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På programmet idag

• Definition av miljömåltider 

• Bara ekologiskt kött 

• Utmaningar med uppföljningen 

• Debatten 

• Koppling till annan politik



1989 Blev medlem i KU och VPK



Kött

• 18 procent av människans miljöpåverkan 

• Övergödning 

• Industriell djuruppfödning minskar biologisk mångfald 

• Landanvändning 

• Vattenförbrukning 

• Djur lider 

• Konsumtionen har ökat med 40 procent sedan 90-talet
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Göteborgs Stad

• 500 000 medborgare 

• 10 Stadsdelsnämnder 

• 48 000 Anställda 

• Serverar 19 miljoner portioner mat varje år 

• 500 tillagningskök 

• Målstyrd budget (balanserad styrning) 

• S, V, MP



Definition av miljömåltider

• ”En miljömåltid innehåller ekologiska livsmedel, som i så stor 
utsträckning som möjligt uppfyller kriterierna för klimatmärkning 
och kriterierna för etisk märkning (FairTrade eller liknade).” 

• Till definitionen finns också en fylligare beskrivning av vad en 
miljömåltid är: 

• En miljömåltid ska vara baserad på miljömärkta råvaror, vara 
säsongsanpassad, bestå av en stor andel vegetabilier och 
baljväxter. Den fisk som serveras ska komma från stabila 
bestånd och följa de rekommendationer som kommer från 
miljöstyrningsrådets eller liknande, samt ta hänsyn till etiska 
aspekter. Hantering av livsmedel ska ske så att svinnet 
minskar.



Berör flera prioriterade mål

• Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en 
klimatneutral stad. 

• Äldres inflytande över sin vardag ska öka. 

• Resurshushållningen ska öka. 

• Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska 
grupper och delar av Göteborg ska minska.  

• Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka.



Efter valet 2010

• Kontroverser förra mandatperioden (V i opposition) 

• Enbart ekologiskt kött. 

• Minst 50 procent miljömåltider. 

• Bättre definition av miljömåltider.



Enbart ekologiskt kött

• Olika tolkningar. 

• Stadsdelsnämnderna: 33 procent. 

• Staden har ett nytt grossistavtal från 1 november 2014 
med bl.a. krav på ett större utbud av ekologiska 
produkter och med enbart ekologiskt kött. 

• Borgarna har fått frispel.
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Uppföljning

• Mäter andel ekologiskt i kronor 

• Dyrare ekomat ger högre måluppfyllelse 

• Kan t.ex. inte följa upp volymen konventionellt kött mot 
volymen ekologiskt. 

• Enbart måltidskontor ej personalvård (kaffe) redovisas. 

• Säsongsanspassad, andel vegetabilier och baljväxter.



Varför inte ”köttfri måndag”

• Låg ambition. 

• Viktigt att hålla koll på alla måltider 

• Inte så stor förändring


