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Svar på: interpellation av Karin Pleijel (MP) till kommunstyrelsens ordförande om 
Göteborgsmodellen för mindre matsvinn 

I en interpellation har kommunalråd Karin Pleijel ställt följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande: 

• Vilka är konsekvenserna av att miljöstimulansmedel till fortsatt implementering av 
Göteborgsmodellen för mindre matsvinn dragits in?  

• Hur säkerställer ni i alliansen att arbetet med Göteborgsmodellen fortsätter och 
implementeras i alla stadens verksamheter som lagar och/eller serverar mat? 

Som det parti med huvudsakligt ansvar för miljö- och klimatfrågor inom Alliansen kommer här svar 
från Centerpartiet och kommunalråd Naod Habtemichael: 

Det finns mycket att vara stolt över i arbetet med Göteborgsmodellen. Kommunen har på två år 
lyckats halvera mängden mat, med en minskning på nästan en miljon portioner per år. Det är en 
investering som ger tillbaka, både till miljön och till ekonomin i form av minskade utgifter. De goda 
resultaten har till stor del byggt på idéer och engagemang från de som är närmast själva 
matlagningen och som har bäst insikter till hur problem kan lösas; medarbetarna. 

Modellen har redan fått spridning till andra kommuner, och i april blev det känt att Livsmedelsverket 
kommer att anamma modellen för att ta fram en Sverigemodell för minskat matsvinn. Ett starkt 
kvitto på att de åtgärder som tagits fram faktiskt fungerar och ger konkreta resultat. Vi i Alliansen 
tror att det finns alla möjligheter att nu implementera projektet in i ordinarie verksamhet, utan de 
extra kostnader som tidigare har spenderats. 

Att miljöstimulansmedlet dragits in innebär rent konkret att det inte längre finns resurser till att 
bekosta en projektledare för Göteborgsmodellen. Men det innebär inte att arbetet ska stå stilla. Flera 
av stadens olika verksamheter har idag redan infört modellen framgångsrikt, vilket innebär att 
kompetens för hur modellen tillämpas redan finns. Vi i Alliansen ser gärna att förvaltningarna, så 
snart som möjligt inför modellen, och använder sig av varandras kunskap och erfarenheter i det 
arbetet. 

Genom att reducera matsvinnet sparar vi även resurser långsiktigt. Pengar som frigörs på minskat 
matsvinn kan användas för att jobba vidare med modellen inom respektive verksamhet. 

Modellen med miljöstimulansmedel syftade till att flera förvaltningar och bolag skulle jobba med 
miljöfrågor, men tyvärr användes inte de pengar som beviljats. Det vittnar om en modell som inte 
fungerar av olika anledningar. Delvis på grund av en årlig ansökningsperiod där projekt som blivit 
beviljade inte hann komma igång och därmed blev det pengar över. Alliansen vill se andra modeller 
för miljöarbetet och det är därför vi har avsatt pengar för att införa ett nytt miljöledningssystem. 

Vi i Alliansen ser att matsvinn är något alla förvaltningar bör prioritera. Det finns alla förutsättningar 
för att göra detta inom ordinarie ramar genom att utnyttja den kompetens som nu finns i stora delar 
av kommunen. 

 

Naod Habtemichael, kommunalråd (C) 
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Vi står inför en klimatkris där vi drastiskt behöver minska våra utsläpp av växthusgaser.  
Inom Göteborgs stads kök lagas varje år runt 20 miljoner portioner mat. Att minska på 
matsvinnet är ett relativt enkelt och resurseffektivt sätt att bidra till att minska vår 
klimatpåverkan. I arbete med Göteborgsmodellen för mindre matsvinn har staden visat att 
det är möjligt att spara både pengar och stora mängder koldioxid. På två år har mängden 
mat som slängs i Göteborgs Stads storkök minskat till hälften. Modellen sprids nu till 
andra kommuner runt om i landet. 

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn startade som ett miljöstimulansprojekt med 
särskilt avsatta medel i den rödgrönrosa budgeten. Syftet var att ta fram och implementera 
en modell för att minska matsvinn inom stadens verksamheter. Arbetet startade med 
fokus på det matsvinns som uppstår i köket. Projektet var planerat att fortgå till och med 
202o för att säkra implementeringen i ordinarie verksamhet och att utveckla koncept 
kring att minska svinnet i matsalen. 

Vi ställer oss frågande till om alliansen tänkt igenom konsekvenserna med att dra in 
miljöstimulansmedlen till detta framgångsrika projekt. Vi ser en stor risk i att påbörjat 
värdefullt miljöarbete nu inte kan fortgå/färdigställas och att arbetet med att minska 
matsvinnet kommer att försämras. 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande 
 
Vilka är konsekvenserna av att miljöstimulansmedel till fortsatt implementering av 
Göteborgsmodellen för mindre matsvinn dragits in? 
 

Hur säkerställer ni i alliansen att arbetet med Göteborgsmodellen fortsätter och 
implementeras i alla stadens verksamheter som lagar och/eller serverar mat? 

 

Karin Pleijel (MP) 
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