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Yttrande över motion av Finn Hellman (V) om 
att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads 
upphandlingar 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Finn Hellman väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till tilläggsyrkande från  
V och MP den 11 juni 2021. Vidare yrkade Karin Pleijel (MP) avslag på yrkande från SD  
den 7 juni 2021 och yrkande från D den 11 juni 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 7 juni 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från D den 11 juni 2021 om att avstyrka 
motionen. 

Emmyly Bönfors (C) yrkade att motionen skulle avstyrkas. 

Jonas Attenius (S) yrkade att motionen skulle avstyrkas och avslag på tilläggsyrkande 
från V och MP den 11 juni 2021. 

Kommunstyrelsen godkände först ordförandens förslag att Emmyly Bönfors och Jonas 
Attenius yrkande samt yrkandet från D behandlas som ett yrkande.  

Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att bifalla Emmyly Bönfors och 
Jonas Attenius om att avstyrka motionen. 

Kommunstyrelsen konstaterade härmed att tilläggsyrkandet från V och MP har fallit. 

  

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2021 nr 152 
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Representanterna från M, L, C och KD antecknade som yttrande en skrivelse från  
den 16 juni 2021. 

 
 
Göteborg den 16 juni 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

 
Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 



Kommunstyrelsen 
__________________________________________________________________________ 
 
Yttrande  Demokraterna 
 
2021-06-11            Ärende nr 3.2 
 

 

Yrkande angående – Motion av Finn Hellman (V) om att höja 
djurskyddskraven i Göteborgs Stads upphandlingar  
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Avslag till motionen 
 

Yrkandet 
Under 2020 var Göteborgs stads inköp av ekologiska livsmedel totalt 46 procent varav 56 
procent för kött och chark. Det nationella målet för livsmedel som livsmedelsverket 
formulerat är 60 procent år 2030. I Göteborgs nyligen antagna miljö- och klimatprogram är 
målet att 80 procent av livsmedlen skall utgöra ekologiska livsmedel som antigen är KRAV-
märkta eller med motsvarande EU-ekologisk märkning till år 2030. Detta är en mycket 
ambitiös målsättning och kommer att vara en utmaning att uppnå givet de ekonomiska 
förutsättningarna inom förskola, skola och omsorg. 
 
Miljöförvaltningen gör bedömningen att KRAV-märkningen inte automatiskt är en garant för 
att säkerställa god djurhälsa även om det inom vissa animalier finns positiva skillnader mot 
de nationella djurskyddskraven. Det föreligger enligt förvaltningen svårigheter att handla 
upp 90 procent KRAV-märkta animaliska produkter i närtid, ett förhållande som även 
nämnden för inköp och upphandling påpekar. Den goda ambition som föreligger i det nya 
miljö- och klimatprogrammet bör ligga till grund för det fortsatta arbetet med att säkerställa 
höga djurskyddskrav. 
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Yrkande angående Motion av Finn Hellman (V) 
om att höja djurskyddskraven i Göteborgs 
Stads upphandlingar. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motionen tillstyrks med tillägget att minst 90% av de animaliska livsmedel som 
Göteborgs stad upphandlar ska vara miljömärkta, varav en så hög andel som möjligt 
KRAV-märkta. Målet ska uppfyllas så snart som möjligt, dock senast till 2030.  

Yrkandet 
För oss rödgrönrosa är djurens välfärd en högt prioriterad fråga och vi delar motionärens 
intention att höja ambitionsnivån i Göteborg stad. Vi delar också motionärens oro över att 
Göteborg har fallit kraftigt i Djurens Rätts ranking över djurvänligaste kommuner, även 
om Göteborg placerade sig bättre 2021 än 2020. Miljömärkta animaliska livsmedel 
inkluderar så kallat naturbeteskött, som har en positiv inverkan på den biologiska 
mångfalden. En ökad andel KRAV-märkta livsmedel har förutom positiv påverkan på 
djurens välfärd också positiva effekter för miljön och folkhälsan.   

I underlaget från Inköp- och upphandlingsnämnden framgår att utbudet av KRAV-märkta 
produkter i dagsläget inte är tillräckligt för att tillgodose Göteborgs stads behov på en 
nivå som gör det möjligt att uppnå 90% KRAV-märkta produkter på livsmedel för 
stadens totala inköp. Samtidigt menar vi att Göteborg som stor upphandlade konsument 
har goda möjligheter att genom skärpta krav kunna påverka producenter av livsmedel för 
ökad omställning till KRAV-märkt; upphandlingskrav genom ökad efterfrågan kan med 
andra ord främja ett ökat utbud. Vidare ser vi också att möjligheten att genom att fortsätta 
minska matsvinnet och höja andelen vegetarisk kost i stadens verksamheter kunna minska 
det totala behovet av animaliska livsmedel.    

I det nyligen beslutade Miljö- och klimatprogrammet är målsättningen att andelen 
ekologiska livsmedelsinköp till staden ska uppgå till 80 procent år 2030. Det specificeras 
dock inte att detta ska gälla animaliska livsmedel, utan livsmedel generellt – vilket utgör 
en viktig skillnad i förhållande till inriktningen i motionen. Det finns därför goda skäl att 
explicit besluta om ett högre mål för ekologiska livsmedel av animaliskt ursprung i 
Göteborgs stad.  

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
 
2021-06-11 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
3.2 
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Yrkande angående – Motion av Finn Hellman (V) om att 
höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads upphandlingar 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stad ska verka för att de varor och tjänster som köps in är 
producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. 
• Kött som köps in ska vara slaktat enligt Jordbruksverkets godkända 

metoder. 
• Fisk som serveras ska enbart komma från hållbara bestånd. 
• Ritualslaktat kött ska inte upphandlas av Göteborgs Stad. 
• Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, till exempel långa 

djurtransporter, ska inte upphandlas av Göteborgs Stad.  
 

2. Motionen avslås. 

Yrkandet 
Upphandlade livsmedel ska hålla minst den standard som svenska 
djurskyddsregler garanterar, samt vara fri från religiösa inslag. Långa transporter 
är oerhört plågsamma för djuren. Staden kan vid upphandling minska djurens 
lidande genom att ställa krav på korta djurtransporter. 

Staden ska verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under 
hållbara och ansvarsfulla förhållanden.  

 

   

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
Datum 2021-06-07 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 3.2 
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Yttrande angående Motion av Finn Hellman 
(V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs 
Stads upphandlingar 
 

I motionen föreslås att kommunen ska införa en målsättning att minst 90 procent av de 
animaliska produkterna ska vara KRAV-märkta. Syftet uppges vara att stärka 
djurskyddet.  

I motionen förekommer en rad sakfel. Det påstås att Göteborg blivit en mindre djurvänlig 
kommun, då Alliansen bytt inriktning från “att köpa ekologiskt till att numera köpa 
svenskt”. Detta stämmer inte och hade inte varit förenligt med EU:s regelverk och de 
bestämmelser som finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU).  

Däremot stämmer det att Alliansen styrt om upphandlingspolitiken sedan det rödgröna 
styret och infört krav på att leverantörers djurhållning ska leva upp till svensk 
djurskyddslagstiftning eller motsvarande. Det förra styret gjorde bedömningen att det 
tidigare eko-kravet i sig var en garant för djurskyddet, vilket inte stämmer. Det visar inte 
minst Världsnaturfondens granskning som ger rött ljus på EU-importerat eko-kött vad 
gäller just djurskydd och bete. Detta då det är tillåtet att hålla djur över 20 månader 
uppbundna och slakt får ske helt utan bedövning. Detta är en djurhållning som inte är 
tillåten enligt svensk djurskyddslag, men ändå accepterades av Göteborgs stad så länge 
det fanns en eko-stämpel på köttet. Det har Alliansen nu styrt upp och därmed möjliggjort 
för både mer närproducerad mat och säkerställt en schyst konkurrens, då leverantörer inte 
längre kan använda sämre djurvälfärd som konkurrensfördel. Nyligen drev Alliansen 
igenom ett nytt miljö- och klimatprogram med höga ambitioner även när det gäller eko-
maten. 

