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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
angående kommunens krisberedskap för 
livsmedelsförsörjning  
Yrkandet 
Yrkandet lyfter en viktig fråga rörande stadens livsmedelsförsörjning. Alliansen delar 
mycket av ambitionen som framställs i yrkandet, och vi ser också behovet av att 
livsmedelsförsörjningen ska fungera även i kristid. 
 
Att stärka självförsörjningsgraden och krisberedskapen gällande livsmedel är något vi 
jobbar med via andra, mer konkreta, förslag samt i arbetet med kommunfullmäktiges 
budget. Vi ser däremot inte samma brådskande behov att i dagsläget upprätta en krisplan 
för ändamålet, och eventuellt riskera att avleda resurser på Stadsledningskontoret som 
bättre används i den dagliga krishanteringen i den prövande tid vi just nu genomgår. 
Detta, tillsammans med det faktum att livsmedelsstrategi är en nationell kompetens och 
inte en kommunal, leder till slutsatsen att Alliansen kommer rösta avslag på yrkandet.  

 

Kommunstyrelsen 
                                          

   
  

Yttrande 
Datum 2020-06-03 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
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Yttrande angående – Kommunens 
krisberedskap för livsmedelsförsörjning 
 

I kommunstyrelsen: 

 

Yttrandet 
 
Frågan om lokala odlingsalternativ är viktig. Redan i SD:s budget 2016 kan man läsa: 

 ” I framtidens städer är en stor det av maten närproducerad, eller till och med 
framställd i stadsodlingar. Fördelarna med detta är många: Transportavstånden 
minskar, vilket ger både tidsmässiga, logistiska samt miljömässiga fördelar. Har vi en 
ren stad utan miljögifter behöver vi inte vara oroliga för att våra livsmedel är 
kontaminerade med gifter trots att de är producerade mitt i staden.” 

Det finns ytterligare en fördel med stadsodling, och det är ur beredskapssynpunkt. Har vi 
mer närodlad mat är vi mindre känsliga vid en kris då landet kan komma att isoleras. I 
och med Corona-pandemin har vi blivit mer medvetna om hur sårbart vårt samhälle är. 
Nu i ett skarpt läge. 

Att staden skulle jobba strategiskt med livsmedelsförsörjning är dock inte seriöst. 
Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel styrs av jordbruksstöd och importtullar. För 
att säkerställa att Sverige är självförsörjande i en kris krävs det insatser på statlig nivå. 

Under decennier har antalet jordbrukare minskat i Sverige. Medlemskapet i EU har 
inneburit att svenska jordbrukare har konkurrerats ut. Vi har fått billigare mat från Europa 
på bekostnad av våra egna bönders död. Våra bönder som under årtusenden odlat våra 
marker håller på att försvinna.  

För att förse en stor stad som Göteborg med livsmedel krävs stora arealer, modern teknik 
och yrkeskunniga jordbrukare. Dessa kan inte ersättas av stadsodling, däremot är det ett 
välkommet komplement. Den kommunala jordbruksmarken som staden äger bör 
arrenderas ut till kommersiellt jordbruk, gärna med avtal om leverans till Göteborgs stad. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2020-05-29 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 2.2.14 



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. 

Kommunstyrelsen 

  
  

  

Yttrande  
2020-05-20 
 

Socialdemokraterna 
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Kommunstyrelsen 
Yrkande (MP, V) 
Reviderat 2020-05-29 
 

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

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda hur Göteborg stads 
krisberedskap gällande livsmedelsförsörjning kan stärkas både på kort och 
lång sikt. 

 

Yrkande 
Coronakrisen visar på hur sårbart vårt samhälle är och hur snabbt samhället kan 
förändras. Ett viktigt område för ett motståndskraftigt samhälle är försörjningen av 
livsmedel. Det finns idag ingen myndighet som har ett helhetsansvar för landets 
livsmedelsförsörjning. Vi har en nationell livsmedelsstrategi som i första hand är ett 
statligt ansvar men för att kunna genomföra den och 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 livsmedel producerade i Göteborg och 
i närliggande kommuner. 
 
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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