgardialoger eller liknande.  

Förvaltningen uppfattar att Inköp- och upphandlingsnämnden är tillfrågad som 

remissinstans utifrån det ansvar nämnden har att tillhandahålla ramavtal för stadens 

verksamheter. Nämndens verksamhet medför i och för sig att möten anordnas men då 

nämndens verksamhet är en av de minsta i staden är det förvaltningens uppfattning att 

motionen ska besvaras utifrån ett ramavtalsperspektiv. 

Förvaltningens bedömning 
Inköp och upphandling tillhandahåller ramavtal inom en stor mängd områden. Det finns 

dock inte en samordning av ramavtal på catering eller fika i staden. Det finns möjlighet 

att beställa fikabröd och smörgåsar på ramavtal men detta ramavtal är inte ett renodlat 

avtal för mötesfika utan ett ramavtal med bageri som vid sidan av bröd exempelvis även 

har fikabröd och bredda smörgåsar i sortimentet.  

Bedömningen från förvaltningen är därför att förslaget endast i liten utsträckning berör de 

avtal förvaltningen tecknar för staden.  

Vid ett eventuellt beslut om vegansk norm är det viktigt att det blir krav som 

konkurrensutsätts. I den upphandling som gjorts på bagerivaror fanns inte krav på 

veganska alternativ. Förvaltningens bedömning är att en övergång till vegansk norm på 

avtalet är en stor förändring och att denna sannolikt är att se som en alltför stor förändring 

för att vara möjlig att göra under löpande avtal. Därtill är det förvaltningens bedömning 

att veganska alternativ på mötesfika är så ovanligt att det kräver en branschanalys och 

konkurrensutsättning för att ge bra resultat i en upphandling. Förvaltningens bedömning 

är följaktligen att det av både legala och affärsmässiga skäl är viktigt att inte införa 

vegansk norm undre löpande avtalstid, utan att i så fall avvakta med införande till ny 

upphandling kunnat genomföras. Vilket eventuellt utfall en sådan upphandling av 

fikabröd och smörgåsar skulle ge är dock oklart. Det finns en risk att marknaden inte 
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skulle kunna tillgodose stadens behov, detta är dock en fråga som behöver utredas i en 

bred marknadsanalys. 

Då motionen, som förvaltningen förstår den, föreslår att den veganska normen införs 

direkt så är det förvaltningens bedömning att motionen bör avslås. 

 

 

 

Henrik Karlsson 

Förvaltningsdirektör 
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§ 177  Dnr 2019–9166 
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om motion av 
Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid 
Göteborgs Stads möten och evenemang, 0719/19 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remissen Motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid 
Göteborgs Stads möten och evenemang till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-12 med bilaga. 

Ajournering 
Miljö- och klimatnämnden ajournerar mötet klockan 16.23–16.24. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2019-09-27 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2019-09-27. 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-09-24 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om 
motion av Stina Svensson (FI) om att införa 
vegansk norm vid Göteborgs Stads möten 
och evenemang, 0719/19 
Förslag till beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remissen Motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid 
Göteborgs Stads möten och evenemang till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Stina Svensson (FI) har till kommunstyrelsen lämnat en motion om att införa en vegansk 
norm för den kost Göteborgs stad serverar. Den föreslagna förändringen omfattar den 
kost som serveras: 

1. Vid politiska möten inom staden 
2. Vid stadens officiella representation 
3. Vid evenemang som arrangeras av Göteborgs stad 

Miljöförvaltningen bedömer att en vegansk norm för stadens möten och arrangemang kan 
bidra till att driva på övergången till en mer hållbar matkonsumtion i samhället. 
Förvaltningen bedömer dock att det inte är en framkomlig väg för närvarande. Det finns 
en osäkerhet kring vilken effekt med avseende på miljönytta som en vegansk norm skulle 
komma att få. Staden borde göra en analys av hur de relativt nyligen inarbetade 
hållbarhetsaspekterna i stadens policy och riktlinje för representation har implementerats 
och om de efterlevs, innan en ny förändring av normerande kost i styrdokumenten 
genomförs.  

Ekonomiska konsekvenser 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Barnperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

 
Miljöförvaltningen 

 
  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-09-12 
Diarienummer 2019-9166 
 

Handläggare  
Xose Villegas 
Telefon: 031-368 37 31 
E-post: xose.villegas@miljo.goteborg.se 
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Mångfaldsperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Miljöförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Miljöförvaltningen beskriver aspekter utifrån miljöperspektivet under rubriken 
Förvaltningens bedömning sist i tjänsteutlåtandet. 