Vår bedömning att målsättning om KRAV-märkt kött inte skulle leda till bättre 
djurvälfärd. Detta då KRAV inte automatiskt säkerställer en god djurhälsa. Marknaden 
bedöms inte heller kunna leverera de kvantiteter som staden köper in, något som 
remissinstanserna påtalar. 

Mot bakgrund av ovanstående kommer vi att yrka avslag på motionen. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
 
 
 
2021-06-16 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna 
  
 
 
3.2 
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Motion av Finn Hellman (V) om att höja 
djurskyddskraven i Göteborgs Stads 
upphandlingar  
Motionen 
Finn Hellman (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att djurskyddskraven i stadens 
upphandlingar höjs med målet att minst 90 procent av de animaliska produkter 
kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. 

Motionären menar att i samband med att animaliska produkter upphandlas finns 
möjlighet att ställa vissa djurskyddskrav som anger hur uppfödningen ska ha gått till. 
Andelen kommuner som utnyttjar den här möjligheten ligger enligt en färsk undersökning 
från Djurens rätt på över 90 procent. Majoriteten av kommunerna ställer idag krav som 
går längre än svensk djurskyddslagstiftning, ofta genom att efterfråga någon typ av 
ekologisk produktion.  

Motionären framhåller vidare att med KRAV-märkningen som verktyg finns potential att 
ställa krav som verkligen gör skillnad för djurens välfärd. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till nämnden för inköp och upphandling och miljö- 
och klimatnämnden Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Nämnden för inköp 
och upphandling 

Avstyrker  

Yrkande V och MP  

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Nämndens bedömning utifrån 
erfarenhet av tidigare 
upphandlingar och 
marknadskännedom är att 
tillgången på KRAV-märkta 
animaliska produkter är långt 
under 90 procent utifrån det 
behov stadens verksamheter har.  

Miljö- och 
klimatnämnden 

Avstyrker 

Yrkande MP och V 

Nämnden bedömer att ett visst 
regelverk för djuruppfödning, 
som exempelvis KRAV, inte 
automatiskt säkerställer god 
djurhälsa. Baserat på detta och att 
tillgången på KRAV-märkta 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-12 
Diarienummer 0402/21 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

animaliska livsmedel inte är 
tillräcklig för att nå ett mål på 90 
procent i dagsläget.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Generellt är ekologiska livsmedel dyrare än konventionella och KRAV-märkta livsmedel 
är dyrare än ekologiskt märkta livsmedel inom EU. I motionen lyfts exempel på åtgärder 
som kan bidra till både kostnadssänkning och minskad miljöpåverkan, åtgärder som 
stadens måltidsverksamheter i hög utsträckning redan arbetar med. Säsongsanpassning, 
mer vegetabilier och mindre kött samt minskat matsvinn, är exempel på sådana åtgärder.  

Vilken påverkan på stadens ekonomi som ett beslut enligt motionens förslag har inte 
kunnat bedömas i detta skede. 

Bedömning ur ekologisk dimension  
I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram berörs frågan om djurskydd indirekt genom 
indikatorn andel ekologiskt livsmedelsinköp ska vara 80 procent år 2030. Då avses både 
KRAV-märkta och EU-ekologiska produkter. Även om KRAV-märkning generellt ställer 
högre krav på djurskydd än EU-ekologiskt bedömer miljö- och klimatnämnden att 
stadens befintliga mål är ambitiöst, rimligt och ger förbättrade förutsättningar för bättre 
djurskydd. 

Enligt det nya miljö- och klimatprogrammet för Göteborgs Stad är målsättningen för 
ekologisk mat 80 procent till 2030. I programmet finns också ett målvärde för en 
indikator för klimatpåverkan från livsmedel som anges till 1,3 kg koldioxidekvivalenter 
per kilo livsmedel. Miljö- och klimatnämndens bedömning är att staden genom miljö- och 
klimatprogrammet antagit en hög ambition på det ekologiska området och att ett 
eventuellt beslut enligt motionens förslag inte skulle göra någon skillnad för den 
ekologiska dimensionen.  

Bedömning ur social dimension 
Nämnden för inköp och upphandling framför att reglerna inom KRAV-märkning innebär 
vissa regleringar i arbetsvillkor för anställda inom livsmedelsproduktionen som kan anses 
ha en social dimension på frågan. 

 

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Nämnden för inköp och upphandling 2021-04-20 § 39 
3. Miljö- och klimatnämndens handlingar 2021-04-20 § 98 
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Motion av Finn Hellman (V) om att höja 
djurskyddskraven i Göteborgs Stads 
upphandlingar 
 

Göteborg använder inte kommunala medel till köp av påskfjädrar eller nyårsfyrverkerier. 

Så sent som i fjol rankade organisationen Djurens rätt Göteborg som näst mest 

djurvänliga kommun i landet. Men sedan dess har vi rasat till plats 140. Det beror bland 

annat på att högerstyret bytt inriktning på kommunens upphandlingskrav, vilket påverkat 

djurskyddet. Istället för att köpa ekologiskt är inriktningen numera att köpa svenskt.  

I samband med att animaliska produkter upphandlas finns möjlighet att ställa vissa 

djurskyddskrav som anger hur uppfödningen ska ha gått till. Andelen kommuner som 

utnyttjar den här möjligheten ligger enligt en färsk undersökning från Djurens rätt på 

över 90 %. Majoriteten av kommunerna ställer idag krav som går längre än svensk 

djurskyddslagstiftning, ofta genom att efterfråga någon typ av ekologisk produktion.  

Med detta verktyg finns potential att ställa krav som verkligen gör skillnad för djurens 

välfärd. Inom den konventionella uppfödningen görs få anpassningar för att möta djurens 

behov. Grisar, kycklingar och hönor är exempel på djur där utevistelse sällan 

förekommer, trots att det är mycket viktigt för djurens välmående. KRAV-certifierad 

produktion är den uppfödningsform med högst djurvälfärd bland 

Upphandlingsmyndighetens kriterier. Denna produktion har också många andra 

miljömässiga fördelar, som att gynna biologisk mångfald. 

Idag finns det gott om exempel på kommuner som ökat andelen ekologiskt i sina 

serveringar med bibehållen prislapp. Att bekämpa matsvinn, utöka andelen växtbaserad 

mat och säsongsanpassa inköpen är några verktyg för att skapa det utrymme som behövs 

för detta i budgeten.  

Med anledning av ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar 

att djurskyddskraven i stadens upphandlingar höjs med målet att minst 90% av de 

animaliska produkter kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. 

 

Finn Hellman (V) 

Källor 

Djurens Rätts undersökning Djurvänlig kommun 2020: 

https://www.djurensratt.se/djurvanligkommun-2020 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2021 nr 21 

 

  

https://www.djurensratt.se/djurvanligkommun-2020
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-20 

Återremitterat ärende - Svar på remiss: 
Motion om att höja djurskyddskraven i 
Göteborgs Stads upphandlingar 

§ 39, 045/21 

Beslut 
1. Inköps- och upphandlingsnämnden beslutar att avstyrka motionen om att 

djurskyddskraven i stadens upphandlingar höjs med målet att minst 90% av de 

animaliska produkter kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. 

2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Stadsledningskontoret har begärt ett yttrande från Inköps- och upphandlingsnämnden på 

motion väckt av Finn Hellman (V). I motionen yrkas att Kommunfullmäktige i Göteborgs 

stad ska besluta att djurskyddskraven i stadens upphandlingar höjs med målet att minst 90 

procent av de animaliska produkter kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. 

 

Nämnden beslutade den 22 mars 2021 att återremittera ärendet. 

Tidigare beslut 
Den 22 mars 2021, § 25. 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande den 12 april 2021 

2. Yrkande från V och MP den 22 mars 2021, 

3. Tjänsteutlåtande den 4 mars 2021, 

4. Motion av Finn Hellman (V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads 

upphandlingar. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Yrkande 
Jesper Berglund (V) och Eva Ternegren (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP från 

den 22 mars 2021: 

”Inköps- och upphandlingsnämnden beslutar att tillstyrka motionen om att 

djurskyddskraven i stadens upphandlingar höjs med målet till minst 90% av de 

animaliska produkter kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta.” 

