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Bakgrund
Fotograf: Johann Selles

Maten som serveras i Malmö stads verksamheter är
viktig. Den är väsentlig för att barn och unga ska må bra
och ha energi att både lära och leka. Den är viktig för att
våra äldre ska hålla sig friska och få en högtidsstund på
dagen. Men också för att hålla igång en hållbar
produktion som ger sysselsättning och tillväxt, där
arbetsförhållandena för dem som producerar maten är
schysst och säker.

Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat
beslutades av kommunfullmäktige 2010-10-27.
I policyn anges följande:
Syfte
“Policyn ska
Bidra till ett hållbart Malmö med friska medborgare.
Stärka matens betydelse i Malmö stads egna
verksamheter för att öka attraktionskraften.
Verka för att alla Malmö stads matinköp blir mer
hållbara; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Se till att Malmö genom sin representation och
evenemangsverksamhet föregår med gott exempel
och serverar ”hållbar” och säker mat.”

Maten har också betydande påverkan på klimatet och
andra aspekter av vår miljö såsom biologisk mångfald
och kemikalieanvändning. Som stor organisation har
Malmö stad därför en möjlighet att påverka genom
matinköpen.
Strävan att uppfylla målen i Policy för hållbar utveckling
och mat bidrar till att nå följande mål i Agenda 2030: 2, 3,
12, 13, 14.

Utvärdering och uppföljning
“Eftersom varje nämnd och varje styrelse har ansvar för
att uppfylla de delar av policyn om berör den egna
verksamheten integreras uppföljning av policyn med
övrig uppföljning i nämndernas och styrelsernas
årsbokslut och följer därmed den ekonomiska
redovisningsstrukturen. Miljönämnden har ansvar för
utvärdering av nämndsövergripande frågor samt för stöd
vid framtagandet av uppföljningskriterier och nyckeltal.”
Revisorskollegiet påpekade i en rapport från december
2018 att uppföljningen av policyn bör stramas upp. Här
presenteras uppföljning av perioden 2019-07-01 till
2020-06-30 års resultat i en kortfattat rapport.
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Metod

Efter beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott,
genom miljönämnden, har fyra olika indikatorer tagits
fram för att följa upp policyn. Se informationsrutan till
höger.

Indikator 1: Andel ekologiska livsmedel, mätt
som kostnaden för ekologiska livsmedel av
total livsmedelskostnad.

Mätresultaten kommer ifrån Compare, ett digitalt system
som används för uppföljning av Malmö stads
livsmedelsupphandling. Denna innefattar leveranser till
Malmö stads verksamheter av mejeriprodukter, frukt och
grönsaker, färsk ﬁsk samt övriga färskvaror, djupfrysta
varor samt kolonialvaror från grossist. I resultaten
gällande etiskt certiﬁerade produkter innefattas även det
kaﬀe som köps in via vårt avtal med leverantörer av
kaﬀemaskiner.

Indikator 2a: Mäts som livsmedelsinköpens
klimatpåverkan angivet som CO2
ekvivalenter/kg inköpta livsmedel.
Indikator 2b: För hela Malmö stad redovisas
minskningen av växthusgasutsläpp sedan

Denna uppföljning redovisar resultaten för inköp under
perioden 2019-07-01 till 2020-06-30. I vissa diagram
redovisas även 2018 och 2019 års inköp samt inköpen
för perioden 2018-07-01 till 2019-06-30. Att resultaten
redovisas som ett rullande 12-månadersvärde beror på
att man då slipper de säsongsskillnader som råder
mellan halvåren, till exempel på grund av jul- och
sommarlov.

2002 i procent.
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.

Mätresultaten kommer från
Compare - Malmö stads
verktyg för uppföljning av
livsmedelsupphandling.
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Indikator 4: Andel inköp som görs inom
avtalsprislistan. Mäts som procent inköp inom
avtalsprislistan.
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Sida 11 och 18 i policyn

MÅL I POLICYN:

"All mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk
2020."

EKOLOGI

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att godkänna rekommendation om att tolkningen av
”all mat” innebär minst 90 procent.

Indikator 1: Andel ekologiska livsmedel, mätt som kostnaden för ekologiska
livsmedel av total livsmedelskostnad.