Omvärldsperspektivet 
Den gängse metoden att beräkna olika livsmedels klimatpåverkan baseras på 
livscykelanalyser. Livscykelanalys är ett värdefullt verktyg för att bedöma miljöpåverkan 
från till exempel industrier, men har sina begränsningar när det gäller miljöpåverkan från 
livsmedelssystemet. Det mått på växthusgaser som man använder är så kallade 
koldioxidekvivalenter. Siffrorna som anger koldioxidekvivalenter ger intryck av att vara 
exakta men är ett genomsnitt från ett antal olika produktionssätt. Resultaten kan variera 
mycket för en och samma vara. Exempelvis tas inte hänsyn till om varan är producerad 
med ekologiska eller konventionella metoder. Metoden är en hjälp i hur vi beräknar 
matens klimatpåverkan, men den bör kompletteras med andra metoder och i beaktande av 
resultaten från den senaste forskningen. 

I dag bedrivs omfattande forskning när det gäller livsmedelsprocessens påverkan på miljö 
och klimat. Forskningen på området är enig om att konsumtionen av kött och 
mejeriprodukter behöver minskas för att skapa en hållbar livsmedelsförsörjning. Men 
åtgärder som kan vara positiva ur klimatsynpunkt kan ha negativa effekter på andra 
miljömål. Därför försöker allt fler forskare anlägga ett helhetsperspektiv där merparten av 
miljöproblemen som är knutna till livsmedelsförsörjningen kan hanteras. 

Göteborgs Stad är den enda kommunen i Sverige som har inkluderat hållbarhetsaspekter i 
sin representationspolicy. Ingen av storstäderna i Sverige refererar till vegetarisk eller 
ekologisk mat i sin representationspolicy. Härnösands kommun har som policy att det 
alltid ska finnas ett vegetariskt alternativ vid representation. 

I staden finns det inte någon enskild nämnd som sticker ut eller avviker från stadens 
generella representationspolicy, undantaget miljö- och klimatnämnden som har valt att ha 
vegetarisk kost som standardalternativ, med möjlighet att välja veganskt. 

 

Bilaga 
1. Motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid Göteborgs Stads möten 

och evenemang, 0719/19 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över en 
motion till kommunfullmäktige om att införa en vegansk norm vid Göteborgs Stads 
möten och evenemang. Svar önskas senast den 31 oktober.  

Beskrivning av ärendet 
Stina Svensson (FI) har till kommunstyrelsen lämnat en motion om att införa en vegansk 
norm för den kost Göteborgs stad serverar:  

1. Vid politiska möten inom staden 
2. Vid stadens officiella representation 
3. Vid evenemang som arrangeras av Göteborgs stad 

Motionen föreslår en relativt enkel åtgärd med symbolvärde som innebär att staden slutar 
servera animaliska produkter vid den typ av tillställningar. Förslaget avser inte 
verksamheter där människor bor, arbetar eller vistas kontinuerligt, utan just politiska 
möten, representation och evenemang. 

Motionen påpekar att mejeri och kött står för 75% av utsläppen från matkonsumtionen i 
Sverige. Motionen menar vidare att för att nå klimatmålen behöver staden förändra 
normer genom att förändra vanor. Det som staden och dess egna verksamhet gör skickar 
en signal till övrig verksamhet, till invånare och till omvärlden.  

Motionen refererar till miljöförvaltningens rapport 2018:13 ”Fossilfritt Göteborg – vad 
krävs?”. Rapporten var resultatet av miljö- och klimatnämnden i uppdrag i 
kommunfullmäktiges budget för 2017 att genomföra: ”En utredning av vilka lokala 
åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-
gradersmålet från FN:s konferens COP2”.   

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen instämmer med motionsförfattaren om att den pågående klimatkrisen är ett 
hot mot hela jorden. Mat och livsmedel har en stor påverkan på vår miljö och på klimatet. 
Livsmedelsprocessen är beroende av naturresurser som vatten, jord och biologisk 
mångfald. I alla steg krävs energi vilket har såväl miljö- som klimatpåverkan. Produktion 
och konsumtion av livsmedel är komplexa processer som påverkar flera av stadens 
miljömål i en negativ riktning. 

Forskningsresultat visar att det kommer att vara mycket svårt att åstadkomma omfattande 
minskningar av miljöpåverkan inom livsmedelsområdet genom att enbart vidta åtgärder i 
produktionsledet. För att nå miljömålen kommer vi att behöva förändra vad och hur vi 
konsumerar. En normförändring genom ändrade konsumtionsvanor i en hållbar riktning 
behövs.  