Inköps- och upphandlingsnämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-20 

 

Inköps- och upphandlingsnämnden 

 
  

Göteborgs Stad Inköps- och upphandlingsnämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

Gustaf Göthberg (M) och Tomas Holst (D) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 

förvaltningens förslag till beslut. 

Reservation 
Jesper Berglund (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Dag för justering 

2021-04-26 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Kajsa C. Sultanova 

 

 

Ordförande 

Gustaf Göthberg (M) 

 

Justerande 

Eva Ternegren (MP) 
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Återremitterat ärende - Svar på remiss: 
Motion om att höja djurskyddskraven i 
Göteborgs Stads upphandlingar  

Förslag till beslut 
1. Inköps- och upphandlingsnämnden beslutar att avstyrka motionen om att 

djurskyddskraven i stadens upphandlingar höjs med målet att minst 90% av de 

animaliska produkter kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. 

2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har begärt ett yttrande från Inköps- och upphandlingsnämnden på 

motion väckt av Finn Hellman (V) som yrkar att Kommunfullmäktige i Göteborgs stad 

ska besluta att djurskyddskraven i stadens upphandlingar höjs med målet att minst 90 

procent av de animaliska produkter kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. Sista 

svarsdag är den 7 maj 2021. 

I upphandlingar av animaliska produkter som kött, chark, ägg och mejeri, ställs idag alltid 

djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning. Krav på ekologisk produktion ställs i de 

upphandlingar där det är möjligt och där Göteborgs Stads behov kan tillgodoses. Totalt 

var andelen inköpta ekologiska livsmedel 46 procent under 2020. För animaliska 

produkter tyder uppföljningarna av kött, ägg och mjölk på att andelen ekologiskt var 

högre. Det saknas statistik över fördelningen mellan KRAV-märkta respektive EU-

ekologiska livsmedel inom de ekologiska livsmedel som staden köper.  

Erfarenheter från tidigare upphandlingar där målsättningar om ekologiskt samt djurskydd 

kombinerats har visat att det har funnits svårigheter att tillgodose stadens verksamheters 

behov med produkter som uppfyller ställda krav. Krav vid livsmedelsupphandlingar 

gällande att en stor andel av produkterna ska vara KRAV-märkta innebär en kravnivå 

som är ännu högre och därmed svårare att uppfylla. Utifrån erfarenhet och 

marknadskännedom är förvaltningens bedömning att det inte är möjligt att tillgodose 

stadens verksamheters behov om kravnivån för Göteborgs Stad sätts till att 90 procent av 

de animaliska produkterna i livsmedelsupphandlingar ska vara KRAV-märkta. Utbudet 

på marknaden bedöms inte vara tillräckligt. 

Inköp och upphandling 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-12 

Diarienummer N050-0045/21 

 

Handläggare 

Linda Nilsson 

Telefon: 031-366 37 16 

E-post:  linda.nilsson@ink.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Generellt är ekologiska livsmedel dyrare än konventionella och KRAV-märkta livsmedel 

är dyrare än EU-ekologiskt märkta livsmedel. I motionen lyfts exempel på åtgärder som 

kan bidra till både kostnadssänkning och minskad miljöpåverkan, åtgärder som stadens 

måltidsverksamheter i hög utsträckning redan arbetar med. Säsongsanpassning, mer 

vegetabilier och mindre kött samt minskat matsvinn, är sådana åtgärder.  

Vilken påverkan på stadens ekonomi som ett beslut enligt motionens förslag skulle få, är 

mycket komplext att beräkna och förvaltningen har inte kunnat göra den bedömningen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ekologisk produktion, och därmed efterfrågan av ekologiska livsmedel, har bäring på 

flera nationella miljömål och mål inom Agenda 2030. Exempel på mål som ekologisk 

produktion bidrar positivt till är Giftfri miljö, Ett rikt växt och djurliv, Hav i balans och 

Grundvatten av god kvalitet. I ekologisk odling använder inte jordbrukaren 

mineralgödsel, som är en stor källa till växthusgaser, och bidrar på så sätt till att nå målet 

Begränsad klimatpåverkan. Å andra sidan är avkastningen per hektar lägre i den 

ekologiska produktionen, vilket gör att utsläppen av växthusgaser fördelas på en mindre 

mängd varor. 

God djurvälfärd kan ses som en del i ekologisk dimension. Genom att ställa krav på 

ekologisk produktion kan det bidra till att djur får större möjligheter till artspecifika 

beteenden och till exempel större möjlighet till utevistelse. Krav på produktion i nivå med 

svensk djurskyddslagstiftning bidrar också till god djurvälfärd eftersom Sverige i 

jämförelse med de flesta andra länder har strängare djurskyddskrav som syftar till att djur 

inte ska fara illa1. Vilken skillnad i djurhälsa det de facto blir mellan upphandlingskrav på 

KRAV-märkning, EU-ekologisk märkning och produktion i nivå med svensk 

djurskyddslagstiftning, kan förvaltningen inte uttala sig om. Enligt sidan Ekofakta, som 

drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket, finns bättre förutsättningar 

för ekologiska djur att ha ett artspecifikt beteende, men hur djurhälsan är i praktiken 

påverkas av många faktorer och varierar mellan djurslag.2   

Enligt Stadens nya miljö- och klimatprogram, är stadens målsättning för ekologisk mat 80 

procent till 2030. I programmet finns också ett målvärde för en indikator för 

klimatpåverkan från livsmedel som anges till 1,3 kg koldioxidekvivalenter per kilo 

livsmedel. Förvaltningens bedömning att staden genom miljö och klimatprogrammet 

antagit en hög ambition på det ekologiska området och att ett beslut enligt motionens 

förslag inte skulle göra någon skillnad för den ekologiska dimensionen.  

Bedömning ur social dimension 
Reglerna inom KRAV-märkning innebär vissa regleringar i arbetsvillkor för anställda 

inom produktionen. Att ställa krav på KRAV-märkta produkter inom 

livsmedelsupphandlingar kan därmed bidra till förbättrade arbetsvillkor beroende på hur 

arbetsvillkoren ser ut idag. Förvaltningen har inte bedömt arbetsförhållandena inom 

branschen animalieproduktion i Sverige. Vid kommande upphandlingar kommer en 

riskvärdering kring arbetsförhållanden göras. Om den visar att arbetsrättsliga villkor 

 
1 Djurskyddet i Sverige - Jordbruksverket.se 
2 Sammanfattning djurvälfärd och djurhälsa på ekologiska gårdar | Ekofakta 

https://jordbruksverket.se/djur/smittskydd-djurskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/djurskyddet-i-sverige
https://ekofakta.se/djurvaelfaerd-paa-ekologiska-gaardar/sammanfattning-djurvaelfaerd-och-djurhaelsa-paa-ekologiska-gaardar
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behöver ställas kommer förvaltningen att ställa dem utifrån villkor i centrala 

kollektivavtal. Om reglerna enligt KRAV-märkningen är tillräckliga för att uppfylla dessa 

villkor, eller mer långtgående än villkoren, är inget som förvaltningen kan uttala sig om i 

dagsläget. 

Bilagor 
1. Motion av Finn Hellman (V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs 

Stads upphandlingar 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har begärt ett yttrande från Inköps- och upphandlingsnämnden på 

motion väckt av Finn Hellman (V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads 

upphandlingar. Yttrandet ska vara nämndbehandlat och tydligt uttrycka om nämnden 

tillstyrker, avstyrker eller inte tar ställning till förslagen. Sista svarsdag är den 7 maj 

2021. 

Beskrivning av ärendet 
Motionären yrkar att Kommunfullmäktige i Göteborgs stad beslutar att djurskyddskraven 

i stadens upphandlingar höjs med målet att minst 90% av de animaliska produkter 

kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. 

Förvaltningen tolkar förslaget som att det enbart avser livsmedel och inte andra produkter 

med animaliskt ursprung.  

