
Yttrande angående yrkande angående kommunens 

krisberedskap för livsmedelsförsörjning  

 

Yttrandet 
 

De rödgrönrosa partierna lyfter i sitt yrkande fram vikten av en ökad självförsörjning av livsmedel. 

Det finns definitivt en poäng i att se över hur nationen kan stärka sin självförsörjning av livsmedel i en 

krissituation, det är dock uppenbart att detta är just en nationell fråga och inte en rent kommunal 

angelägenhet. 
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Yrkande angående kommunens krisberedskap 
för livsmedelsförsörjning  
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att kraftigt stärka krisberedskapen och 
självförsörjningsgraden för Göteborgs livsmedelsförsörjning både på kort 
och lång sikt. 

2. Förslag på åtgärder ska återredovisas till kommunstyrelsen så snart som 
möjligt och kostnader särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå 
senast i samband med bokslutet.  

 

Yrkande 
Coronakrisen visar på hur sårbart vårt samhälle är och hur snabbt samhället kan 
förändras. Vi rödgrönrosa ser att ett viktigt område för ett motståndskraftigt samhälle 
är självförsörjningen av livsmedel. För att klara livsmedelsförsörjningen vid en kris 
krävs strategisk samverkan mellan offentliga och privata aktörer både på lokal, 
regional och nationell nivå. Här har kommunen en viktig roll. Kommunen serverar 
idag ca 20 miljoner måltider per år till stadens äldre och unga. Det ansvaret gäller 
också vid kris.  
 
Göteborg har precis som Sverige som helhet, en låg självförsörjningsgrad av 
livsmedel. Vi är idag helt beroende av import för att klara behovet av mat. Göteborgs 
stad äger stora arealer jordbruksmark vilket innebär att finns potential för en högre 
självförsörjningsgrad. Att nå hundra procent är inte realistiskt, men vi skulle kunna 
höja graden väsentligt genom att öka andelen närproducerade livsmedel.  
 
Stadsledningskontoret arbetar redan idag med krisberedskap. Hur vi säkrar tillgången 
på livsmedel, både kortsiktigt och långsiktigt behöver tydligare inkluderas i 
krisberedskapsarbetet.  
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