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Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för
hållbar utveckling och mat
Förslaget till uppföljning av Policy för hållbar utveckling och mat inbegriper både förslag på
process för uppföljning och indikatorer. Miljöförvaltningen sammanställer mätvärden för
indikatorerna enligt nedan två gånger om året. Mätvärdena tas fram dels på förvaltningsnivå
(med undantag för indikator 2b), dels för hela Malmö stad som jämförelse. Mätvärdena tas
fram i februari och september gällande senaste 12-månadersperiod (januari-december
respektive juli-juni).
Följande förslag på indikatorer har tagits fram. De mål i policyn som föreslås följas upp
anges i kursiv stil nedan. För varje mål föreslås en eller två indikatorer.
Mål i policyn: All mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk 2020. (s. 11och sidan 18)
(kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att godkänna rekommendation om att tolkningen av ”all mat”
innebär 90 %),
Indikator 1: Andel ekologiska livsmedel, mätt som kostnaden för ekologiska livsmedel av
total livsmedelskostnad.
Mål i policyn: Utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40 % till 2020 jämfört med
2002. (s. 11)
Indikator 2a: Mäts som livsmedelsinköpens klimatpåverkan angivet som CO2
ekvivalenter/kg inköpta livsmedel.
Indikator 2b: För hela Malmö stad redovisas minskningen av växthusgasutsläpp sedan 2002 i
procent.
Mål i policyn: Etiskt certifierade (t.ex. Rättvisemärkta) produkter ska alltid vara förstahandsvalet i de
produktkategorier där sådana finns. (s.14)
Indikatorer 3: Andel etiskt certifierade livsmedel i varugrupperna kaffe, te, kakao och
bananer, mätt som kostnader för etiskt certifierade livsmedel av total livsmedelskostnad i
respektive varugrupp.
Mål i policyn: Inköp av livsmedel ska ske inom upphandlade avtal. (S.21)
Indikator 4: Andel inköp som görs inom avtalsprislistan. Mäts som procent inköp inom
avtalsprislistan.
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