Interpellation till Anna König Jerlmyr (M) om den uteblivna
implementeringen av matstrategin
Det är glädjande att den stadsövergripande matstrategi som den rödgrönrösa majoriteten tog
fram under förra mandatperioden till slut har blivit verklighet. För att klara mål om minskade
utsläpp från maten måste vi tillsammans ta ansvar för hur vi gemensamt kan erbjuda
klimatsmarta måltider i våra offentliga verksamheter. En stegvis förändring av hur maten
produceras, transporteras och konsumeras är avgörande för en ekologiskt hållbar utveckling.
Matstrategin antogs av kommunfullmäktige våren 2019. Efter det vidtogs ett arbete med att
implementera strategin. Utan implementering kommer inte strategin leda till att staden minskar
sin negativa påverkan på djur, miljö och människors hälsa, utan blir bara tomma ord och
symbolpolitik.
I implementeringsarbetet är en av de viktigaste delarna att ta fram en modell för att beräkna, följa
upp och redovisa miljö- och klimatpåverkan från stadens måltider. Att denna modell kommer på
plats är avgörande för arbetet, vilket flera av remissinstanserna också lyfte fram när strategin
skulle antas. Utan en sådan modell är det svårt att ställa samordnade krav i upphandlingar och ta
fram relevanta mål och indikatorer.
När en stor offentlig upphandlare som Stockholms stad ställer krav kan det få stort genomslag.
Men det kräver att kraven är samordnade. När stadsövergripande strategier antas kan det få stor
betydelse. Men det kräver att de konkretiseras till mål, delmål och indikatorer som följs upp i
ordinarie processer. Om så inte sker kommer matstrategin inte bli mer än en hyllvärmare. Flera
av remissinstanserna framförde vikten av att det i de riktlinjer och den kostpolicy som ska tas
fram utifrån matstrategin finns konkreta mål angående utsläpp och matsvinn som följs upp via
stadens ledningssystem ILS.
Det har nu gått två år sedan strategin antogs. Men fortfarande saknar staden en modell för att
beräkna miljö- och klimatpåverkan från maten. Staden saknar också stadsövergripande mål och
indikatorer både i budget 2020 och budget 2021.
I budget 2020 kunde vi istället för mål och indikatorer läsa att ”Stockholm ska vara en
föregångskommun gällande upphandling av mat som minskar klimatpåverkan. Staden ska därför
utreda mått och mätmetoder för att mäta koldioxidutsläppen från livsmedel som serveras inom
stadens verksamheter”. Något resultat från denna utredning har inte visat sig. I budget 2021
saknas fortfarande mål och indikatorer och istället att staden ska ”fortsätta arbetet med att ta
fram mått och mätmetoder för att mäta miljö- och klimatpåverkan från måltider som serveras
inom stadens verksamheter”.
Vi är nu uppe i två förlorade år för klimatarbetet när det kommer livsmedel. Matstrategin måste
gå från att vara en hyllvärmare till att faktiskt minska koldioxidutsläppen från stadens mat.
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Mot denna bakgrund ställer jag följande frågor till finansborgarrådet Anna König Jerlmyr:
1. Varför dröjer modellen för att beräkna, följa upp och redovisa miljö- och klimatpåverkan
från stadens måltider?
2. När kommer modellen för att beräkna, följa upp och redovisa miljö- och klimatpåverkan
från stadens måltider att bli klar?
3. Kommer majoritetens budget för år 2022 innehålla några mål och indikatorer för
exempelvis koldioxidutsläpp från stadens måltider?
Stockholm den 22 mars 2021
Emilia Bjuggren (S)
Oppositionsborgarråd
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