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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-04 kl. 13:00-15:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Håkan Fäldt (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Skans (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M) ersätter Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Izabella Arwidson (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-03-17

Protokollet omfattar

§82
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Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för
hållbar utveckling och mat

STK-2019-1726
Sammanfattning

Mot bakgrund av revisorskollegiets rapport om klimatutsläpp och matkonsumtion beslutade
miljönämnden om förslag till indikatorer för uppföljning av policyn för hållbar utveckling och
mat att gälla för samtliga nämnder och bolag i Malmö stad. Vidare beslutade miljönämnden
att återrapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
föreslås här besluta att fastställa förslaget till process och indikatorer, att gälla för samtliga
nämnder och bolag, samt att anmoda miljönämnden återrapportera resultatet till
kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
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.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) yrkar återremittera policyn till miljönämnden med motiveringen att policyn i
nuvarande skick inte lyfter principen närodlat gällande upphandling av mat, till förmån för
certifieringen ekologiskt.
Torbjörn Tegnhammar (M) och Magnus Olsson (SD) instämmer i Anton Sauers (C) yrkande
om återremittering.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på återremittering.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
miljönämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på rapporten.
Torbjörn Tegnhammar (M) och Anton Sauer (C) instämmer i Magnus Olssons (SD) yrkande
om avslag på rapporten.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD), Torbjörn Tegnhammars (M) och Anton Sauers (C) yrkande om avslag på rapporten
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 11.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 12.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200217 §98
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Förslag på process och indikatorer för
uppföljning
Miljönämnden beslut 191210 § 201 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling
och mat
Policy för hållbar utveckling och mat
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Reservation

Bilaga 11

KS 05-03-2020
Ärende 14: Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy
för hållbar utveckling och mat
Hållbarhetsperspektivet är av största värde gällande upphandling av livsmedel till
Malmö Stad. Tydliga indikatorer för att säkerställa kvalitét samt miljö och
klimatpåverkan är nödvändiga för att realisera det målet. Docks så saknar
Centerpartiet och Moderaterna aspekten närodlat i förslaget. Närodlat respektive
ekologisk odling är en stor fråga som kommer att kräva avvägning i upphandlingar,
men det bör finnas utrymme för Malmö stad att göra den avvägningen.
Vi har en stor övertygelse om att det i många fall är rätt att välja närodlat.
Miljövinster för ekologisk mat kan enkelt minimeras med långa transporter för att
säkerställa rätt certifiering. Minskning av växthusgaser relaterat till mat som köps in
är ett uppsatt mål. Dock så begränsas möjligheterna att realisera målet med krav på
dyra certifieringar, som exkluderar många svenska producenter i vårt närområde.
Även om producenten egentligen uppfyller kraven för ekologisk odling.
Malmö som kommun bör vara stolta över det skånska jordbruket med flera. Dessa är
några av de mest miljöanpassade i världen. Med låga inslag av bekämpningsmedel
med stora risker och avsevärt mindre antibiotikaanvändning än konkurrenter i Europa
och världen. Skånska djur lever också bättre liv än på andra ställe. Att öppna för
upphandling ifrån dessa är inte att sänka ambitionsnivån för Malmös miljö- och
klimatarbete utan ett steg för att faktiskt realisera målen.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade i första hand återremittering av policyn med
hänvisning till att policyn i nuvarande skick inte lyfter principen närodlat gällande
upphandling av mat, till förmån för certifieringen ekologiskt. Vi vill se en policy som
främjar närodlat mat till kommunen för att korta transportsträckor. Ekologisktcertifiering bör vara del av policyns riktlinjer, men bör omarbetas för att även
inkludera närodlat mat.
Då vårt yrkande om återremittering ej vann gehör yrkade Centerpartiet och
Moderaterna avslag på förlaget. Policyn bör omarbetas för att ge möjlighet för mer
mat producerat i vårt närområde att vara ett alternativ för upphandling till Malmö
stad.
Då vårt yrkande ej vann gehör i kommunstyrelsen, reserverar vi oss mot beslutet.
Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)
Med instämmande av,
John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)
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Bilaga 12