Ett flertal forskningsstudier visar att vi påverkar varandra i våra matval, att det finns en 
social spridning av matvanor. Det pekar på att det kan vara en verksam metod att förändra 
vad som serveras i offentliga måltider, inklusive måltider vid representation, för att 
påverka allmänhetens matvanor i en mer hållbar riktning. Innan sådana förändringar 
införs är det dock viktigt att utreda hur de ska implementeras för att få så god effekt som 
möjligt. Här är det angeläget att utreda två aspekter av förändringen. Den ena är de mest 
verksamma alternativen för att påverka olika målgruppers matvanor. Frågetecken finns 
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här kring hur man inför en ny kost för att påverka samhällets normer på ett effektivt sätt 
som bidrar till normförändring, acceptans och kunskap hos målgruppen.  

Den andra är hur en stor offentlig inköpare som staden påverkar och påverkas av 
marknadens utveckling. En viktig frågeställning här är om det finns leverantörer som kan 
leverera utvald kost med god kvalitet. Erfarenheter från stadens måltidsverksamhet visar 
att matens kvalitet är viktigare för målgruppens acceptans för förändringen, än vilken typ 
av kost det handlar om. 

I den reviderade handlingsplanen för Göteborgs Stads miljöprogram föreslogs att staden 
skulle ta fram en policy för hållbar representation. Hållbarhetsaspekter är sedan 2018 
inarbetade i Göteborgs Stads befintliga policy och riktlinje för representation och gåvor. 
Göteborgs Stads policy för representation fastställer att stadens representation ska vara 
hållbar, med fokus på en miljömässigt och socialt hållbar konsumtion av livsmedel. 

Göteborgs Stads riktlinje för representation fastställer att på stadens evenemang, 
konferenser och möten ska i möjligaste mån väljas livsmedel som är ekologiska med låg 
klimatpåverkan och som tar hänsyn till etiska aspekter. Detta ska vara ett kriterium vid 
upphandling av livsmedel. Kaffe, te, socker och bananer ska alltid vara ekologiska och 
etiskt märkta. Kött och mejeriprodukter ska minska till förmån för vegetariska produkter 
och miljöcertifierad fisk.  

Möjligheten att påverka vanor och normer genom att servera livsmedel som är ekologiska 
och med låg klimatpåverkan vid stadens representation finns idag. Förvaltningen anser att 
en analys av hur hållbarhetsaspekterna i stadens policy och riktlinje för representation har 
implementerats och i vilken omfattning den efterlevs borde ligga till grund inför en 
eventuell ny förändring av normerande kost i styrdokumenten. 

Vidare bedömer förvaltningen att stadens arbete med matens miljöpåverkan inte enbart 
bör begränsas till klimatfrågan som det sker när man lyfter fram frågan om vegansk kost i 
motionen. Fler miljöproblem i relation till livsmedel behöver belysas och hänsyn tas till 
flera av stadens miljömål. Åtgärder som kan vara positiva ur klimatsynpunkt kan ha 
negativa effekter på andra miljömål. Till exempel kan ett minskat antal betesdjur leda till 
försämrad biologisk mångfald. Inköpsvolymen som den föreslagna ändringen i motionen 
innebär är inte alls lika omfattande som till exempel den från stadens offentliga måltider. 
Förvaltningen anser likväl att organisationen bör väga in alla övergripande effekter som 
ändringar i styrdokument medför även när de görs på symbolnivå. 

 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

Henriette Söderberg 

Avdelningschef 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum: 2019-10-22

Göteborgs Stad Centrum, protokollsutdrag 

  

  

§ 167 

 
Svar på remiss angående motion om att införa vegansk kost 
som norm 

 

Beslut 

Stadsdelsnämnden Centrum avslår stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande om att 
tillstyrka motionen från Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid Göteborgs 
Stads möten och avstyrker motionen i sin helhet. 
 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden har fått en motion av Stina Svensson (FI) om att införa en vegansk 
norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang på remiss. Nämnden ska yttra sig över 
motionen senast den 31 oktober 2019.  
 

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltningen Centrums tjänsteutlåtande, 2019-10-07 
Motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid Göteborgs Stads möten 
och evenemang  

Yrkanden 
Matilda Skön (FI) och Azar Hedemalm (MP) yrkar bifall till förvaltningens 
tjänsteutlåtande om att tillstyrka motion av Stina Svensson (FI) om att införa en vegansk 
norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang. 

Erjola Pere Poci (M) och Rasmus Ragnarsson (SD) yrkar avslag på förvaltningens 
tjänsteutlåtande om att tillstyrka motionen och Stina Svensson (FI) om att införa en 
vegansk norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang och att stadsdelsnämnden 
avstyrker motionen i sin helhet.  

