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§ 100 

 

Motion av Stefan Hanna (-) om ekologisk mat 

KSN-2019-0699 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå motionen utifrån föredragningen i ärendet. 

  

 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 

Motionens inriktning är viktig och innebär inte att möjligheten att enbart handla upp ekologiska 

produkter inskränks. 

  

Jonas Segersam (KD) och Markus Lagerquist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) har i en motion väckt 25 februari 2019 föreslagit att ändra målsättningen om att 

ekologisk mat ska utgöra 100 procent av kommunens inköpta mat till att 50 procent ska vara ekologisk 

mat och övriga 50 procent ska vara mat som producerats enligt de regler och lagar som gäller för 

svenska lantbrukare.  

  

Yrkanden 
Stefan Hanna (-), Jonas Segersam (KD) och Markus Lagerquist (M) yrkar bifall till motionen. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till motionen och 

finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 23 april 2019 § 115. 
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§ 115 

 

Motion av Stefan Hanna (-) om ekologisk mat 

KSN-2019-0699 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen utifrån föredragningen i ärendet. 

  

 

Reservationer 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

  

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) har i en motion väckt 25 februari 2019 föreslagit att ändra målsättningen om att 

ekologisk mat ska utgöra 100 procent av kommunens inköpta mat till att 50 procent ska vara ekologisk 

mat och övriga 50 procent ska vara mat som producerats enligt de regler och lagar som gäller för 

svenska lantbrukare. 

 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

  

Tobias Smedberg (V) och Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till motionen. 

  

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer Tobias Smedberg (V) med fleras yrkande om avslag till motionen mot Stefan 

Hannas (-) yrkande om bifall till motionen och mot föreliggande förslag och finner att arbetsutskottet 

bifaller Tobias Smedberg (V) med fleras yrkande om avslag till motionen. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 april 2019. 
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Diarienummer 
KSN-2019-0699 

Kommunfullmäktige 

Motion av Stefan Hanna (-) om ekologisk mat 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Stefan Hanna (-) har i en motion väckt 25 februari 2019 föreslagit att ändra målsättningen om 
att ekologisk mat ska utgöra 100 procent av kommunens inköpta mat till att 50 procent ska 
vara ekologisk mat och övriga 50 procent ska vara mat som producerats enligt de regler och 
lagar som gäller för svenska lantbrukare. 

Motionen återges som bilaga 1. 

Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Föredragning 
Uppsala kommun antog i februari 2014 ett miljö- och klimatprogram där etappmål 6 lyder att 
ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av Uppsala kommun ska uppgå 
till 100 procent år 2023. Etappmålet ska bidra till uppfyllelsen av det långsiktiga miljömålet, 
en giftfri miljö, som definieras i samma program. 

Sedan 2014 har andelen ekologiska inköp ökat från knappt 20 procent år 2015 till 44 procent 
år 2018. Detta har skett och sker genom styrning av inköp, omläggning av inköpsrutiner, 
menyer och utbud, genom kravställningar i livsmedelsupphandling samt genom kontinuerlig 
dialog med livsmedelsleverantörer. Uppsala kommun är som en tydlig kravställare med och 
utvecklar marknadsutbudet av ekologiska livsmedel.  

I kommunens måltidsservice har den ekologiska andelen mat ökats som en del av 
utvecklingen mot mer hållbara måltider med mer växtbaserade menyer, mer säsongsbaserat, 
mindre matsvinn och mer mat lagad från grunden. 



Arbetet med att öka inköpen av svenska och närproducerade livsmedel samt att ställa krav på 
produktion enligt svensk lagstiftning har pågått parallellt. I mål och budget 2017 och 2018 har 
kommunstyrelsen haft i uppdrag att ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade 
råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. En handlingsplan presenterades för 
koncernledningen den 12 november 2018. Handlingsplanen har konkretiserat uppdraget att 
växla till närodlade råvaror. Målsättningen är att inköp av kött, fågel och mejeriprodukter ska 
ha svenskt ursprung till 100 procent år 2023. Handlingsplanen är inte politiskt beslutad. 
 
Miljö- och klimatprogrammet reviderades i maj 2018 med tillägg av två nya etappmål. Vid 
nästa revidering 2019 kommer den senaste utvecklingen inom området hållbar 
livsmedelsförsörjning att beaktas. Likväl kommer erfarenheten från fem års arbete med målet 
100 procent ekologiska livsmedel att beaktas. En utveckling av livsmedelsområdet i miljö- 
och klimatprogrammet förtydligar kommunens ambition för en hållbar livsmedelsförsörjning. 
 
Forskningen inom jordbrukets miljö- och klimatpåverkan visar ingen entydig bild av vilka 
brukningsmetoder som ger minst miljö- och klimatpåverkan i sin helhet. Det finns olika 
synsätt och det är tydligt att det behövs flera olika typer av åtgärder för att minska 
livsmedelsförsörjningens miljö- och klimatpåverkan. Ekologiskt lantbruk är en praktik under 
utveckling som baserar sig på principer som går att finna bland de 17 globala 
hållbarhetsmålen. För de nationella och globala målen om giftfri miljö och rent vatten är 
inköp av ekologiska livsmedel fortsatt relevant. 
 
Uppsala kommun arbetar med området hållbar livsmedelsförsörjning även genom andra 
uppdrag. År 2017 beslutades om en nationell livsmedelsstrategi med målsättningen att öka 
konkurrenskraften hos de svenska livsmedelsföretagen i hela livsmedelskedjan. Uppsala 
kommun har deltagit i framtagandet av en handlingsplan på regional nivå, Ät Uppsala län, 
med samma övergripande mål. I samverkan med offentliga aktörer, forskningen och 
branschen anordnas aktiviteter för att utveckla livsmedelsnäringen i regionen. 
 
I genomförandet av fullmäktiges beslut om 100 procent ekologisk mat till 2023 pågår alltså 
ett brett utvecklingsarbete i kommunen och i Uppsala i syfte att nå en samlad hållbar 
utveckling. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 



Motion     2019-02-01 

 

Ekologisk mat 

 

Uppsala kommun har ett mål om att upphandla 100% ekologisk mat. Väldigt mycket forskning och 

lantbrukets praktiska kunskaper talar för att det är en oklok ambition. Jag anser att Uppsala kommun 

bör uppdatera målsättningen kopplat till ekologisk mat och ändra det till 50% ekologisk mat och att 

övriga 50% av inköpt mat måste vara producerad enligt de regler och lagar som gäller för svenska 

lantbrukare.  

Att ändra målsättningen om att ekologisk mat ska utgöra 100% av kommunens inköpta mat till att 

50% ska vara ekologisk mat och övriga 50% ska vara mat som producerats enligt de regler och lagar 

som gäller för svenska lantbrukare. 

 

Stefan Hanna 

Uppåt Uppsala  
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