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-1726
Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat
Sverigedemokraterna yrkade avslag på ”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.”
Detta med anledning av att vi i själva process och uppföljning ville ha med 5 mål och ytterligare en
indikator. Det gällande ett mål om att ”I framtida planer bör jordbrukslandskapets stora betydelse
beaktas. Livsmedelsproduktion i och kring staden uppmuntras.” Plus en indikator kopplat till det målet.
Då vårt förslag inte vann gehör valde vi att reservera oss.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Malmö stad

1 (3)

Stadskontoret
Tjänsteskrivelse

Datum

2020-02-05
Vår referens

Matts Hansson
Utvecklingssekreterare
Matts.Hansson@malmo.se

Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat
STK-2019-1726
Sammanfattning

Mot bakgrund av revisorskollegiets rapport om klimatutsläpp och matkonsumtion beslutade
miljönämnden om förslag till indikatorer för uppföljning av policyn för hållbar utveckling och
mat att gälla för samtliga nämnder och bolag i Malmö stad. Vidare beslutade miljönämnden att
återrapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås här
besluta att fastställa förslaget till process och indikatorer, att gälla för samtliga nämnder och bolag, samt att anmoda miljönämnden återrapportera resultatet till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
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.

Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för
hållbar utveckling och mat
Miljönämnden beslut 191210 § 201 med Särskilt yttrande (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Förslag på process och indikatorer för uppföljning
Policy för hållbar utveckling och mat

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-17
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag

SIGNERAD

2020-02-11

Ärendet

2 (3)
Miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde den 10 december 2019 (MNN-2019-141) att
föreslå kommunstyrelsen att fastställa förslag till process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat att gälla för Malmö stads nämnder
och kommunala bolag, i enlighet med bilaga 1, samt besluta att miljönämnden återrapporterar resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen.
Vid miljönämndens sammanträde inkom Sverigedemokraterna med ett särskilt yttrande.
Bakgrunden är revisorskollegiets rapport Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion.
Kommunstyrelsen beslutade (STK-2018-1269) med anledning av revisorskollegiets rapport att
dels ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till interna delmål och prognoser samt följa
upp målen i enlighet med policyn för hållbar utveckling och mat, dels anmoda miljönämnden att
genom miljöförvaltningen i dialog med stadskontoret ta hänsyn till kollegiets synpunkter angående den kommunövergripande uppföljningen av policyn. Vid kommunstyrelsens behandling av
ärendet reserverade sig Vänsterpartiet och Miljöpartier samt Moderaterna och Centerpartiet
skriftligen, Sverigedemokraterna reserverade sig muntligen.
Miljönämnden har med anledning av detta tagit fram föreliggande förslag (MN-2018-9989) till
Malmö stads efterlevnad av Policy för hållbar utveckling och mat. Av bilaga 1 i miljönämndens
ärende framgår förslaget till indikatorer enligt följande (siffrorna inom parantes hänvisar till sidan
i policyn):
Mål i policyn: All mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk 2020 (sidan
11 och 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. (sidan 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. (sidan 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. (sidan 21).
Indikator 4: Andel inköp som görs inom avtalsprislistan. Mäts som procent inköp
inom avtalsprislistan.
Dialog har förts löpande under arbetets gång mellan miljöförvaltningen och stadskontoret. Indi-
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katorvärdena kommer att tas fram av miljöförvaltningen ur ett system för livsmedelsupphandling
som håller på att upphandlas.
Miljönämnden planerar under år 2020 en utförlig utvärdering av Policy för hållbar utveckling
och mat. Utvärdering är planerad att omfatta dels måluppfyllelse, dels hur ändamålsenlig implementeringsarbetet har varit.
Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

Malmö stad

Miljöförvaltningen

Bilaga 1

Datum:

Miljönämnden

2019-11-28

Handläggare:

Projektledare Gunilla Andersson
Direkttelefon/e-post:

040-34 22 29, gunilla.i.andersson@malmo.se
Diarienummer:

