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Yttrande angående remissvar till motion om mål för inköp av ekologiska 

livsmedel 

 

Stadsdelsnämnden Lundby är remissinstans för en motion från Karin Pleijel (MP) 

och Elisabeth Undén (MP) om mål för inköp av ekologiska livsmedel.  

 

Motionärerna beskriver vikten av att mer svenska livsmedel produceras 

ekologiskt. De betonar på ett vilket inflytande Göteborgs Stad kan ha på 

livsmedelsproducenter, då staden serverar hela 19 miljoner måltider årligen. 

Förslagen till beslut i kommunfullmäktige är att Göteborgs Stad ska införa ett mål 

om att minst 60% av stadens livsmedelsinköp ska utgöras av ekologiska livsmedel 

år 2020, samt att staden ska införa ett mer långsiktigt mål om att andelen 

ekologiska livsmedel inom staden ska öka. 

 

I Förvaltningens tjänsteutlåtande resoneras om betydelsen av ekologiska 

livsmedel. Det beskrivs hur den ekologiska hållbarheten är en nödvändighet, och 

att mervärdet är stort för människor i allmänhet och barn i synnerhet. 

Förvaltningen föreslår därför bifall till motionens attsats 2. Dock föreslår 

förvaltningen att bisats 1 avstyrks, då det ska saknas resurser för att inom ram öka 

inköpen av livsmedel till 60% av de totala inköpen.  

 

I kompletterande information  från förvaltningen får nämnden veta att 41,5% av 

Lundbys livsmedelsinköp är ekologiska i dagsläget. Detta är lägre än snittet för 

Göteborgs stad, som i fjol var 48% enligt tjänsteutlåtandet.  Enligt den 

kompletterande informationen varierar priset över säsong men generellt är det 

minst 10 procent dyrare att handla ekologiska än konventionellt producerade 

livsmedel.  

Det minsta vi bör göra för att uppnå ett hållbart samhälle är att göra allt vi kan och 

gärna lite till. Då krävs såväl kort- som långsiktiga mål, som kan följas upp och 

utvärderas. Vi anser därför att kortsiktiga, offensiva mål om offentliga hållbara 

livsmedelsinköp behövs och att det vore beklagligt om inga sådant upprättades för 

staden. 

En ökning av stadens måltidbudget med cirka 10 procent inte bara är en väl 

avvägd investering utan är nödvändig för att Göteborg stad ska dra sitt strå till 

stacken för att rädda den biologiska mångfalden i vårt närområdet. Det har visat 

sig att ekologiska livsmedel ofta är producerade i Sverige, så en ökning av dessa 

inköp skulle dessutom stödja svensk matproduktion samt  markant stödja arbetet 

med att göra landet mer självförsörjande samt robust inför kommande kriser.  
 