Propositionsordning  
Ordföranden Mattias Tykesson (M) redovisar följande propositionsordning som nämnden 
godkänner: 
 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall respektive 
avslag till förvaltningens förslag om att tillstyrka motionen från Stina Svensson (FI) om 
att införa vegansk norm vid Göteborgs Stads möten. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att nämnden avslår förvaltningens förslag och avstyrker motionen i 
sin helhet. 
Omröstning begärs och verkställs. 
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Sammanträdesdatum: 2019-10-22

Göteborgs Stad Centrum, protokollsutdrag 

  

  

Omröstning 
Ja-röst innebär avslag på förvaltningens tjänsteutlåtande om att tillstyrka motionen och att 
avstyrka motionen i sin helhet. 

Nej-röst innebär bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande om att tillstyrka motionen.  

Ja-röster lämnas av: Erjola Pere Poci (M), Carita Jansson Tsiantes (D), Rasmus 
Ragnarsson (SD), Victoria Viklund (L) och Mattias Tykesson (M). 

Nej-röster lämnas av: Alice Vernersson (V), Azar Hedemalm (MP) och Matilda Skön 
(FI). 

Aslan Akbas (S), Jan-Åke Ryberg (S) och Hanna Andersson (S) avstår från att delta. 

Ordföranden finner att stadsdelsnämnden med 5 ja-röster, 3 nej-röster samt 3 ledamöter 
som avstår från att delta beslutar om att avslå förvaltningens tjänsteutlåtande om att 
tillstyrka motionen.  

 

 

 

Justering 
Tisdag den 22 oktober 2019 Skånegatan 9A 

 

_______________________________________________________ 
Rätt utdraget intygar i tjänsten 
Jenni Hermansson, sekreterare 

 

Mattias Tykesson (M), ordförande 

 

Matilda Skön (FI), justerare 

 

  



      
Göteborg 19.10.17 

Yrkande (M) (L) 
Yttrande (KD) 

SDN Centrum 19.10.22 
Ärende 9 

 
Svar på remiss angående motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm 
 
 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna anser att den egna rätten att välja, är något 
positivt och viktigt. Det gäller i både smått som stort, så även den mat vi stoppar i oss. 
Motionärens förslag handlar om att vår kostnorm vid möten, representation och evenemang i 
Göteborgs stads regi, skall ersättas av en vegan-norm. Man nöjer sig inte med att tala om en 
vegetarisk norm, utan sträcker sig så långt som till att försöka införa en vegan-norm. Det är 
tydligt att man på sikt vill se en vegannorm i samhället generellt, vilket framförallt skulle 
drabba de svaga grupperna, äldre och barn, på ett minst sagt olyckligt vis. Tillförseln av 
näring och rätt proteiner för de minsta, till avsaknaden av den speciella maträtten på 
äldreboendet som den äldre brukaren minns från sin tidigaste barndom. För att inte tala om 
konsekvenserna för svenskt lantbruk där vi ser både kött- och mjölkbönder som har det tufft 
redan idag. 
 
Vad som egentligen är en norm kan diskuteras, men klart är att vi redan idag har möjlighet att 
anmäla avvikande kost oavsett om det är av medicinska, etiska eller religiösa skäl. Denna 
möjlighet är fullt rimlig och något som givetvis bör fortsätta. Allt annat vore oklokt. 
 
Förvaltningen har valt att tillstyrka motionen i sitt tjänsteutlåtande, något som vi anser vara 
anmärkningsvärt. Vad vi äter, är något vi själva väljer och har en egen uppfattning om och 
knappast något som politiker och tjänstemän skall gå in och detaljstyra. Det finns för- och 
nackdelar med allt, beroende på vilken uppfattning man har i frågan från början. Det är upp 
till var och en att göra sina egna val.  
 
Vi anser att arbetsgången med att anmäla avvikande kost är bra nog och inget som vi politiker 
skall gå in och detaljstyra ytterligare.   
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på 
 
att Stadsdelsnämnden Centrum avstyrker motionen i sin helhet 
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Yrkande angående motion om att införa 
vegansk kost som norm 

Förslag till beslut 
I stadsdelsnämnden: 

1. Stadsdelsnämnden Centrum avslår motionen från Stina Svensson (Fi) om att 

införa vegansk norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang.  

 

 

Yrkandet 

 

Först skulle vi för att kunna förstå synpunkten lite bättre i remissyttrandet - 

vilja att SDN Centrum utvecklar meningen ”Förslaget är även positivt genom 

att det förflyttar majoritetsnormen”?  

Varför är det positivt att förflytta majoritetsnormer? Det finns inget egenvärde i 

att flytta en majoritetsnorm. Det måste ställas i relation till skada respektive 

nytta för samhällets medlemmar. Resonemanget blir motsägelsefullt eftersom 

man endast tycks vara intresserad av att ersätta en majoritetsnorm mot en 

annan. 

 

Vad gäller argument om ”minskar behoven av specialkost” vill vi påpeka att 

vegansk kost inte underlättar för tex glutenintoleranta, då det är vetet som 

orsakar en allergisk reaktion. 

