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livsmedelssäkerhet 
Dnr 20KS296 
 

Beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med hänsyn till det inkomna yttrandet besvara e-petitionen. 

Ärendebeskrivning 

E-petitionen har inkommit och uppnått 50 röster. Yttranden över e-petition har 
inkommit från Säkerhetsenheten, Styrning och stöd. 
 
Gävle kommun har via politiska beslut och prioriteringar höga ambitioner när det 
gäller arbetet för att stärka den lokala livsmedelsproduktionen för att bidra till en 
högre självförsörjningsgrad. I det uppdaterade Miljöstrategiska programmet berörs 
arbetet för livsmedelsproduktion på flera områden. 
 
Inom ren och giftfri vardag är en målsättning att en betydande andel av maten i 
Gävle kommun ska vara närproducerad. Även svenskt-ekologiskt, svenskt eller 
ekologiskt ska prioriteras. Offentlig upphandling är ett väldigt viktigt verktyg 
kommunen aktivt använder för att bidra till det via upphandlad mat till förskolor, 
skolor och äldreomsorg. Kommunen ska också möjliggöra att regionala 
livsmedelsproducenter kan vara med och ge anbud i upphandlingarna och det finns 
målsättningar i det miljöstrategiska programmet om att öka både lokalproducerad 
och svenskproducerad mat. Ett exempel på hur detta följs upp är att krav ställts i 
upphandlingen för skolmaten att leverantörerna ska redovisa för kommunstyrelsen 
hur de främjar den lokala matproduktionen. 
 
Insatser görs även för att värna jordbruksmarken i vår kommun. Kommunägd 
betes och slåttermark ska till exempel öka, liksom ekologiskt odlad åkermark och 
jordbruksmark. Stor försiktighet iakttas för att undvika byggnation på 
jordbruksmark och vid planering av infrastrukturåtgärder ska större hänsyn tas till 
areella näringar och livsmedelskedjans transporter. 
 
I den klimatfärdplan som är under framtagande kommer ytterligare åtgärder på 
området arbetas in för att uppnå flera av de målsättningar som finns i det 
miljöstrategiska programmet. Majoriteten delar bilden att det är viktigt med en hög 
självförsörjningsgrad och ökad lokal livsmedelsproduktion, vilket också avspeglar 
sig i de höga målsättningar som kommunen har på området och insatserna i det 
kommunen har rådighet över. 
 
I yttrandet över E-petitionen så tydliggör säkerhetsenheten att kommunen inte 
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ensamt ansvarar för att säkra tillgången till livsmedel utan att det ytterst är ett 
nationellt ansvar. Men just vid en kris/extraordinär händelse finns också en viss 
planering för att ha beredskap att förse delar av befolkningen med mat. Att vårt 
matavfall idag används för att producera biogas till lokaltrafiken är också viktigt ur 
beredskapssynpunkt, eftersom det gör oss mindre sårbara för kriser som stängda 
gränser eller internationella konflikter kring drivmedel. 
 
En erfarenhet under coronakrisen har varit att modellen med ledning och beslut 
genom ordinarie styrning är att föredra framför att införa ytterligare beslutsled. 
Majoriteten ser därför inte ett behov av att arbeta precis i den form som e-
petitionen föreslår och arbeta genom en särskild kommunal krisgrupp. Däremot så 
ingår i det ordinarie arbetet med att främja lokal livsmedelsproduktion en nära 
samverkan med till exempel Länsstyrelsen, Region Gävleborg, det lokala 
näringslivet, föreningslivet och att involvera medborgarna. Både för att stärka 
individernas handlingsberedskap och samhällets för en ökad lokal 
livsmedelsproduktion. 

Beslutsgång 

Eva Arnborn och Kari Littmarck-Sahlin är inbjudna och deltar vid dagens 
sammanträde för att presentera förslaget i e-petitionen. 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är ordförandens 
utskickade förslag om att besvara e-petitionen. Detta blir också Kommunstyrelsens 
beslut.  

  

Beslutsunderlag 
 Utlåtande över E-petition - Inrätta en kommunal krisgrupp för 

livsmedelssäkerhet, dnr 20KS296-7 
 Yttrande angående e-petition #71486 - Inrätta en kommunal krisgrupp för 

livsmedelssäkerhet, dnr 20KS296-5 
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 20KS296-2 
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 20KS296-3 
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