Andel ekologisk mat
1
2018

2018 07-2019 06

2019

2019 07-2020 06

Malmö stads inköp av ekologiskt certiﬁerade livsmedel
ligger fortfarande på 69 procent under aktuell period,
vilket är oförändrat jämfört med 2019. Med den nivån
har Malmö näst högst andel ekologisk mat av alla
Sveriges kommuner. För att nå målet i Policy för hållbar
utveckling och mat behöver andelen ekologiska inköp
öka.
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När stadens verksamheter köper ekologiska livsmedel
bidrar vi till att minska spridningen av kemiska
bekämpningsmedel i miljön. Inom Malmö stad köper vi
ca 86 ton kaﬀe varje år. För att odla vårt kaﬀe går det åt
120 hektar vilket ungefär är ytan av 240 fotbollsplaner.
Så gott som allt detta kaﬀe är ekologiskt och etiskt
certiﬁerat. Det betyder att en yta motsvarande 240
fotbollsplaner inte sprutas med kemiska
bekämpningsmedel. Tack vare det slipper den ytan,
men också kaﬀeodlarna och deras familjer, risken att
exponeras för bekämpningsmedel som kan bidra till
ohälsa.
När Malmö stads verksamheter köper ekologiskt
certiﬁerade animaliska livsmedel ger vi förutsättningar
för ﬂer husdjur att få utöva mer av sina naturliga
beteenden. I princip all den mjölk som vi inom Malmö
stad konsumerar, 3 600 000 liter per år, är ekologisk. Den
produceras av ca 450 mjölkkor som får äta ekologiskt
producerat foder samt utökad möjlighet att vistas
utomhus för att beta och utöva sina naturliga
beteenden.

I princip all den mjölk
som vi inom Malmö stad
konsumerar, 3 600 000
liter per år, är ekologisk.
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Sida 11 i policyn

MÅL I POLICYN:

"Utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska
med 40 % till 2020 jämfört med 2002."

UTSLÄPP AV
VÄX THUSGASER

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.

Utsläpp av växthusgaser

2a

KgCO2e/kg livsmedel

2018

Nötkött skapar mer än 30
gånger så höga utsläpp av
växthusgaser som baljväxter.
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Räknat per kilo.
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Växthusgasutsläppen räknade som kg CO2-ekvivalenter
per kg inköpta livsmedel har minskat med 29 procent
sedan 2002 och ligger nu på 1,55 kg CO2-ekvivalenter per
kg livsmedel (se diagram 2b). Det är bra, men inte en
tillräckligt stor minskning för att nå målet om 40 procent
mindre CO2-ekvivalenter per kg mat till år 2020.
Minskningen av växthusgasutsläpp från maten har
uppnåtts främst genom att öka andelen vegetabilier i
rätterna som serveras inom skola och förskola, samt
genom ett aktivt arbete mot matsvinn. Även hos
funktionsstödsförvaltningen och hos hälsa- vård- och
omsorgsförvaltningen minskar nu utsläppen av
växthusgaser per kilo inköpt mat (se diagram 2a).
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Sida 11 i policyn

MÅL I POLICYN:

"Utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska
med 40 % till 2020 jämfört med 2002."

UTSLÄPP AV
VÄX THUSGASER

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.

2b

Växthusgasutsläpp kopplade till matinköp
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I början gjordes inte mätningar varje år, därför saknas vissa års resultat i diagrammet om hela Malmö stads växthusgasutsläpp kopplade till matinköp.
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Sida 14 i policyn

MÅL I POLICYN:

"Etiskt certi erade produkter ska alltid vara
förstahandsvalet i de produktkategorier där sådana nns."

E TISK T
CER TIFIERADE
PR ODUK TER

Indikator 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. Resultaten för indikator 3 redovisas bara
för 2019 och 201907-202006 då uppgifter saknas för kaﬀeautomaterna 2018.
*Varugruppen kakao ingår inte i mätningen, men är så liten att påverkan på totalresultatet är marginell.

Andel etiskt kaﬀe, te och bananer
2019

Arb.marknads- och
socialförvaltningen1

94.2%

Fastighets- och
Gatukontoret2

99.3%

Andelen etiskt certiﬁerade produkter mäts i
varugrupperna kaﬀe, te och bananer. Andelen har ökat i
nästan alla förvaltningar och andelen för hela
kommunen ligger nu på 88 procent. Malmö stad köper
etiskt certiﬁerade produkter för 14 miljoner kronor
årligen.