Stadens styrning på området, bakgrund och nuläge 

Göteborgs stad har tidigare haft mål om att en viss procent av all mat som serveras inom 

kommunens verksamhet ska vara ekologisk. Det senaste målet beslutades för år 2018 och 

var angivet till 50 procent. Göteborgs stads budget för år 2019 innehöll inga mål om 

ekologisk mat. I budget för år 2020 tydliggjordes detta genom att den av 

kommunfullmäktige antagna budgeten angav att ”kraven på ekologisk mat [ska] slopas 

och ersättas med krav på miljöhänsyn och djurskyddsregler som motsvarar svensk nivå. 

Ekologisk mat ska fortsatt kunna köpas in om det går att motivera utifrån miljö-, klimat- 

och djurskyddshänsyn”.  

I budget 2020 och 2021 har nämnden getts följande uppdrag: ”Inköp och 

upphandlingsnämnden får i uppdrag att tillse att stadens matupphandlingar ställer krav på 

miljöhänsyn och djurskyddsregler motsvarande svensk nivå.” 

Enligt staden nyligen beslutade Miljö och klimatprogram är målsättning att andelen 

ekologiska livsmedel som köps in till staden ska uppgå till 80 procent år 2030.  

Djurskyddskrav 

Inom ekologisk produktion finns bland annat märkningarna KRAV och EU-ekologiskt, 

vilka är de märkningar som är mest frekvent använda. Svenska ekologiska produkter kan 

vara märka med antingen enbart EU-ekologiskt eller både EU-ekologiskt och KRAV. 

Produkter märkt enligt både KRAV och EU-ekologiskt uppfyller kraven i förordning 

834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska 

produkter. En ekologisk produktion strävar efter att utnyttja naturresurser som energi, 

mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Det ekologiska jordbruket ska respektera 

naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och 

förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa.3 Enligt 

organisationen KRAV är exempel på skillnader mellan märkning enligt KRAV och 

märkning enligt EU-ekologiskt att KRAV-märkningen har tuffare regler gällande 

djurvälfärd, som längre utevistelsetider och större möjligheter för djuren att bete sig i 

enlighet med sina naturliga behov4.  

 
3 Hållbarhetskrav för EU-ekologisk vara | Upphandlingsmyndigheten 
4 Djurvälfärd - KRAV 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/livsmedel-och-maltidstjanster/kott/notkott/eu-ekologisk-vara/basniva/
https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/djurvalfard/
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Vid upphandling kan krav även ställas på djurskydd enligt svensk nivå, vilket innebär att 

djurhållningen ska leva upp till svensk djurskyddslagstiftning. Svensk 

djurskyddslagstiftning syftar till att förebygga att djur far illa. Det läggs också stor vikt 

vid att djuren som hålls ska ha möjlighet att bete sig naturligt. I jämförelse med de flesta 

andra länder har Sverige strängare djurskyddskrav för att säkra att djurens behov 

tillgodoses.5 Reglerna inom en KRAV-märkning innebär en högre djurskyddsnivå i 

jämförelse med de krav som ingår i den svenska djurskyddslagstiftningen. 

Vilken faktisk skillnad i djurhälsa det blir mellan KRAV, EU-ekologiskt och produktion i 

nivå med svensk djurskyddslagstiftning, går inte att säga. Enligt Ekofakta, som drivs av 

Sveriges Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket, finns bättre förutsättningar för 

ekologiska djur att ha ett artspecifikt beteende, men hur djurhälsan är i praktiken påverkas 

av många faktorer och varierar mellan djurslag.6   

Inköp och upphandling av animaliska produkter 

I upphandlingar av animaliska produkter som kött, chark, ägg och mejeri, ställs alltid 

djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning. Krav på ekologisk produktion ställs i de 

upphandlingar där det är möjligt och där Göteborgs Stads behov kan tillgodoses. I 

upphandlingar av fisk ställs krav på MSC- ASC- eller KRAV på hela det upphandlade 

sortimentet, dock har dessa märkningar när det gäller fisk, mycket liten bäring på 

djurskydd.  

Uppföljningen av ramavtalsinköp visade följande för 2020: 

• 56 procent av kött och chark var ekologiskt,  

• 76 procent av kött och chark hade svenskt ursprung, varav  

o 55 procent var ekologiskt 

o 45 procent var konventionellt.  

• Inköp av ekologiska ägg har ökat från 63 procent 2017 till 82 procent 2020.  

• Förvaltningen följer inte upp hela varugruppen mejeri och har därför ingen 

statistik att redovisa. Men för mjölk uppgick andelen ekologisk mjölk till 92 %. 

• 85 procent av inköpt fisk var MSC- eller KRAV-märkt.  

• Totalt var andelen ekologiska livsmedel 46 procent. 

I vilken utsträckning ekologiska inköp utgörs av KRAV-märkta eller EU-ekologiska 

produkter har förvaltningen inte statistik på.  

Att i upphandlingar efterfråga KRAV-märkta produkter är fullt möjligt så länge andra 

märkningar som uppfyller de efterfrågade kraven också godtas. Det är också möjligt att 

hänvisa till vissa delar av en märkning, till exempel djurskyddsregler enligt KRAV:s 

nivå. Även i det fallet måste andra likvärdiga märkningar godtas om de håller 

efterfrågade nivåer. 

Marknadstillgång 

I tidigare upphandlingar har Göteborgs Stad efterfrågat endast ekologiskt kött i nivå med 

EU-ekologisk certifierad vara. Tillgången på vissa typer av produkter var en utmaning 

trots möjligheten att tillgodose behovet med importerat kött. Erfarenheter av att ställa 

krav på ekologiskt enligt EU-ekologiskt och krav på djurskydd enligt svensk nivå är att 

 
5 Djurskyddet i Sverige - Jordbruksverket.se 
6 Sammanfattning djurvälfärd och djurhälsa på ekologiska gårdar | Ekofakta 

https://jordbruksverket.se/djur/smittskydd-djurskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/djurskyddet-i-sverige
https://ekofakta.se/djurvaelfaerd-paa-ekologiska-gaardar/sammanfattning-djurvaelfaerd-och-djurhaelsa-paa-ekologiska-gaardar
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det innebär ytterligare begräsningar i sortiment och att det för vissa produkter som 

kyckling inte var möjligt att uppfylla båda kriterierna. Förvaltningen har inte prövat att 

enbart efterfråga KRAV-märkta produkter, men bedömningen är att markandstillgången 

är låg, särskilt inom fläsk, kyckling, chark och fisk och att Göteborgs Stads behov på så 

sätt inte kan tillgodoses.  

I dagsläget finns ingen statistik över hur stor andel inom olika produktgrupper som är 

KRAV-märkta. Inom området mejeriprodukter är uppskattningen att andelen KRAV-

märkta produkter är förhållandevis hög, medan det inom andra områden är betydligt lägre 

nivåer. Andel animaliska produkterna inom livsmedelsavtalen som är KRAV-märkta är 

därmed svårbedömd och underlag för att göra en uppskattning av vad den andelen skulle 

kunna uppgå till utifrån marknadstillgång finns inte i dagsläget.   

Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030 

Minskade inköp av animaliska produkter skulle bidra till minskad klimatpåverkan. Staden 

har, genom beslutet av Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030, ett 

målvärde för klimatpåverkan från livsmedel på 1,3 kg koldioxidekvivalenter per kilo 

livsmedel. För att styra mot detta målvärde kommer sannolikt förändringar att behöva 

göras i menyer och inköp hos stadens verksamheter. Förvaltningen bedömer att 

styrningen mot en, ur klimatsynpunkt, hållbar livsmedelskonsumtion är tillräckligt genom 

det nya Miljö- och klimatprogrammet.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning utifrån erfarenhet av tidigare upphandlingar och 

marknadskännedom är att tillgången på KRAV-märkta animaliska produkter är långt 

under 90 procent utifrån det behov stadens verksamheter har.  