MN-2018-9989

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.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Bergsgatan 17
205 80 Malmö
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
miljo@malmo.se
www.malmo.se/miljo

Policy för hållbar
utveckling och mat
för Malmö stad

Innehåll:
Matens betydelse – mer än ett mål mat

sid 5

Policy för hållbar utveckling och mat

sid 9

Från policy till verklighet

sid 27

Matens
betydelse
– mer än
ett mål mat
m e r ä n e t t m å l m at
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Bakgrund
I Malmö stad är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många
aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och med rätt
sammansättning, för att vi ska må bra och kunna prestera i
förskola, skola, och i arbetslivet.
Maten är dessutom viktig för att nå god livskvalitet och
goda resultat inom vård och omsorg. Att äta tillsammans har
en stark pedagogisk, social och kulturell funktion.
Dessutom medför produktion och konsumtion av mat
påverkan på klimatet, på miljön i jordbrukslandskapet och på
arbetsförhållandena och hälsan hos dem som producerar
maten. Genom medvetna val kan vi påverka alla dessa aspekter
i en positiv riktning.

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.
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m e r ä n e t t m å l m at

Hållbar utveckling
Definitioner
Det finns några olika vedertagna
definitioner av hållbar utveckling:
“en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
(Brundtlandrapporten 1987) ”Hållbar
utveckling är inte ett svar utan en
dialog och process som kräver
arbete, kompromisser och en vilja till
förändring” (Robert W. Kates et al.
2005)
Ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet
För att utvecklingen ska vara hållbar måste den vara det ur tre ömsesidigt beroende dimensioner; den
ekonomiska, den sociala och den
ekologiska.

Ekonomisk hållbarhet kan, till exempel, vara att vi ska minska svinnet och
hålla oss inom avtalet. Social hållbarhet är att alla ska ha lika rätt till bra
och hälsosam mat i Malmö stads
verksamheter samt att maten ska
produceras på ett etiskt hållbart sätt.
Ekologisk hållbarhet betyder att
matproduktionen ska orsaka så lite
negativ inverkan på miljön och
klimatet som möjligt.
God ekonomi, god folkhälsa och
livskraftig miljö är faktorer som är en
förutsättning för en hållbar utveckling. Genom att tänka nytt och menyplanera enligt Ät S.M.A.R.T.-modellen
kan man förena dessa faktorer.
Utgångspunkten för hållbar utveckling är helhetssyn, dialog och kritiskt
tänkande.

Policy för
hållbar
utveckling
och mat
P o l i c y f ö r h å l l b a r u t v e c k l i n g o c h m at
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Alla i Malmö har rätt till bra mat som ett led i en ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Detta möjliggörs genom
att följa ”Ät S.M.A.R.T.-modellen” som förenar hälsa och miljö utan
att kostnaderna ökar. Utsläppen av växthusgaser relaterade till mat
ska minska med 40 % till 2020 jämfört med 2002 . All mat som
serveras i Malmö stad ska vara ekologisk 2020. År 2020 ska även
övriga ambitioner i policyn ha uppnåtts.
Policyn för hållbar utveckling och mat godkändes vid Malmö
kommunfullmäktiges sammanträde 2010-10-28. Den ska tillämpas
i och av de verksamheter i Malmö stad som upphandlar, beställer,
tillagar och serverar mat och dryck. Policyn gäller även då man
upphandlar måltidslösningar. Förutom i förskola, skola, vård och
omsorg gäller den för all representation som sker i tjänsten, i
cafeterior på skolor samt vid kultur- och fritidsanläggningar och
vid alla evenemang som Malmö stad arrangerar.