 

Under ekonomiska konsekvenser läser vi att vegansk kost oftast är mer 

ekonomiskt fördelaktig än animalisk. Där vill vi påpeka att Tofu ofta är dyrare 

än tex ekologisk skinka. 

 

Sverigedemokraterna anser att det finns en rimlig gräns i hur man kan gå in 

och detaljstyra stadens medarbetare. Man kan givetvis byta ut animaliskt 

pålägg mot vanlig ost. Det kommer bli tråkigare och mer smaklöst för många 

medarbetare, men det är inte lika kontrollerande som att tex byta ut kött emot 

sojabaserat pålägg. 

 

De här förändringarna skulle alltså gälla inom stadens alla verksamheter och 

på olika nivåer. Det innebär att om vi får tex får Volvochefer på besök, 

statsbesök från Uganda, industriutvecklande verksamhet från andra delar av 

världen, vänorter etc., etc. – då ska vi bara servera veganskt? Nej vet ni vad! 

SDN Centrum  
  

  

Yrkande  

2019-10-21 
 

  

Ärende nr 9 
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Vi bor i en hamnstad där fisket och exporten av fisk är riklig. När vi har fint 

besök från annan ort, då borde vår stolthet, vår fina fisk och skaldjursbuffé 

istället vara ett givet komplement till animaliska produkter.  

 

Vi behöver en varierad och näringsrik kost med både protein kolhydrater och 

vitaminer. Grönsaker, frukt, spannmålsprodukter, fisk, fågel och kött 

kompletterar varandra och borde ingå i den mat som staden serverar.  
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Svar på remiss angående motion av Stina 
Svensson (FI) om att införa vegansk norm  

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker motionen från Stina Svensson (FI) om att införa 

vegansk norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har sänt en motion om att införa vegansk norm vid Göteborgs 

Stads möten och evenemang på remiss. Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget är positivt ur ett miljöperspektiv då det har 

potential att minska Göteborgs stads miljöpåverkan. Förslaget är även positivt genom att 

det förflyttar majoritetsnormen och minskar behoven av specialkost. Förslaget bedöms 

ligga i linje med flera av stadens styrande dokument.  

Ekonomiska konsekvenser 
För konsumenten blir vegansk kost oftast mer ekonomiskt fördelaktig än animalisk. 

Kostnaden för färdig mat eller fika genom stadens leverantörer bedöms av förvaltning 

vara likvärdig med dagens kostnader varav det ekonomiska perspektivet inte förändras 

vid ett förverkligande av motionens förslag.  

Barnperspektivet 
Unga är i större utsträckning vegetarianer eller veganer än vuxna och äldre varav 

förslaget bedöms vara positivt ur ett barnperspektiv. En minskad klimatpåverkan är även 

det positiv ur ett barnperspektiv och för framtida generationer. 

Jämställdhetsperspektivet 
Kvinnor är i större utsträckning vegetarianer eller veganer än män varav förslaget bedöms 

vara positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
En vegansk kost som norm är positivt ur ett mångfaldsperspektiv då kosthållningen är 

förenlig med de flesta religioner eller andra trosuppfattningar. 

Miljöperspektivet 
Animalieproduktion står för cirka 15 procent av världens växthusgasutsläpp. 

Köttproduktion bidrar till stora utsläpp av växthusgaser genom bland annat metanutsläpp 

från idisslande kor och från odlingen av djurens foder. Köttkonsumtionen i Sverige år 

Centrum 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-10-07 

Diarienummer N134-0446/19 

 

Handläggare 

Malin Hjalmarsson 

Telefon: 031-365 70 52 

E-post: malin.hjalmarsson@centrum.goteborg.se  
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2017 har ökat med 70 procent jämfört med 1960. Nötköttet har störst klimatpåverkan. 

Betande djur i naturbetesmarker bidrar dock positivt till biologisk mångfald och till att 

göra naturen robust. En vegansk kost innebär generellt en lägre miljö- och 

klimatpåverkan än animalier vilket är positivt ur ett miljöperspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
En förändring av kostnormer sker på flera olika officiella myndigheter. Nederländska 

utbildningsdepartementet, Erasmus Universitetet i Rotterdam och Karolinska Institutet är 

exempel på myndigheter eller institutioner som har övergått till att ha vegansk eller 

vegetarisk kost som norm. Länsstyrelsen i Västra Götaland serverar även de vegetariskt 

med möjlighet att komplettera med kött som gynnar biologisk mångfald vid sina 

konferenser och sin representation.  

Samverkan 
Information i ärendet lämnas till förvaltningens samverkansgrupp den 16 oktober 2019. 

