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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
angående effekterna av slopat krav på 
ekologiskt kött i stadens upphandlingar  
Yttrandet 
Yrkandet hänvisar till stadens upphandlingspolitik gällande andelen inköpt ekologiskt 
kött i stadens verksamheter och hur detta har minskat mellan 2019 och 2021 samt vilken 
påverkan det kan ha gällande målen om 80 procent ekologiska inköp i Miljö- och 
klimatprogrammet.  

Det stämmer att det skett en minskning gällande andelen inköpt ekologiskt kött och chark 
till följd av att Göteborgs Stad numera väljer att beställa mer svenskproducerad mat i 
stället för utländsk ekologisk mat. Sedan Alliansen tillträdde har vi styrt om 
upphandlingspolitiken och i stället infört krav på att leverantörers djurhållning ska leva 
upp till svensk djurskyddslagstiftning eller motsvarande. Vad de rödgröna glömmer att 
nämna dock är att andelen kött och chark som köps in i stadens verksamheter med 
svenskt ursprung numera ligger på 81 procent, vilket är en ökning med 20 procent sedan 
2019. Numera är en majoritet av stadens inköp gällande kött och chark producerad enligt 
svensk djurskyddslagstiftning, möjliggjort för mer närproducerad mat samt säkerställt en 
schysst konkurrens. Detta som en direkt effekt av Alliansens politik.    

Inom stadens miljö- och klimatprogram har vi satt ambitiösa mål för att staden ska ha 
klimatutsläpp nära noll senast år 2030. Därför har vi satt målet att 80 procent av stadens 
livsmedelsinköp ska vara ekologiskt 2030, ett mål vi räknar med att uppfylla. Men precis 
som inköp- och upphandling vittnar om så behöver man ha åtanke att utbudet är fortsatt 
begränsat och att marknaden kan ännu inte leverera de kvantiteter som staden köper in.  

Kommunfullmäktige har även fattat beslut om att berörda nämnder ska ta fram 
verksamhetsspecifika anvisningar för arbetet med Göteborgs Stads policy för måltider för 
att säkerställa att måltiden är god, integrerad, trivsam, miljösmart, näringsriktig och säker. 

Dessutom togs det i slutet av januari beslut att reglerna för antibiotikaanvändning för djur 
i EU skärps vilket är glädjande nyheter och ett steg i rätt riktning för en bättre 
djurhållning över hela EU.  

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att yrkandet ska avslås.  
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Yrkande angående – effekterna av slopat krav på ekologiskt kött i stadens 
upphandlingar. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yrkandet avslås. 
 

Yrkandet 
Om kravet på att en avsevärd andel (80%) mat måste vara ekologisk slopas så 
säger det sig självt att andelen kommer minska. Att därtill måttsätta inköp av mat 
i relation till stadens miljö och klimatprogram visar på en avsaknad av 
grundläggande förståelse. I en extrem förlängning skulle ett sådant resonemang 
kunna betyda att ”klimatgodkänd” mat med noll näringsvärde skulle vara 
prioriterat.  

Sverigedemokraterna anser i stället att mat som köps in givetvis inte skall väljas 
utifrån stadens klimatmål utan väljas utifrån mål om näringsinnehåll, kvalitet och 
en önskan om närodlad lokalt producerad mat. Detta för att minska transporter, 
leveranstider, miljöpåverkan och för att hålla antalet mellanhänder så lågt som 
möjligt. 
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Yrkande angående effekterna av slopat krav 
på ekologiskt kött i stadens upphandlingar 
 

I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får tillsammans med nämnden för inköp- och upphandling, 
miljö- och klimatnämnden samt andra relevanta aktörer i uppdrag att utreda hur det 
slopade kravet på ekologiskt kött påverkar måluppfyllelsen i förhållande till miljö- 
och klimatprogrammet.   

Yrkandet 
När högerpartierna tog över styret i Göteborg 2019 valde de att slopa kravet på att allt 
kött staden köper in ska vara ekologiskt. Nyligen presenterad statistik från inköp- och 
upphandling visar effekterna av detta: andelen inköp av ekologiskt kött och chark har 
minskat från 66% 2019 till 39% 2021. Detta som en direkt effekt av beslutet enligt 
högerpartiernas budget.  

När vi rödgrönrosa var med och styrde i Göteborg drev vi på för att successivt öka 
andelen ekologiskt kött i stadens verksamheter. I vårt senaste budgetförslag hade vi också 
med förslag om att allt kött som serveras ska vara ekologiskt och/eller naturbetat. Mot 
bakgrund av den drastiska minskning av andelen ekologiskt kött som nu sker i Göteborg, 
vill vi därför närmare utreda hur detta påverkar möjligheterna att nå målet om 80% 
ekologiska inköp av livsmedel i Miljö- och klimatprogrammet.    
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