P o l i c y f ö r h å l l b a r u t v e c k l i n g o c h m at
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Hälsosam mat av hög kvalitet
Maten bör vara tillagad nära kunden och ska kunna avnjutas i
en lugn och trivsam miljö som främjar social samvaro. Måltiden
ska vara en integrerad del i det pedagogiska arbetet. Måltiderna
ska serveras enligt den måltidsordning och vid de tider som
rekommenderas av Livsmedelsverket. Det är viktigt att brukarna
har möjlighet till inflytande över maten. Matråd eller motsvarande ska finnas i de verksamheter där det är relevant.
Alla som av etiska, religiösa eller medicinska skäl har behov
av specialkost, ska i möjligaste mån, kunna erbjudas sådan av
hög och säker kvalitet.
I Malmö stad ska vi servera god, vällagad, säker och hälsosam
mat till alla. Den ska vara av hög kvalitet och ska så långt det är
möjligt lagas från grunden, med ett minimum av tillsatser.
Kunskap och kompetens
För att maten ska kunna hålla en hög kvalitet ska alla som har
som arbete att beställa, hantera och tillaga mat ha god kompetens i matlagning, näringslära, specialkoster, hygienfrågor,
bemötande samt hållbar utveckling.
Personalen ska fortlöpande ha tillgång till professionellt stöd
och kunskapsutveckling inom relevanta ämnesområden för att
kunna upprätthålla en hög kompetens.

P o l i c y f ö r h å l l b a r u t v e c k l i n g o c h m at
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Hållbara inköp
Etiskt certifierade produkter
Malmö stad är en stor inköpare av livsmedel. Genom att göra
medvetna inköp som är bra för miljön, klimatet, arbetsmiljön
och hälsan kan vi påverka livsmedelsproduktionen i en hållbarare riktning.
Malmö stad blev 2006 Sveriges första Fairtrade City.
Etiskt certifierade (t.ex. Rättvisemärkta) produkter ska alltid
vara förstahandsvalet i de produktkategorier där sådana finns.
ät s.m.a.r.t.
För att inköpen av mat ska bli bättre för hälsan, ekonomin
och miljön, bör de så långt det är möjligt följa Ät S.M.A.R.T.modellen.
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P o l i c y f ö r h å l l b a r u t v e c k l i n g o c h m at

Ät s.m.a.r.t.
Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Centrum för tillämpad
näringslära vid Stockholms läns landsting med stöd från
Konsumentverket och Livsmedelsverket. Ät S.M.A.R.T. är ett
informations- och utbildningsmaterial som presenterar ett
förslag på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt
grundat på forskning inom hälso- och miljöområde.
Ät S.M.A.R.T. bygger på de svenska näringsrekommendationerna i kombination med de svenska miljömålen.
S.M.A.R.T. står för
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större andel vegetabilier
Köttkonsumtionen i Sverige ökade med mer än 35 % mellan
1990 och 2005. Det går åt mycket mer resurser för att producera
kött än att producera vegetabilier. Dessutom är utsläppen av
klimatpåverkande växthusgaser betydligt högre per kilo för kött
än för vegetabilier.
En del av köttet bör bytas ut mot baljväxter som ärtor, bönor
och linser. Vi ska följa tallriksmodellen för att få väl sammansatta måltider som är bra för både hälsan och miljön.