Beslutet skickas/expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden har fått en motion av Stina Svensson (FI) om att införa en vegansk 

norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang på remiss. Nämnden ska yttra sig över 

motionen senast den 31 oktober 2019.  

Beskrivning av ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår motionären att en vegansk norm införs vid 

Göteborgs Stads möten och evenemang. I motionen föreslås kommunfullmäktige uppdra 

åt stadens nämnder och bolag att införa vegansk norm för den kost Göteborgs Stad 

serverar: 

1. Vid politiska möten inom staden 

2. Vid stadens officiella representation 

3. Vid evenemang som arrangeras av Göteborgs stad 

Förvaltningen utgår i bedömningen från att begreppet vegansk norm inom kost innebär en 

uteslutning av alla animaliska livsmedel såsom kött, fågel, fisk och mejeriprodukter. 

Förvaltningens utgår även från att ett införande av en vegansk norm innebär att den kost 

som serveras vid punkterna ovan är vegansk, såvida inte deltagare har anmält specialkost 

eller andra kostpreferenser.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att motionärens förslag är positivt ur många aspekter, 

särskilt miljömässiga, och tillstyrker därför förslaget.  

Ett förtydligande kring huruvida det ska vara möjligt att ange kostpreferenser, och 

erbjudas den kosten, och inte bara specialkost behöver dock göras för att skapa en större 

tydlighet i förslagets genomförande. 

Koppling till styrande dokument 

I stadens klimatstrategiska program finns strategi nummer 20, Minska klimatpåverkan 

från mat i våra verksamheter. Strategin handlar om att främja kost som innebär mindre 

utsläpp av växthusgaser, minska matsvinnet och minska vår klimatpåverkan. Strategin 

innebär en minskning av livsmedel med stor klimatpåverkan och att denna ska ersättas 

med framför allt vegetabiliska produkter. Strategin beskriver även att staden vid 

evenemang och möten ska föregå med gott exempel och välja livsmedel med låg 

klimatpåverkan. I stadens handlingsplan för miljön 2018-2020 finns åtgärd nummer 166, 

Öka utbudet av ekologiskt och vegetariskt samt minska matsvinnet på restauranger, 

caféer och evenemang i stadens verksamheter. Motionärens förslag ligger således i linje 

med flera av stadens styrande dokument. 

Miljö- och hälsomässiga fördelar med vegansk kost 

En vegansk kost innebär generellt en lägre miljö- och klimatpåverkan än animalier vilket 

är positivt ur ett miljöperspektiv. Genom att eliminera, eller minska, på olika former av 

specialkost och erbjuda en kost som en stor majoritet har möjlighet att äta ökas också 

möjligheten att erbjuda samma rätt till fler personer. Detta är resurseffektivt, ger 

stordriftsfördelar och underlättar för den som levererar maten. Göteborgs stad är en stor 

verksamhet och kan genom sin storlek också bidra till att öka efterfrågan på veganska 

produkter vilket generellt är positivt ur ett miljöperspektiv.  
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Enligt Livsmedelsverket bör kostintaget av rött kött och chark begränsas till 500 gram i 

veckan, vilket innebär ungefär fyra köttmåltider i veckan. Äter en mindre än 500 gram i 

veckan menar Livsmedelsverket att risken för tjock- och ändtarmscancer minskar. 

Särskilt charkprodukter innehåller mycket salt och mättat fett där en minskning i intag 

också minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Ur ett hälsomässigt perspektiv är 

förslaget därför positivt genom att minska mängden kött som serveras i stadens möten 

och evenemang.  

Normmedvetenhet 

I samhället finns en rad sociala normer som ger ett riktmärke för hur något förväntas 

utföras eller hur man ska bete sig mot varandra. Det som är norm uppfattas som det 

vanliga, eller önskvärda, medan det som bryter mot normen uppfattas som något onormalt 

eller avvikande. Att bryta mot olika typer av normer kan få konsekvenser för hälsan. 

Minoritetsstress beskriver den förhöjda stressnivå som upplevs av individer som bryter 

mot majoritetsnormer 

Vad gäller kostpreferenser är en allmän kost utan särskilda restriktioner normen, vilket 

också visas i att särskilda kostpreferenser oftast behöver anmälas medan den som äter 

allmän kost sällan behöver berätta detta. Om en vegansk norm införs vid Göteborgs stads 

möten och evenemang förflyttas normen och fler inkluderas i en majoritetsnorm där det 

oftast är mest bekvämt att befinna sig. En förflyttning av normen för kost kan också bidra 

till att motverka ett stigma och kan bidra till att fler flyttas utanför sin komfortzon, medan 

andra slipper pekas ut som en minoritetsgrupp. 

