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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Motion: 

Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motionen 

Sammanfattning 

Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde 

2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska 

livsmedel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen. Inköp av 

ekologisk mat styrs hädanefter autonomt av respektive inköpschef. 

Ärendet i sin helhet 

Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde 

2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska 

livsmedel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår. 

 

Utifrån en rad invändningar mot ekologiska livsmedel argumenterar motionen 

för avskaffande av Borås Stads mål för sådana livsmedel. 

 

På Jordbruksverkets webbportal finns en omfattande översikt när det gäller 

ekologiskt producerande livsmedel. ”Ekofakta.se” utgör samtidigt enligt vad 

som framgår av själva hemsidan ”en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att 

uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i 

Sverige”. Det är alltså inte en neutral sammanställning av forskningsläget utan 

partsinlaga som tillkommit för att uppnå ett politiskt beslutat mål. 

 

Men låt oss sammanfatta det som alla parter faktiskt verkar vara överens om: 

 

1. Ekologisk produktion och konventionell produktion ligger ungefär sida 

vid sida vad gäller utsläpp av växthusgaser. Föreligger det trots allt en 

skillnad så utfaller den, enligt vad som anfördes i motionen, till den 

konventionella produktionens fördel. Slutsatsen är att utsläpp av 

växthusgaser inte kan framföras som ett argument till förmån för 

ekologisk produktion, snarare tvärtom. 
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2. Konventionellt producerad mat kan innehålla rester av 

bekämpningsmedel men att problemet för mat producerad i Sverige 

måste betraktas som begränsat, sannolikt obetydligt. Den som hävdar 

att konventionellt producerad mat utgör en hälsorisk har en besvärlig 

bevisbörda. 

3. Ekologisk produktion kan bidra till biologisk mångfald. 

 

Det tredje argumentet är giltigt och skulle kunna anföras som ett argument för 

att bibehålla eller öka den offentliga konsumtionen om ekologisk produktion, i 

synnerhet om den kan kombineras med principen om Sverige-

producerat/närproducerat. 

 

Att Borås stad skulle påverka den globala biologiska mångfalden genom sin 

import från utlandet får i sammanhanget ses som högst utopiskt. 

 

Sammantaget skulle man alltså kunna ha långtgående mål för ekologisk 

produktion, om det inte fanns en skillnad i kostnad. Verkligheten ger dock vid 

handen att dessa kvantitativa mål tvärtom ger upphov till ett antal miljoner i 

merkostnader. Dessutom är andelen ekologisk produktion minskande på grund 

av tillgänglighets- och kostnadsskäl. Detta påvisar en växande klyfta mellan 

retoriken i kommunfullmäktige och verkligheten, något som borde tas på stort 

allvar. 

 

Omvärldsläget med stigande livsmedelspriser understryker denna observation. 

 

Slutsatsen är att kvantitativa mål för ekologisk produktion konkurrerar med 

andra prioriteringar i kommunen, såsom satsningar på välfärdens kvalitet i stort, 

matens kvalitet, löner och bör därför utgå. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel, 2019-05-22 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2022-06-07 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Alla nämnder 

2. Tomas Brandberg (SD) 
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