Förvaltningens bedömning grundar sig i det behov stadens verksamheter har samt en 

bedömning av en förväntad förändring av livsmedelskonsumtionen bland annat utifrån 

konsekvenser av Göteborgs Miljö- och klimatprogram 2021-2030. Om stadens 

verksamheter väsentligt förändrar sina inköp av animaliska produkter och helt eller delvis 

avstår från att köpa animaliska produkter kan målet om 90% KRAV-märkta animaliska 

produkter nås. Detta skulle dock påverka kökens verksamhet och om detta är en 

förutsättning för att nå målet bör berörda förvaltningar och bolag få möjlighet att ge sin 

syn på möjligheter och konsekvenser. För att kunna göra relevanta bedömningar av 

möjligheter och konsekvenser behöver ett kompletterande underlag tas fram kring 

tillgången av KRAV-märkta livsmedel per område. 

Utifrån ovan angivna bedömningar är det förvaltningens uppfattning att motionen bör 

avstyrkas. 

 

 

 

Linda Nilsson 

Avdelningschef Hållbarhet 

 

Henrik Karlsson 

Förvaltningsdirektör 
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Svar på remiss: Motion om att höja 
djurskyddskraven i Göteborgs Stads 
upphandlingar 

§ 25, 045/21 

Beslut 
Inköps- och upphandlingsnämnden återremitterar ärendet så att förvaltningen får 

förtydliga statistiken i tjänsteutlåtandet, låta resten av nämnden få tid på sig att ta 

ställning till yrkandet från V och MP samt för att förvaltningen ska ta med en bedömning 

gällande möjligheten att hänvisa till märkning. 

Ärendet 
Stadsledningskontoret har begärt ett yttrande från Inköps- och upphandlingsnämnden på 

motion väckt av Finn Hellman (V) som yrkar att Kommunfullmäktige i Göteborgs stad 

ska besluta att djurskyddskraven i stadens upphandlingar höjs med målet att minst 90 

procent av de animaliska produkter kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. 

Handlingar 
1. Yrkande från V och MP den 22 mars 2021, 

2. Tjänsteutlåtande den 4 mars 2021, 

3. Motion av Finn Hellman (V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads 

upphandlingar. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Yrkande 
Håkan Eriksson (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP: 

”Inköps- och upphandlingsnämnden beslutar att tillstyrka motionen om att 

djurskyddskraven i stadens upphandlingar höjs med målet till minst 90% av de 

animaliska produkter kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta.” 

Eva Ternegren (MP), Magnus Kindmark (S) och Johan Marzelius (M) yrkar på återremiss 

så att förvaltningen får förtydliga statistiken i tjänsteutlåtandet, låta resten av nämnden få 

tid på sig att ta ställning till yrkandet från V och MP samt för att förvaltningen ska ta med 

en bedömning gällande möjligheten att hänvisa till märkning. 

Johan Marzelius (M) yrkar i andra hand bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta att återremittera motionen och finner att det 

är nämndens beslut. 

Inköps- och upphandlingsnämnden 
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Svar på remiss: Motion om att höja 
djurskyddskraven i Göteborgs Stads 
upphandlingar 

Förslag till beslut 
1. Inköps- och upphandlingsnämnden beslutar att avstyrka motionen om att 

djurskyddskraven i stadens upphandlingar höjs med målet att minst 90% av de 

animaliska produkter kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. 

2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har begärt ett yttrande från Inköps- och upphandlingsnämnden på 

motion väckt av Finn Hellman (V) som yrkar att Kommunfullmäktige i Göteborgs stad 

ska besluta att djurskyddskraven i stadens upphandlingar höjs med målet att minst 90 

procent av de animaliska produkter kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. Sista 

svarsdag är den 7 maj 2021. 

I upphandlingar av animaliska produkter som kött, chark, ägg och mejeri, ställs idag alltid 

djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning. Krav på ekologisk produktion ställs i de 

upphandlingar där det är möjligt och där Göteborgs Stads behov kan tillgodoses. Totalt 

var andelen ekologiskt 46 procent under 2020. För animaliska produkter tyder 

uppföljningarna av kött, ägg och mjölk på att andelen ekologiskt var högre. I vilken 

utsträckning produkter är KRAV-märkta respektive EU-ekologiska har förvaltningen inte 

statistik på. 

Erfarenheter från tidigare upphandlingar där målsättningar om ekologiskt samt djurskydd 

kombinerats har visat att det har funnits svårigheter att tillgodose stadens verksamheters 

behov med produkter som uppfyller ställda krav. Krav vid livsmedelsupphandlingar 

gällande att en stor andel av produkterna ska vara KRAV-märkta innebär en krav-nivå 

som är ännu högre och därmed svårare att uppfylla. Utifrån erfarenhet och 

marknadskännedom är förvaltningens bedömning att det inte är möjligt att tillgodose 

stadens verksamheters behov om krav-nivån för Göteborgs Stad sätts till att 90 procent av 

de animaliska produkterna i livsmedelsupphandlingar ska vara KRAV-märkta. Utbudet 

på marknaden bedöms inte vara tillräckligt. 

Inköp och upphandling 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-04 

Diarienummer N050-0045/21 

 

Linda Nilsson 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Generellt är ekologiska livsmedel dyrare än konventionella och KRAV-märkta livsmedel 

är dyrare än EU-ekologiskt märkta livsmedel. I motionen lyfts exempel på åtgärder som 

kan bidra till både kostnadssänkning och minskad miljöpåverkan, åtgärder som stadens 

måltidsverksamheter i hög utsträckning redan arbetar med. Säsongsanpassning, mer 

vegetabilier och mindre kött samt minskat matsvinn, är sådana åtgärder.  

Vilken påverkan på stadens ekonomi som ett beslut enligt motionens förslag skulle få, är 

mycket komplext att beräkna och förvaltningen har inte kunnat göra den bedömningen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ekologisk produktion, och därmed efterfrågan av ekologiska livsmedel, har bäring på 

flera nationella miljömål och mål inom Agenda 2030. Exempel på mål som ekologisk 

produktion bidrar positivt till är Giftfri miljö, Ett rikt växt och djurliv, Hav i balans och 

Grundvatten av god kvalitet. I ekologisk odling använder inte jordbrukaren 

mineralgödsel, som är en stor källa till växthusgaser, och bidrar på så sätt till att nå målet 

Begränsad klimatpåverkan. Å andra sidan är avkastningen per hektar lägre i den 

ekologiska produktionen, vilket gör att utsläppen av växthusgaser fördelas på en mindre 

mängd varor. 

God djurvälfärd kan ses som en del i ekologisk dimension. Genom att ställa krav på 

ekologisk produktion kan det bidra till att djur får större möjligheter till artspecifika 

beteenden och till exempel större möjlighet till utevistelse. Krav på produktion i nivå med 

svensk djurskyddslagstiftning bidrar också till god djurvälfärd eftersom Sverige i 

jämförelse med de flesta andra länder har strängare djurskyddskrav som syftar till att djur 

inte ska fara illa1. Vilken skillnad i djurhälsa det de facto blir mellan upphandlingskrav på 

KRAV-märkning, EU-ekologisk märkning och produktion i nivå med svensk 

djurskyddslagstiftning, kan förvaltningen inte uttala sig om. Enligt sidan Ekofakta, som 

drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket, finns bättre förutsättningar 

för ekologiska djur att ha ett artspecifikt beteende, men hur djurhälsan är i praktiken 

påverkas av många faktorer och varierar mellan djurslag.2   

Enligt nuvarande förslag till nytt miljö- och klimatprogram för Göteborgs stad, vilket 

ännu inte beslutats av Kommunfullmäktige, föreslås stadens målsättning för ekologisk 

mat bli 80 procent till 2030. Om programmet antas och denna målsättning kvarstår är 

förvaltningens bedömning att staden kommer ha en hög ambition på det ekologiska 

området och att ett beslut enligt motionens förslag inte skulle göra någon skillnad för den 

ekologiska dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 
Reglerna inom KRAV-märkning innebär vissa regleringar i arbetsvillkor för anställda 

inom produktionen. Att ställa krav på KRAV-märkta produkter inom 

livsmedelsupphandlingar kan därmed bidra till förbättrade arbetsvillkor beroende på hur 

arbetsvillkoren ser ut idag. Förvaltningen har inte bedömt arbetsförhållandena inom 

branschen animalieproduktion i Sverige. Vid kommande upphandlingar kommer en 

riskvärdering kring arbetsförhållanden göras. Om den visar att arbetsrättsliga villkor 

 
1 Djurskyddet i Sverige - Jordbruksverket.se 
2 Sammanfattning djurvälfärd och djurhälsa på ekologiska gårdar | Ekofakta 

https://jordbruksverket.se/djur/smittskydd-djurskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/djurskyddet-i-sverige
https://ekofakta.se/djurvaelfaerd-paa-ekologiska-gaardar/sammanfattning-djurvaelfaerd-och-djurhaelsa-paa-ekologiska-gaardar
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behöver ställas kommer förvaltningen att ställa dem utifrån villkor i centrala 

kollektivavtal. Om reglerna enligt KRAV-märkningen är tillräckliga för att uppfylla dessa 

villkor, eller mer långtgående än villkoren, är inget som förvaltningen kan uttala sig om i 

dagsläget. 