Måltidens betydelse 

En komplicerande faktor för ett genomförande i enlighet med förslaget är den 

identitetsmarkör som mat innebär för de flesta. Vilka hälsomässiga, etiska, ekologiska 

eller ekonomiska val man som konsument gör kopplat till sina måltider hänger ofta starkt 

samman med ens identitet eller ursprung. När en offentlig aktör upplevs begränsa ens 

individuella val relaterad till kost kan detta därför ses som ett identitetsingrepp. 

Offentliga debatter kopplat till kost tenderar ofta att väcka starka känslor till följd av 

detta. 

Motionären föreslår i detta fall inte att enbart vegansk kost ska serveras, utan att normen 

ska förändras. Detta skulle dock troligen leda till att fler äter ett veganskt alternativ 

genom att det blir en riktad påverkan mot detta alternativ (motsvarande engelskans 

nudging). För de flesta individer skulle förslaget innebära en förändring i ett knappt 

märkbart antal måltider i relation till det totala kostintaget. Förvaltningens anser därför att 

de miljömässiga och hälsomässiga fördelarna bör få större tyngd i bedömningen. 

 

 

Maria Augustsson 

 

Sektorschef samhälle och kultur 

Babbs Edberg 

 

Stadsdelsdirektör 
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Diarienummer: 0235/19 
  
Handläggare: Jesper Pamp 
 Tel: 031-368 40 22 
 E-post: jesper.pamp@goteborg.com 

 

Yttrande över motion av Stina Svensson (FI) om att 
införa vegansk norm vid Göteborgs Stads möten 
och evenemang 
 
Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB  
Styrelsen föreslås besluta 

1) Att avstyrka föreliggande motion med nedanstående kommentarer, 
2) Att översända yttrandet till kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 
Göteborg & Co har ombetts yttra sig över motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk 
norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang.  

Huvudsyftet med förslaget är att minska Göteborgs Stads miljöpåverkan tillika agera föredöme 
vars agerande kan inspirera andra städer och kommuner. 

I motionen föreslås att vegansk norm införs i följande sammanhang  

• Vid politiska möten inom staden 
Exempelvis vid sammanträden i stadens nämnder och bolagsstyrelser. Det vill säga 
både vid regelbundna nämnd- och styrelsemöten men också vid utbildningar, 
studiebesök och liknande tillfällen då nämnd/styrelser träffas. 

• Vid stadens representation 
Exempelvis då stadens verksamheter har externa besök av exempelvis kunder eller 
tjänstepersoner från andra kommuner 

• Vid evenemang som staden arrangerar 
Exempelvis om Göteborgs stads förvaltningar eller bolag ordnar events som 
frukostseminarier, medborgardialoger eller liknande.  

Förslaget avser inte verksamheter där människor bor, arbetar eller vistas kontinuerligt. 
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Ekonomiska konsekvenser  
I upphandlingsförfarandet kan kriterier rörande vegansk kost göra att urvalet av eventuella 
leverantörer mindre. Detta skulle i förlängningen kunna leda till kostnadsmässiga effekter. 
Resonemanget förutsätter att det finns leverantörer som kan leverera önskvärd kost som även 
håller en god kvalitet.  

Olika Perspektiv 
Barnperspektivet 

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter utifrån dessa perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet  

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter utifrån dessa perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet  

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter utifrån dessa perspektiv. 

Miljöperspektivet 

I motionen omnämns vilken klimatpåverkan som mejeri och kött har i förhållande till den totala 
matkonsumtionen i Sverige. En övergång till vegansk norm i de sammanhang som Göteborgs 
Stad erbjuder mat skulle bidra till en minskad andel koldioxidutsläpp. Det nämns även att 
kartläggningen ”Fossilfritt Göteborg – Vad krävs?” beskriver att en övergång till vegetarisk kost 
i stadens samtliga verksamheter är 1 av 82 åtgärder som krävs för att staden ska nå sina 
klimatmål.  

Omvärldsperspektivet  

Det finns flera exempel runt om i landet på insatser i likhet med den som föreslås i motionen. 
Flera skolor inför t.ex. särskilda vegetariska dagar i skolmatsalen och det finns exempel på 
skolor som uteslutande serverar vegetarisk mat. Det finns även politiska förslag om att införa 
vegetarisk norm på äldreboenden.  

Ärendet  
Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i 
bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som 
lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Göteborg & co har organiserat sin 
verksamhet utifrån ett antal strategiska affärsområden; Möten, Evenemang, Marknad & 
kommunikation, Analys & omvärld samt Partnerskap inkl. Näringslivsgruppen. 

