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Yrkande angående motion om mål för inköp av ekologiska livsmedel 
 
I en 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.   
 Vi får också veta att en ambitionsökning till 60% år 2020 bedöms kosta 10 MSEK.  
  
Att ta ett ansvar för nämndens ekonomi är nödvändigt för att nämnden ska ha resurser 
att utföra de tjänster vi är ålagda att leverera till Lundbyborna. Samtidigt är 
omställningen till ett mer hållbart samhälle något vi måste göra nu, inte senare. Detta 
inte bara för att det är rätt sak att göra, utan för att en än mer utarmad biologisk 
mångfald skulle kosta samhället ofattbara belopp. Det minsta vi bör göra för att uppnå 
ett hållbart samhälle är allt vi kan, och 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. 

  
Det är problematiskt att vår egen verksamhet har en betydligt lägre andel ekologiska 
livsmedelsinköp än snittet för staden.  Då den ekonomiska situationen är som den är så 
behöver ambitionen, i avvaktan på ekonomisk förstärkning, fokusera på vad som kan 
göras inom nuvarande ram. Vi ser två huvudspår för förvaltningen. 
En ökad omvärldsbevakning, för att dra lärdomar som leder till att våra 
verksamheter serverar lika hög andel ekologisk mat som de förvaltningar som är främst i 
Göteborgs stad. Och dels att i än högre grad välja vegetariska livsmedel framför de 
dyrare animaliska samt öka inblandningen av det vegetariska.  

 

Förslag till beslut, förvaltningsdirektören får i uppdrag: 

 

att inom ram öka inköpsgraden av ekologiska livsmedel inom Lundbys 

måltidsverksamheter med målet att inte ligga under stadens genomsnitt. 

 

att se över och öka andelen vegetabilier inom Lundbys måltidsverksamheter.  