Bilagor 
1. Motion av Finn Hellman (V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs 

Stads upphandlingar 

  



 

 

Tjänsteutlåtande Svar på remiss: Motion om att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads 
upphandlingar 

4 (6) 

   

   

Ärendet  
Stadsledningskontoret har begärt ett yttrande från Inköps- och upphandlingsnämnden på 

motion väckt av Finn Hellman (V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads 

upphandlingar. Yttrandet ska vara nämndbehandlat och tydligt uttrycka om nämnden 

tillstyrker, avstyrker eller inte tar ställning till förslagen. Sista svarsdag är den 7 maj 

2021. 

Beskrivning av ärendet 
Motionären yrkar att Kommunfullmäktige i Göteborgs stad beslutar att djurskyddskraven 

i stadens upphandlingar höjs med målet att minst 90% av de animaliska produkter 

kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. 

Förvaltningen tolkar förslaget som att det enbart avser livsmedel och inte andra produkter 

med animaliskt ursprung.  

Stadens styrning på området, bakgrund och nuläge 

Göteborgs stad har tidigare haft mål om att en viss procent av all mat som serveras inom 

kommunens verksamhet ska vara ekologisk. Det senaste målet beslutades för år 2018 och 

var angivet till 50 procent. Göteborgs stads budget för år 2019 innehöll inga mål om 

ekologisk mat. I budget för år 2020 tydliggjordes detta genom att den av 

kommunfullmäktige antagna budgeten angav att ”kraven på ekologisk mat [ska] slopas 

och ersättas med krav på miljöhänsyn och djurskyddsregler som motsvarar svensk nivå. 

Ekologisk mat ska fortsatt kunna köpas in om det går att motivera utifrån miljö-, klimat- 

och djurskyddshänsyn”.  

I budget 2020 och 2021 har nämnden getts följande uppdrag: ”Inköp och 

upphandlingsnämnden får i uppdrag att tillse att stadens matupphandlingar ställer krav på 

miljöhänsyn och djurskyddsregler motsvarande svensk nivå.” 

I arbetet med nytt miljö- och klimatprogram fick Miljöförvaltningen i uppdrag att arbeta 

in ett mål om ekologisk mat i programmet. Enligt nuvarande förslag, som ännu inte 

beslutats av Kommunfullmäktige, ska stadens målsättning för ekologisk mat vara 80 % 

till 2030.  

Djurskyddskrav 

Inom ekologisk produktion finns bland annat märkningarna KRAV och EU-ekologiskt, 

vilka är de märkningar som är mest frekvent använda. Produkter märkt enligt både 

KRAV och EU-ekologiskt uppfyller kraven i förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 

om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. En ekologisk 

produktion strävar efter att utnyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett 

långsiktigt hållbart sätt. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och 

olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, 

vatten, växternas sundhet och djurens hälsa.3 Enligt organisationen KRAV är exempel på 

skillnader mellan märkning enligt KRAV och märkning enligt EU-ekologiskt att KRAV-

märkningen har tuffare regler gällande djurvälfärd, som längre utevistelsetider och större 

möjligheter för djuren att bete sig i enlighet med sina naturliga behov4. Svenska 

 
3 Hållbarhetskrav för EU-ekologisk vara | Upphandlingsmyndigheten 
4 Djurvälfärd - KRAV 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/livsmedel-och-maltidstjanster/kott/notkott/eu-ekologisk-vara/basniva/
https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/djurvalfard/
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ekologiska produkter kan vara märka med antingen enbart EU-ekologiskt eller både EU-

ekologiskt och KRAV. I vissa fall förekommer också andra märkningar. 

Vid upphandling kan krav även ställas på djurskydd enligt svensk nivå, vilket innebär att 

djurhållningen ska leva upp till svensk djurskyddslagstiftning. Svensk 

djurskyddslagstiftning syftar till att förebygga att djur far illa. Det läggs också stor vikt 

vid att djuren som hålls ska ha möjlighet att bete sig naturligt. I jämförelse med de flesta 

andra länder har Sverige strängare djurskyddskrav för att säkra att djurens behov 

tillgodoses.5 Reglerna inom en KRAV-märkning innebär en högre djurskyddsnivå i 

jämförelse med de krav som ingår i den svenska djurskyddslagstiftningen. 

Vilken faktisk skillnad i djurhälsa det blir mellan KRAV, EU-ekologiskt och produktion i 

nivå med svensk djurskyddslagstiftning, går inte att säga. Enligt Ekofakta, som drivs av 

Sveriges Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket, finns bättre förutsättningar för 

ekologiska djur att ha ett artspecifikt beteende, men hur djurhälsan är i praktiken påverkas 

av många faktorer och varierar mellan djurslag.6   

Inköp och upphandling av animaliska produkter 

I upphandlingar av animaliska produkter som kött, chark, ägg och mejeri, ställs alltid 

djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning. Krav på ekologisk produktion ställs i de 

upphandlingar där det är möjligt och där Göteborgs Stads behov kan tillgodoses. I 

upphandlingar av fisk ställs krav på MSC- ASC- eller KRAV på hela det upphandlade 

sortimentet, dock har dessa märkningar när det gäller fisk, mycket liten bäring på 

djurskydd.  

Uppföljningen av ramavtalsinköp visade följande för 2020: 

• 56 procent var ekologiskt  

• 76 procent hade svenskt ursprung, varav  

o 55 procent ekologiskt 

o 45 procent konventionellt  

• Inköp av ekologiska ägg har ökat från 63 procent 2017 till 82 procent 2020.  

• Förvaltningen följer inte upp hela varugruppen mejeri och har därför ingen 

statistik att redovisa. Men för mjölk uppgick andelen ekologisk mjölk till 92 % år 

2020. 

• Totalt var andelen ekologiska livsmedel 46 procent. 

I vilken utsträckning ekologiska inköp utgörs av KRAV-märkta eller EU-ekologiska 

produkter har förvaltningen inte statistik på. Om Staden inför ett mål om en viss andel 

KRAV-märkta produkter behöver förvaltningen ställa högre krav på statistiken som 

begärs in från leverantörer än vad som görs idag i ramavtalen. Med nuvarande statistik 

kan ett sådant mål inte följas upp.  

Marknadstillgång 

I tidigare upphandlingar har Göteborgs Stad efterfrågat endast ekologiskt kött i nivå med 

EU-ekologisk certifierad vara. Tillgången på vissa typer av produkter var redan då en 

utmaning trots möjligheten att tillgodose behovet med importerat kött. Erfarenheter av att 

ställa krav på ekologiskt enligt EU-ekologiskt och krav på djurskydd enligt svensk nivå är 

 
5 Djurskyddet i Sverige - Jordbruksverket.se 
6 Sammanfattning djurvälfärd och djurhälsa på ekologiska gårdar | Ekofakta 

https://jordbruksverket.se/djur/smittskydd-djurskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/djurskyddet-i-sverige
https://ekofakta.se/djurvaelfaerd-paa-ekologiska-gaardar/sammanfattning-djurvaelfaerd-och-djurhaelsa-paa-ekologiska-gaardar
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att det innebär ytterligare begräsningar i sortiment och att det för vissa produkter som 

kyckling inte var möjligt att uppfylla båda kriterierna. Förvaltningen har inte prövat att 

enbart efterfråga KRAV-märkta produkter, men bedömningen är att markandstillgången 

är låg, särskilt inom fläsk, kyckling och chark och att Göteborgs Stads behov på så sätt 

inte kan tillgodoses.  