Affärsområde Mötens uppdrag lyder som följer: ”Göteborg ska aktivt värva stora kongresser och 
företagsmöten som för samman akademi och näringsliv i regionen med forskning och utveckling 
på hög internationell och nationell nivå. Vi ska marknadsföra och sälja in destinationen 
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Göteborg till beslutsfattare av främst internationella möten, politiska möten samt större 
företagsmöten.”  

Uppdragsbeskrivningen för affärsområdet Evenemang lyder ”Driva och stärka Göteborg som 
evenemangsstad genom att strategiskt utveckla, möjliggöra och genomföra hållbara evenemang 
inom kultur och idrott”.  

Förslagen i föreliggande motion avgränsas till den kost som Göteborgs Stad serverar vid 
politiska möten inom staden, vid stadens officiella representation samt vid evenemang som 
arrangeras av Göteborgs stad. Förslagsställaren exemplifierar dessa sammanhang med bl.a. 
frukostseminarier, medborgardialoger, utbildningar, studiebesök och liknande tillfällen då 
nämnd/styrelse träffas. Förslaget omfattar endast de möten och evenemang som genomförs i 
stadens regi, vilket innebär att de möten och evenemang som Göteborg & Co värvar men inte 
har ett ansvar för genomförande, inte omfattas av föreliggande förslag.  

De årligen återkommande evenemang där Göteborg & Co har en genomföranderoll är Göteborgs 
kulturkalas och Vetenskapsfestivalen. Göteborg & Co har arrangerat Göteborgs kulturkalas 
sedan 1991. Evenemanget har under åren gått under olika namn men präglats av i stort sett 
samma huvudsakliga beståndsdelar; mat, musik, människor och möten. Ett brett och varierande 
utbud av mat ger människor möjlighet att ta del av andra kulturer och maten som besökarna 
erbjuds har ett tydligt fokus på lokala aktörer från olika länder, vilket vidgar perspektiven och 
bidrar till insikt och kunskap om andra människors kultur och bakgrund. Från de senaste årens 
utvärderingar kan man utläsa att de av besökarna mest uppskattade delarna av kalaset är just 
utbudet av mat.  

Göteborgs kulturkalas är miljödiplomerat genom Svensk Miljöbas, vilket innebär att bolaget har 
ett systematiskt miljöarbete och har inför evenemanget genomfört åtgärder i enlighet med 
kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Kulturkalaset följer även en utarbetad hållbarhetspolicy 
där man bl.a. arbetar för en minimerad miljöbelastning och miljömedvetna val och att samtliga 
avtalspartners ska arbeta med de tre hållbarhetsdimensionerna. Under evenemanget ställs ett 
antal miljökrav på matförsäljarna, bl.a. att samtliga försäljare ska använd minst sex ekologiska 
produkter/ingredienser som tillsammans utgör minst 30 % av den totala mängden mat, all fisk 
och skaldjur ska komma från hållbara bestånd, allt kaffe är ekologiskt och rättvisemärkt och all 
mjölk är ekologisk samt alla matförsäljare har minst 50 % vegetariska eller veganska alternativ 
på menyn. Kulturkalaset blev 2018 utsett till Årets hållbara event av Aktuell Hållbarhet. 

Sett till Vetenskapsfestivalen så förekommer matförsäljning i mycket liten omfattning. Redan i 
dagsläget regleras utbudet av den miljödiplomering som Vetenskapsfestivalen innehar, vilket 
innebär att det krävs att en viss andel av utbudet enbart är vegetariskt samt att de ekologiska 
ingredienserna ska uppgå till minst 30 %.  

I fråga om politiska möten inom staden, vid stadens representation samt vid interna evenemang 
såsom frukostseminarier etc. så erbjuder Göteborg & Co redan i dagsläget främst vegetariska 
eller veganska alternativ.  
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Göteborg & Co arbetar aktivt med miljömässig hållbarhet i samtliga verksamheter. Som 
ingångsvärde och fundament i bolagets affärsplan gäller målbilden att Destinationen Göteborg 
ska vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppet i alla delar. 
Göteborg & Co ska verka för en destination som erbjuder hållbara, attraktiva och unika 
upplevelser. Bolaget jobbar långsiktigt och tillsammans med intressenter med inställningen att 
hela tiden göra bättre och flytta fram positionerna. Göteborg har de senaste tre åren blivit 
utsedd till världens ledande hållbara destination av Global Destination Sustainability Index. 

I motionen förutsätts föreslagna åtgärder ge positiva effekter sett till minskade klimatutsläpp 
samtidigt som staden använder insatserna som en metod för att föregå med gott exempel. Vid 
ett eventuellt genomförande är det angeläget att utreda hur dessa metoder ska implementeras 
för att nå bästa effekt.  

Bilagor  
Bilaga 6 Motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid Göteborgs Stads möten 
och evenemang.  

Expedieras  
Kommunstyrelsen 
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