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§ 45 2019.597 KS

Utredning om möjligheten att ta fram en handlingsplan för hur
kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnade den 22 februari 2017, § 27 förslag till kommunstyrelsen om
möjligheterna att erbjuda ett mer aktivt stöd till Alingsås lantbrukare och övriga
livsmedelsproducenter i de utmaningar de står inför.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2018, § 224 att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att utreda hur det är möjligt att ta fram en plan och stöd för hur kommunen kan
medverka till att öka lokal livsmedelsproduktion.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Idag arbetar näringslivsenheten med lokal livsmedelsförsörjning genom
samverkansplattformen LAB190. LAB190 syftar till att skapa ett modellområde för hållbar
utveckling längs väg 190 med fokus på mat, turism och infrastruktur. Processen drivs av
Göteborgs-, Lerums-, Alingsås- och Essunga kommun, samt Göteborgsregionens
kommunalförbund, Västarvet/Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och
Länsstyrelsen. För närvarande sker flera insatser inom LAB190 i syfte att erbjuda ett mer
aktivt stöd till områdets lantbrukare och livsmedelsproducenter; bland annat att stärka
matturismen, utveckla transportkedjor, identifiera behov och skapa erfarenhetsutbyten. Ett
delprojekt inom LAB190 är SATURN. Inom projektet ska gårdar längs väg 190 kartläggas
under 2020 och nya applicerbara affärsmodeller ska utvecklas. Syftet är att skapa utrymme
för skalning, re-vitalisering och generationsväxling inom de gröna näringarna. En viktig del är
att mobilisera kommunerna i ett gemensamt arbete i denna fråga.
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen bedriver idag aktivt arbete för ökad
livsmedelsproduktion i hela regionen, vilket även gynnar Alingsås lantbrukare och
livsmedelsproducenter. Länsstyrelsen har antagit Regional handlingsplan för
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Prioriteringarna i
handlingsplanen ska leda till att utveckla regionen, upprätthålla matproduktionen och
förbättra miljön i länet. Länsstyrelsen erbjuder också jordbruksföretagare att söka flera andra
stöd. Till exempel finns stöd för investeringar som förbättrar miljön, för att sköta mark och
djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.
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Västra Götalandsregionen har antagit ett program för livsmedelsförsörjning och gröna
näringar 2017-2020, där fokus ligger på utveckling av produktionen, kompetensförsörjning
och goda matvanor. En satsning som pågår är Lokalproducerat i Väst, ett resurscentrum för
småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland som ger råd, coachar och utvecklar
småskaliga livsmedelsföretag för att skapa tillväxt och sysselsättning i regionen. En annan
satsning är Livsmedelsacceleratorn, en regional satsning i Västra Götaland som förmedlar
kontakt och stöttar samverkan mellan livsmedelsföretag, forskare samt finansiärer och det
övriga innovationssystemet. Ytterligare ett exempel på regional satsning är Agroväst, som
har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk genom att identifiera behov av
kunskap och utveckling, generera ekonomiska resurser för projekt och aktiviteter samt
fungera som mäklare mellan den gröna näringens företag, forskning och finansiärer.
Kommunledningskontoret bedömer att arbetet inom LAB190 redan är ett pågående arbete
med att aktivt stötta lokal livsmedelsproduktion, att det inom projektet finns en handlingsplan
för detta och att eventuella verksamma utanför LAB190:s traditionella upptagningsområde
kan inkluderas. Tillsammans med det regionala arbete som Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen bedriver finns ett gott stöd för Alingsås lantbrukare.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontorets yttrande godkänns.
2. En plan för medverkan till ökad lokal livsmedelsförsörjning tas inte fram.
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