I dagsläget finns ingen statistik över hur stor andel inom olika produktgrupper som är 

KRAV-märkta. Inom området mejeriprodukter är uppskattningen att andelen KRAV-

märkta produkter är förhållandevis hög, medan det inom andra områden är betydligt lägre 

nivåer. Andel animaliska produkterna inom livsmedelsavtalen som är KRAV-märkta är 

därmed svårbedömd och underlag för att göra en uppskattning av vad den andelen skulle 

kunna uppgå till utifrån marknadstillgång finns inte i dagsläget.   

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning utifrån erfarenhet av tidigare upphandlingar och 

marknadskännedom är att tillgången på KRAV-märkta animaliska produkter är långt 

under 90 procent utifrån det behov stadens verksamheter har. Förvaltningen kommer 

därför till slutsatsen att rekommendera nämnden att avstyrka motionen.  

 

 

 

Linda Nilsson 

Avdelningschef Hållbarhet 

 

Henrik Karlsson 

Förvaltningsdirektör 
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§ 98 Dnr 2021-2355  
Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Finn Hellman 
(V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads 
upphandlingar, dnr 0402/21 

Beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen som eget yttrande över remiss om motion av Finn Hellman (V) om 
att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads upphandlingar. 

2. Miljö- och klimatnämnden avstyrker motionen.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-08 med bilaga. 

Yrkande från MP och V daterat 2021-04-16. 

Yrkanden 
Erik Mägi (MP) yrkar bifall till yrkandet från MP och V. 

Emmyly Bönfors Jansson yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på yrkandena från Erik Mägi och Emmyly Bönfors 
Jansson och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd omröstningsordning är: ”Ja” för bifall till förvaltningens förslag, ”Nej” för bifall 
till yrkandet från MP och V. 

Följande röstar ja: Mattias Kindstrand (M), Peter Danielsson (D), Ellen Österberg (L), Ulrika 
Asztély Nilsson (D), Tony Liljendahl (SD) och Emmyly Bönfors Jansson (C). 

Följande röstar nej: Rikard Ledin da Rosa (S), Gunvor Bergkvist (V), Helena Norin 
(MP), Kochar Wallad Begi (S) och Lena Hammarström (V). 

Miljö- och klimatnämnden beslutar med 6 röster mot 5 att avslå yrkandet från MP och V. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-04-20 



 

 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-04-20 
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Dag för justering 
2021-04-23 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2021-04-26. 
 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Yrkande angående – Yttrande till 
kommunstyrelsen över Motion av Finn 
Hellman (v) om att höja djurskyddskraven i 
Göteborgs Stads upphandlingar, dnr 0402/21 
 
Förslag till beslut 
 

1. Miljö-och klimatnämndens tillstyrker motionen. 
 

2. Miljö-och klimatnämndens yttrande kompletteras med följande tillägg:  
 
Motionens syfte kan få större genomslag genom att målsättningen justeras till att 
minst 90 % av de animaliska livsmedel som kommunen upphandlar ska vara 
miljömärkta år 2030. 
 

3. Miljö-och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande med 
ovanstående kompletteringar till kommunstyrelsen som eget yttrande över remiss 
om motion av Finn Hellman (V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads 
upphandlingar. 

 

Yrkandet 
Djurskydd är av stor vikt. Den kommunala upphandlingen är ett verktyg som kan användas 
för att öka djurens välfärd. Förvaltningens tjänsteutlåtande argumenterar trots detta för att 
avstyrka motionen med hänvisning till att ett visst regelverk för djuruppfödning inte 
automatiskt säkerställer god djurhälsa, att tillgången på KRAV-märkta animaliska 
livsmedel inte är tillräcklig för att nå ett mål om 90 % samt Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprograms indikator om andel ekologiskt livsmedelsinköp ska vara 80 procent år 
2030. Dessa argument kan problematiseras på flera punkter. 

Motionens syfte är att höja djurskyddskraven med hjälp av upphandling. Visserligen är 
frågan om djurskydd komplex men det är samtidigt tydligt att strängast krav på djurskydd 
finns för svenskt djuruppfödning som uppfyller KRAV och/eller EU-ekologisk märkning. 
Detta bör därför eftersträvas. 

Vidare är tillgången till ekologiskt animaliska livsmedel inte avgörande för en målsättning 
att öka andelen av sådana livsmedel i upphandlingen. Dels kan upphandlingskrav genom 
ökad efterfrågan främja ett ökat utbud. Dels skulle målsättningen om ekologiska animaliska 
livsmedel kunna uppfyllas genom en minskad total mängd av animaliska livsmedel i 
förhållande till vegetabiliska livsmedel, vilket i sig har betydelse för uppfyllandet av 

Miljö- och klimatnämnden  
  
  

Yrkande 
Datum 2021-04-16 
 

(MP, V) 
  



 

Göteborgs Stad miljö- och klimatnämnden 2 (2) 
   
   

klimatmålen. Med ett årtal skulle målsättningen dessutom kunna få ett större genomslag, 
förslagsvis 2030. 

Slutligen är det inte säkert att miljö- och klimatprogrammets indikator om ekologiska 
livsmedel leder till att andelen ekologiska animaliska livsmedel ökar, och därmed inte 
heller ökning av djurens välstånd. En specifik målsättning för ökad ekologiska animaliska 
livsmedel från Sverige skulle därför komplettera miljö- och klimatprogrammets indikator. 
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Yttrande till kommunstyrelsen över  

Motion av Finn Hellman (V) om att höja 

djurskyddskraven i Göteborgs Stads 

upphandlingar, dnr 0402/21 

Förslag till beslut 

1. Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen som eget yttrande över remiss om motion av Finn Hellman (V) om 

att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads upphandlingar. 

2. Miljö- och klimatnämnden avstyrker motionen. 

Sammanfattning 

Finn Hellman (V) har lämnat en motion till kommunstyrelsen om att höja 

djurskyddskraven i Göteborgs Stads upphandlingar. Motionen föreslår att 

djurskyddskraven i stadens upphandlingar höjs med målet att minst 90 procent av de 

animaliska produkter kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. 

Förvaltningen bedömer att ett visst regelverk för djuruppfödning, exempelvis KRAV, inte 

automatiskt säkerställer god djurhälsa. Baserat på detta och att tillgången på KRAV-

märkta animaliska livsmedel inte är tillräcklig för att nå ett mål på 90 procent i dagsläget 

rekommenderar miljöförvaltningen nämnden att avstyrka motionen.  

I Göteborgs stads miljö- och klimatprogram berörs frågan om djurskydd indirekt genom 

indikatorn andel ekologiskt livsmedelsinköp ska vara 80 procent år 2030. Då avses både 

KRAV-märkta och EU-ekologiska produkter. Även om KRAV generellt ställer högre 

krav på djurskydd än EU-ekologiskt bedömer miljöförvaltningen att stadens befintliga 

mål är ambitiöst, rimligt och ger förbättrade förutsättningar för bättre djurskydd. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Generellt sett är KRAV-märkta livsmedel dyrare än EU-ekologiska. Dessutom är både 

KRAV-märkta och EU-ekologiska livsmedel ofta dyrare än konventionella. De ökade 

kostnaderna för inköp av ekologiska livsmedel kan helt eller delvis kompenseras genom 

aktivt arbete i måltidsverksamheterna, till exempel genom att minska matsvinnet.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Bedömningen ur ekologisk dimension utvecklas i avsnittet Förvaltningens bedömning. 

 

Miljöförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-08 

Diarienummer 2021-2355 

 

Handläggare  

Jonas Dahlin 

Telefon: 031-368 37 98 

E-post: jonas.dahlin@miljo.goteborg.se 
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Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan om djurskydd utifrån 

denna dimension. 

