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Sammanfattning

Mot bakgrund av revisorskollegiets rapport Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
beslutade kommunstyrelsen om indikatorer för uppföljning av Policy för hållbar utveckling och mat,
att dessa gäller för samtliga nämnder och bolag i Malmö stad, samt att miljönämnden ska
återrapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen.
Enligt aktuell uppföljningsrapport för perioden juli 2019 till juni 2020 (bilaga 1) visar
indikatorerna Utsläpp av växthusgaser från inköpta livsmedel, Inköp inom avtalsprislistan och Andel etiskt
certifierat kaffe, te, kakao och bananer förbättrade värden för perioden 2019-07-01 till 2020-06-30
jämfört med 2019, men förändringen sker sannolikt inte i tillräckligt snabb takt för att målen i
policyn ska kunna nås under 2020. Indikatorn Andel ekologisk mat visar på en stagnation och når
inte heller policyns måluppfyllelse. Måluppfyllelsen skiljer sig även mycket mellan olika
förvaltningar, vilket kan bero på att de har olika förutsättningar, såsom matgästernas behov,
personalens kunskap och tillagningsmöjligheter.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner bifogad rapport Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning
juli 2019-juni 2020.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-10-13
Bilaga 1 Rapport: Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 – juni 2020
Bilaga 2 Beslut kommunstyrelsen 2020-03-04 § 82
Bilaga 3 Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling
och mat
Bilaga 4 Policy för hållbar utveckling och mat

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-11-17
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Alla nämnder samt revisorskollegiet
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Ärendet

Revisorskollegiet granskade under 2018 hur Policy för hållbar utveckling och mat efterlevs i Malmö
stad vilket resulterade i rapporten Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion. Revisorskollegiet
rekommenderade kommunstyrelsen att bland annat säkerställa:
- att det finns en sammanhållen struktur för tillämpning, uppföljning och utvärdering av policyn
för hållbar utveckling och mat med kontinuerlig avrapportering från nämnderna.
- att systemet för uppföljning av växthusgasutsläpp skyndsamt tas i bruk och implementeras i
organisationen.
Med anledning av ovanstående rekommendationer beslutade kommunstyrelsen 2020-03-04
följande:
1. Kommunstyrelsen fastställer miljönämndens förslag till process och indikatorer för
uppföljning av Policy för hållbar utveckling och mat att gälla för Malmö stads
nämnder och kommunala bolag.
2. Kommunstyrelsen anmodar miljönämnden att återrapportera resultatet av
uppföljningen till kommunstyrelsen.
Bifogad rapport (bilaga 1) utgör denna återrapportering till kommunstyrelsen för perioden 201907-01 till 2020-06-30.
Förvaltningens kommentar

Bifogad rapport visar att andel ekologisk mat av alla inköpta livsmedel uppmättes till 69 procent
under den aktuella perioden, vilket är i nivå med andelen som uppmättes för 2019. Det innebär
att det uppsatta målet att all mat1 ska vara ekologisk 2020 inte kommer att kunna uppnås.
Utsläppen av växthusgaser kopplade till maten ligger på 1,55 kg CO2-ekvivalenter per kg inköpta
livsmedel, vilket är en minskning med 29 procent sedan 2002. Målet är att uppnå 40 procents
minskning till 2020.
Andelen etiskt certifierat ligger på 99 procent för kaffe, medan andelen ligger på 86 procent för
te och 26 procent för bananer.
Andelen inköp som görs enligt avtalsprislistan har ökat något sedan förra uppföljningen, vilket
tyder på att verksamheterna har börjat ställa om sina inköpsmönster efter det nya avtalet för
fullsortimentsgrossist.
Uppföljningen visar att det är stora skillnader i måluppfyllnad mellan olika förvaltningar när det
gäller främst andelen ekologisk mat och växthusgasutsläppen för inköpta livsmedel, men till viss
del även när det gäller andel etiskt certifierade produkter och andel inköp inom avtalsprislistan.
Skillnaderna kan bero på olikheter mellan förvaltningarna avseende styrning och ledning,
matgästernas behov, kunskapsnivån hos personalen, förutsättningar för tillagning samt vilka
insatser som gjorts för att nå målen.
Vid uppföljningen noteras också att målen i policyn med stor sannolikhet inte kommer att nås
fullt ut under 2020, men tack vare de högt ställda målen har Malmö kommit långt och ligger nu i
framkant vad gäller hållbar offentlig mat. Det uthålliga arbetet inom verksamheterna har skapat
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Enligt kommunstyrelsens tolkning innebär detta minst 90 procent
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stora förändringar och dessutom bidragit till att göra Malmö känt som en hållbar matstad långt
utanför Sveriges gränser.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Gunilla Andersson, projektledare, miljöstrategiska avdelningen.
Samråd har skett med Olof Liungman, avdelningschef, och Lotten Jönsson Johansson,
enhetschef, miljöstrategiska avdelningen.
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