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Svar på remiss - Motion (MP) om mål för 
inköp av ekologiska livsmedel  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby avstyrker att Göteborgs Stad inför mål om minst 60% 

ekologiskt för stadens inköp av livsmedel under 2020. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker att Göteborgs Stad inför ett mer långsiktigt 

mål om att andelen ekologiska livsmedel ska öka inom Göteborgs Stad.  

3. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen 

som eget yttrande i ärendet.  

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden svarar på en motion om mål för inköp av ekologiska livsmedel. I 

budget 2020 finns inte ekonomiskt utrymme att uppnå mål av minst 60% andel 

ekologiska livsmedel. Därför avstyrker stadsdelsnämnden den delen av motionen. Att 

arbeta långsiktigt med en tydlig målbild svarar upp mot Göteborgs stads Miljöpolicy där 

de tre dimensionerna samverkar och den delen av motionen tillstyrker stadsdelsnämnden.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att andelen ekologiska inköp av livsmedel ska öka är inte hållbart ekonomiskt under 

2020 eftersom ekologiska inköp är dyrare än konventionellt odlade livsmedel och den 

ekonomiska ramen som måltidsverksamheten har att förhålla sig till inte möjliggör detta.  

Att Göteborgs Stad inför ett mer långsiktigt beslut om att öka andelen ekologiska 

livsmedel är ekonomiskt hållbart om det görs succesivt och balanserat i samverkan med 

stadens verksamheter och marknaden. Större volymer av ekologiska livsmedel i ramavtal 

bör innebära att priserna pressas.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att arbeta långsiktigt med en tydlig målbild svarar upp mot Göteborgs stads Miljöpolicy 

där de tre dimensionerna samverkar. Att stadens verksamheter vilar på ett hållbart 

arbetssätt där de tre dimensionerna balanseras visar allmänheten och medborgarna på ett 

stort ansvarstagande.  

Bedömning ur social dimension 
I Miljöpolicyn för Göteborgs Stad står det att Göteborgs Stad ska vara en föregångare på 

miljöområdet och eftersträva ett kretsloppssamhälle genom att förebygga och åtgärda 

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-03-02 

Diarienummer N139-0102/20 

 

Handläggare 

Stefan Peterson 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: stefan.peterson@lundby.goteborg.se  



 

 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 2 (3) 

   

   

miljöproblem. Ekologisk hållbarhet är nödvändigt för miljön och ger ett stort mervärde 

för människors livskvalitet, och barn i synnerhet. Staden måste arbeta långsiktigt med alla 

tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekologiska, den sociala och den 

ekonomiska - eftersom de är varandras förutsättningar.  

Att staden har ett långsiktigt arbete med en tydlig målbild vad gäller andelen ekologiska 

livsmedel är en del i arbetet för ett hållbart samhälle. Det gör att alla är delaktiga som 

direkt eller indirekt är verksamma i dessa verksamheter i arbetet mot ett samhälle som gör 

mindre avtryck på miljön. 

Samverkan 
Samverkan har skett på förvaltningens samverkansgrupp 2020-04-16 

Expedieras 
Ärendet expedieras till kommunstyrelsen.  

Bilagor 

1. Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om mål för inköp 

av ekologiska livsmedel 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden har fått motion om mål för inköp av ekologiska livsmedel att besvara 

genom yttrande senast 2020-04-30. 

Beskrivning av ärendet 
Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om mål för inköp av ekologiska 

livsmedel är skickad på remiss till stadsdelsnämnden. Stadsdelsnämnden svarar i detta 

ärende genom ett yttrande.  

Generellt är ekologiska livsmedel är dyrare än konventionellt odlade livsmedel. Andelen 

inköpt ekologisk mat för 2019 för Göteborgs stad var 48%. Möjligheterna att öka andelen 

ekologiska livsmedel till 60% inom ram är inte möjligt. Att beställande verksamheter som 

grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen och äldreboenden skulle kunna tillföra 

ökade medel till måltidsverksamheten innevarande år är inte realistiskt.  

Successivt fasas konventionellt odlade livsmedel ut till förmån för ekologisk mat i det 

upphandlade sortimentet. Även om utbudet av ekologiska livsmedel har ökat över tid så 

är det begränsat och volymtillgången ojämn på marknaden, både i Sverige och 

EU. Framgångsfaktorer för att driva utvecklingen framåt och öka andelen ekologisk mat 

är att fortsätta arbeta tillsammans i stadens verksamheter för att ramavtalen ska 

möjliggöra högre andel ekologiska livsmedel. Att stadens förvaltningar för en nära dialog 

med marknaden om våra behov om utbud och volym. I det långsiktiga arbetet bör 

Göteborgs stad införa ett långsiktigt mål där andelen av ekologiska livsmedel inom 

Göteborgs stad öka. 

Att arbeta långsiktigt med en tydlig målbild svarar upp mot Göteborgs stads Miljöpolicy 

där de tre dimensionerna samverkar.  

Förvaltningens bedömning 
Att öka andelen ekologiska inköp av livsmedel enligt förslag i motionen innevarande år 

kräver ekonomiska prioriteringar som förvaltningen inte bedömer möjliga.  
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