Bilaga 

Motion av Finn Hellman (V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads 

upphandlingar.  
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Ärendet 

Kommunstyrelsen har översänt motion av Motion av Finn Hellman (V) om att höja 

djurskyddskraven i Göteborgs Stads upphandlingar till miljö- och klimatnämnden för 

yttrande senast den 7 maj 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Finn Hellman (V) har lämnat en motion till kommunstyrelsen om att höja 

djurskyddskraven i Göteborgs Stads upphandlingar. Motionen föreslår att 

djurskyddskraven i stadens upphandlingar höjs med målet att minst 90% av de animaliska 

produkter kommunen upphandlar ska vara KRAV-märkta. Något årtal då målet ska vara 

uppnått nämns inte i motionen. 

Förvaltningens bedömning 

Miljöförvaltningen har i sin bedömning fokuserat på att: 

• Ge en kortfattad kunskapsbakgrund om skillnaderna mellan konventionell, EU-

ekologisk och KRAV-märkt djurhållning. 

• Belysa vilka skillnader i djurskyddet som kan konstateras mellan konventionell och 

ekologisk djurproduktion. 

• Visa hur frågan om djurskydd berörs i miljö- och klimatprogrammet och relatera till 

tillgången på KRAV-märkta och ekologiska livsmedel. 

Miljömärkning av livsmedel 

De två vanligaste miljömärkningarna av livsmedel i Sverige, som är certifierade av tredje 

part, är EU-ekologiskt och KRAV1. 

EU-ekologiskt är den europeiska märkningen för ekologisk produktion. Vad som får 

kallas ekologiskt styrs av EU-förordning 2018/8482. Bland annat behöver maten vara 

producerad utan konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel. Alla livsmedel som säljs 

som ekologiska inom EU måste vara märkta med ” det gröna lövet” – symbolen för EU-

ekologiskt3. 

KRAV är en svensk, ekologisk märkning som bygger på EU:s regler för ekologisk 

produktion. Utöver EU:s regler har KRAV egna, utökade regler för till exempel 

djuromsorg, klimat och sociala aspekter4. Under förutsättningen att reglerna efterlevs 

medför alltså KRAV-märkningen ett mer omfattande djurskydd. KRAV har tagit fram 

information om skillnaderna mellan KRAV-märkning, EU-ekologiskt och svensk 

konventionell produktion, uppdelat efter olika livsmedelsgrupper och djurslag5. 

Djurskydd 

Jämfört med de flesta andra länder har Sverige strängare djurskyddskrav för att säkra att 

djurens behov tillgodoses6. Reglerna för hur djuren ska födas upp skiljer sig mellan 

svensk konventionell produktion, EU-ekologisk produktion och KRAV-märkt 

produktion. Frågan om djurskydd är komplex. I vissa fall, beroende på djurslag, tar de 

 
1 Märkning i butik - Jordbruksverket.se 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 
3 Ekologiska livsmedel i EU: fakta och regler | Nyheter | Europaparlamentet 
4 Regler - KRAV 
5 guide_krav_2019_WEBB.pdf (shopify.com) 
6 Djurskyddet i Sverige - Jordbruksverket.se 

https://jordbruksverket.se/mat-och-drycker/hallbar-produktion-och-konsumtion-av-mat/markning-i-butik
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=SV
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180404STO00909/ekologiska-livsmedel-i-eu-fakta-och-regler
https://www.krav.se/regler/
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0228/7297/files/guide_krav_2019_WEBB.pdf?9
https://jordbruksverket.se/djur/smittskydd-djurskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/djurskyddet-i-sverige
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svenska djurskyddskraven mer hänsyn till djurens möjlighet att bete sig naturligt än 

regelverket för EU-ekologisk produktion. I andra fall är det tvärt om. 

Ekofakta7, som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket konstaterar 

att alla typer av djurproduktion dras med problem. Vilken typ av problem beror på 

djurslag och produktionssätt. Några generella skillnader kan konstateras: 

• Ekologiska djur har i många fall bättre möjligheter till naturligt beteende än djur i 

konventionella besättningar. 

• Skillnaderna mellan ekologisk och konventionell produktion är större för grisar, 

värphöns och slaktkycklingar än för nötkreatur och får, där djurhållningen är mer 

likartad, förutsatt att djuren har tillgång till bete. 

Hur varje enskild bonde och gård följer respektive regelverk har också en avgörande 

betydelse för hur djuren mår8. 

Vår bedömning är att ett visst regelverk för djuruppfödning, exempelvis KRAV, inte 

automatiskt säkerställer god djurhälsa.  

Tillgång på KRAV-märkta animaliska livsmedel  

Efter avstämning med förvaltningen Inköp och upphandling kan vi konstatera att 

tillgången på KRAV-märkta animaliska livsmedel är begränsad. Deras bedömning är att 

tillgången idag är långt under 90 procent av det behov som stadens verksamheter har.  

Livsmedel i miljö- och klimatprogrammet 

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram visar riktningen och är den gemensamma 

plattformen för stadens långsiktiga strategiska miljöarbete. Programmet lägger grunden 

för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030 och är stadens övergripande 

styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

De val som görs vid inköp av livsmedel till Göteborgs Stad påverkar stadens 

hållbarhetsavtryck på flera olika sätt. I miljö- och klimatprogrammet berörs frågan om 

djurskydd indirekt genom följande mål, delmål och indikator: 

MÅL 

• Naturen - Göteborg har en hög biologisk mångfald 

DELMÅL 

• Göteborgs Stad minskar vår påverkan från inköp på biologisk mångfald 

Göteborgs Stads inköp av varor och tjänster påverkar den biologiska mångfalden såväl 

lokalt som globalt. Produktion och konsumtion av livsmedel har en betydande 

inverkan på biologisk mångfald, inte minst i odlingslandskapet. Göteborgs Stad köper 

in cirka 13 000 ton livsmedel per år, och i stadens förskolor, skolor, äldreboenden och 

andra boenden serveras varje år runt 20 miljoner måltider. 

 Indikator 

Andel ekologiskt livsmedelsinköp ska vara 80 procent år 20309 

 
7 Sammanfattning djurvälfärd och djurhälsa på ekologiska gårdar | Ekofakta 
8 Sveriges lantbruksuniversitet, EPOK: Sammanfattning djurvälfärd och djurhälsa på ekologiska 

gårdar | Ekofakta 
9 Enbart EU-ekologiskt eller både EU-ekologiskt och KRAV-märkt 

https://ekofakta.se/djurvaelfaerd-paa-ekologiska-gaardar/sammanfattning-djurvaelfaerd-och-djurhaelsa-paa-ekologiska-gaardar
https://ekofakta.se/djurvaelfaerd-paa-ekologiska-gaardar/sammanfattning-djurvaelfaerd-och-djurhaelsa-paa-ekologiska-gaardar
https://ekofakta.se/djurvaelfaerd-paa-ekologiska-gaardar/sammanfattning-djurvaelfaerd-och-djurhaelsa-paa-ekologiska-gaardar
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Miljöförvaltningen bedömer att stadens befintliga mål är ambitiöst, rimligt och styr mot 

en högre andel ekologiskt, som inte per definition innebär bättre djurskydd, men som ger 

förbättrade förutsättningar för bättre djurskydd. 

Möjlighet till ökad andel ekologiska livsmedel 

Genom miljö- och klimatprogrammet ställer staden krav på en högre andel ekologiska 

livsmedel och då avses både EU-ekologiskt och KRAV-märkt. KRAV ställer generellt 

högre krav på djurskyddskrav än EU-ekologiskt. I dagsläget är tillgången till KRAV-

märkta livsmedel begränsad. 

Att staden, som årligen gör stora inköp av livsmedel, visar på en långsiktig efterfrågan 

kan göra att fler producenter väljer att ställa om sin verksamhet till ekologiskt. Vi 

bedömer därför att staden har potential att bidra till större tillgång på ekologiska 

animaliska livsmedel, KRAV-märkta eller EU-ekologiska. 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

Henriette Söderberg 

Avdelningschef 
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