mindre tomma kalorier
Tomma kalorier är mat som innehåller mycket energi men
inte ger oss näring och vitaminer. De tomma kalorierna orsakar
utöver hälsoproblem även onödiga negativa miljöeffekter.
Inom vården är behovet av energi- och näringstät mat ofta
stort för att förebygga undernäring.
Maten ska vara näringstät och innehålla så få tomma kalorier
som möjligt. Cafeterior som vänder sig till barn och unga ska ha
ett brett utbud av hälsosamma alternativ till läsk och godis.
Maten inom vården ska anpassas så att fel- och undernäring
förebyggs.
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andelen ekologiskt ökas
Ekologisk mat produceras utan kemiska bekämpningsmedel
och konstgödsel. Inom ekologisk produktion tar man större
djurhänsyn och väldigt få tillsatser är tillåtna. Miljömärkt (t.ex.
KRAV- och MSC-märkt) fisk kommer från hållbara bestånd och
är fångad med skonsamma metoder.
Malmö stad, med Malmö Skolrestauranger som föregångare, är en av de kommuner i Sverige som har högst andel
ekologiska livsmedel. Vi ska fortsätta att vara ledande i Sverige
och i första hand välja ekologiskt producerade livsmedel. Inom
Malmö Skolrestauranger finns redan en vision att all mat ska
vara ekologisk år 2012.
År 2020 ska all mat som serveras eller beställs av Malmö stad vara
ekologisk. (Miljömärkt fisk räknas in i andelen ekologisk mat.)
rätt kött, rätt grönsaker
Produktion av lamm- och nötkött innebär stora utsläpp av växthusgaser, samtidigt som betande idisslare bidrar till att öka den
biologiska mångfalden. Produktion av kyckling och griskött ger
lägre utsläpp av växthusgaser än produktion av nötkött. Dessa
djurslag äter dock spannmål och högvärdigt protein som vi
människor skulle kunna äta direkt, vilket är ett ineffektivt utnyttjande av resurserna. Ur hälsosynpunkt är kött en viktig källa för
järn, zink och vitamin B12, för att fylla dessa behov behövs inga
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stora mängder kött. Intag av för stora mängder kött är dock
inte bra ur hälsosynpunkt.
Konsumtionen av alla sorters kött ska minska. Det kött som
köps in ska av miljö- och djuretiska skäl vara ekologiskt
producerat.
Vi behöver äta mycket grönsaker och frukt. Grövre grönsaker,
t.ex. broccoli, kål, lök, morötter och andra rotfrukter ger mycket
näring och är billiga. De är också mer resurssnåla och klimatsmarta vid framställning än t.ex. gurka och tomat.

T

Inom Malmö stads verksamheter ska vi köpa in mer grövre
grönsaker. Grönsaksinköpen ska också, så långt det är möjligt,
följa säsongerna.
Transportsnålt
Många livsmedel transporteras långt innan de når kunden.
Avstånd, transporteffektivitet, bränsle m.fl. faktorer har betydelse för den miljö- och klimatpåverkan som transporterna har.
I Malmö stad ska vi minimera transporternas miljö- och
klimatpåverkan och så långt det är möjligt, säsongsanpassa
inköpen. För att öka konkurrensen och gynna små och
medelstora företag ska lokala leverantörer ges förutsättningar
att sälja sina produkter.
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Hållbar ekonomi
Avtalstrohet
Genom att handla inom avtalet har vi möjlighet att få bra
priser på de varor vi använder mest och hålla matkostnaderna
på en så låg nivå som möjligt. Det finns redan idag ett stort
antal etiskt- och miljöcertifierade produkter upphandlade av
Malmö stad.
Inköp av livsmedel ska ske inom upphandlade avtal.
Andelen ”hållbara matvaror” ska öka både i upphandlingen
och vad det gäller inköpen. Vi ska påverka våra leverantörer
att öka utbudet av ekologiska och etiskt certifierade produkter,
så att t.ex. förädlingsgrad och förpackningsstorlekar passar
alla verksamheter.
Minska svinnet
Idag slängs enligt en rapport från SIK gjord för Konsumentföreningen Stockholm uppskattningsvis 10 – 25 % av all mat
i Sverige. Genom att minska svinnet gör vi en stor insats för
klimatet och miljön.
Alla som hanterar mat inom Malmö stad ska verka för att
minska svinnet, dock utan att äventyra livsmedelssäkerheten.
Det matavfall som ändå genereras av Malmö stads verksamheter ska gå till biogasproduktion.
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Maten värderas högt i Malmö
En hög kvalitet på maten som serveras i Malmö stads verksamheter ökar attraktionskraften och kan medverka till att kunderna
väljer kommunala alternativ för t.ex. undervisning och vård. En
bra sammansatt mat för alla barn i skola och förskola ger goda
förutsättningar för inlärning. En god måltid är ofta dagens höjdpunkt inom vård och omsorg.
Matens stora betydelse bör vägas in så att maten värdesätts
och tillräckliga resurser avsätts för att hålla en hög och säker
matkvalitet.
Malmö stad ska föregå med gott exempel
Representation och evenemang är Malmö stads ansikte utåt. Vi
ska visa upp Malmö stad som ett föredöme när det gäller hållbar utveckling samt sprida kunskap om vårt arbete. Den mat vi
serverar vid representation och evenemang fungerar som ett
skyltfönster för traditionell och nyskapande skånsk matkultur.
År 2020 ska den mat som serveras vid all representation som
sker i tjänsten och vid alla evenemang som Malmö stad står
som arrangör för vara klimatanpassad och ekologisk samt
etiskt certifierad i de varugrupper där detta är relevant.
De restauranger som anlitas av Malmö stad ska kunna visa att
livsmedelslagstiftningens krav är uppfyllda. Detta görs enklast
genom att välja företag som premierats med en Smileydekal
eller genom att uppvisa kontrollmyndighetens senaste kontrollresultat.
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Policy för hållbar utveckling och mat