2019 07-2020 06
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Fritidsförvaltningen3

96.7%

Andelen som köps in varierar mellan olika varugrupper,
där bananer ligger lägst på ca 26 procent, medan
andelen kaﬀe ligger på 99 procent (diagram 3b). Några
förvaltningar, till exempel förskoleförvaltningen och
serviceförvaltningen med skolrestauranger, köper
mycket bananer vilket drar ner deras totala andel etiskt
certiﬁerade produkter.
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Syftet med etisk certiﬁering är att bidra till förbättrade
arbetsvillkor för de människor som odlar och producerar
råvarorna. Certiﬁeringen bidrar också till att ﬂer barn får
gå i skola i stället för att arbeta.
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Sida 21 i policyn

MÅL I POLICYN:

"Inköp av livsmedel ska ske inom upphandlade
avtal."
Indikator 4: Andel inköp som görs inom avtalsprislistan. Mäts som procent
inköp inom avtalsprislistan.

Andel inköp inom avtalsprislistan

2018

201807-201906

2019

2019 07- 2020 06

Andelen inköp som görs enligt avtalsprislistan har ökat
något sedan mätningen 2019 efter att ha minskat
mellan 2018 och 2019 (se diagram 4). Detta tyder på att
verksamheterna har börjat ställa om sina inköpsmönster
efter det nya avtalet med fullsortimentsgrossist som
började gälla våren 2019.
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Att handla inom avtalsprislistan gör att Malmö stads
verksamheter får de bästa priserna på de livsmedel som
köps in. Det möjliggör en stor andel livsmedel med hög
hållbarhetsprestanda till en rimlig kostnad. På
marknadsplatsen i Ekot är det dessa produkter som är
utmärkta med en blå markering. För produkterna inom
avtalsprislistan har tuﬀa kvalitetskrav ställts på
exempelvis innehåll och hållbara produktionsmetoder.
Att i första hand välja dessa produkter är alltså det bästa
alternativet sett till pris, kvalité och hållbarhet.
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Slutsatser och analys

Foto: Johann Selles

Foto: Miljöförvaltningen

Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat har
funnits i tio år. Miljöförvaltningen har påbörjat en grundlig
utvärdering av policyn för att se hur långt stadens
verksamheter kommit sett till alla policyns mål och
intentioner. Utvärderingen beräknas vara klar i början av
2021.

Vid årets andra uppföljning av Malmö stads insatser
kopplade till Policy för hållbar utveckling och mat noteras
bland annat att Malmö stad som helhet har kommit
ytterligare närmare målsättningarna, förutom när det
gäller inköp av ekologiskt producerade livsmedel. Det är
fortfarande stora skillnader mellan olika förvaltningar
beroende på matgästernas olika behov, olika nivåer av
kunskap hos personalen, varierande
matlagningsmöjligheter, planering samt vilka insatser
man gjort för att nå målen.

Vid den här uppföljningen noteras att målen inte kommer
att nås fullt ut under 2020. Målen i policyn sattes
medvetet på en hög nivå vilket betyder att risken att alla
mål inte uppfylls har funnits hela tiden. Det är också tack
vare de högt uppsatta målen som Malmö nu ligger i
framkant vad gäller hållbar oﬀentlig mat. Det ihärdiga
arbetet inom verksamheterna har skapat stora
förändringar i staden och dessutom bidragit till att göra
Malmö känt som en hållbar matstad långt utanför
Sveriges gränser. Nu är det viktigt att fortsätta på den
inslagna vägen eftersom våra val gör stor skillnad för
matgästerna, för dem som producerar maten och för vår
planet.

Miljöförvaltningen ser att förutsättningarna för att nå
målen inte alltid är en kostnadsfråga, då policyn
möjliggör insatser som är mer kostnadseﬀektiva.
Exempelvis kan man i högre utsträckning handla enligt
avtalsprislistan, med ofta fördelaktiga priser, eller minska
matsvinnet så att en större andel av maten nyttjas och
mindre mat behöver köpas in.

POLICY FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH MAT

11

UPPFÖLJNING JULI 2019 - JUNI 2020

Malmö stad, publicerad 2020