Hållbart näringsliv
Genom Malmö stads medvetna inköp ger vi förutsättningar
för att ett hållbart företagande ska kunna blomstra. Malmö stad
ska också på olika sätt ge Malmöborna kunskap om hur maten
påverkar klimatet, hälsan, miljön och producenterna så att de
kan göra medvetna val.
Jordbruk
I en framtid med stora klimatförändringar och höga energikostnader kommer det lokala jordbruket ha en ändrad betydelse.
Jordbruksmarken i Malmö stad är viktig att bevara för produktion av livsmedel, som en viktig resurs när det gäller den biologiska mångfalden och som pedagogisk arena. Jordbrukslandskapet är viktigt både som källa till rekreation och när det gäller
att skapa starkare kopplingar mellan stad och land.
I framtida planer bör jordbrukslandskapets stora betydelse
beaktas. Livsmedelsproduktion i och kring staden uppmuntras.
Butiker, marknader och restauranger
Malmö stad ska både genom sina inköp och genom andra insatser, till exempel utbildning av både konsumenter och näringsliv stödja de företag som erbjuder ett stort utbud av ”hållbara”
livsmedel av hög kvalitet. Malmö stad ska uppmuntra initiativ
som till exempel Bondens egen Marknad som ökar kontaktytan
mellan producenter och konsumenter.
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Från
policy till
verklighet
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om policyn

Andra relevanta styrdokument och rekommendationer
Denna policy har tagit hänsyn till andra styrdokument och rekommendationer som finns
externt och inom Malmö stad. De viktigaste av dessa listas nedan.
Interna
• Miljöprogram för Malmö stad
• Malmö stads upphandlingspolicy
• Kvalitet avseende kost och nutrition
inom vård och omsorg
• Strategi för att förebygga övervikt och
fetma bland barn och unga i Malmö
• Handlingsplan för att främja fysisk
aktivitet och goda matvanor bland
barn och unga i Malmö
• Malmö Skolrestaurangers miljöarbete

Externa
Riksdagen
• Lagen om Offentlig Upphandling
Regeringen
• Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen
– för kunskap, valfrihet och trygghet
Livsmedelsverket
• Svenska näringsrekommendationer
• Bra mat för barn i förskolan
• Bra mat för barn i skolan
• Mat och näring för sjuka inom vård
och omsorg
Miljöstyrningsrådet
• Kriterier för livsmedel
Centrum för tillämpad näringslära vid
Stockholms län landsting
• Ät S.M.A.R.T.
Rättvisemärkt
• Kriterier för Fairtrade City
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Genomförande
För att policyn ska kunna genomföras och målen nås till 2020
krävs ett engagemang i hela stadens organisation. Det ställer
också höga krav på dialog, kommunikation, och utbildning.
Hela Malmö stads organisation har ett gemensamt ansvar för
att policyn för hållbar utveckling och mat blir verklighet.
Nämnder och styrelser ska bryta ner de övergripande målen
till delmål och åtgärder som är anpassade till respektive
ansvarsområden och arbeta in dessa i sina verksamheter. Miljönämnden har ett ansvar för nämndsövergripande frågor som
rör implementering av policyn.
Utvärdering och uppföljning
Eftersom varje nämnd och varje styrelse har ansvar för att
uppfylla de delar av policyn som 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.
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