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förskolan.

Sammanfattning
Under år 2020 hade Huddinge kommun i sitt miljöprogram 2017-2021 och
förskolenämnden i sin verksamhetsplan mål kring ekologisk hållbarhet. Tre
områden har följts upp på barn- och utbildningsförvaltningen:




Inköpt mängd kött och charkprodukter av nöt- och fläskkött i förhållande till
den totala inköpsmängden livsmedel
Mängd matsvinn
Inköp av ekologiska livsmedel

Beskrivning av ärendet
Under år 2020 hade Huddinge kommun i sitt miljöprogram 2017-2021 och
förskolenämnden i sin verksamhetsplan mål kring ekologisk hållbarhet. Tre
områden har följts upp på barn- och utbildningsförvaltningen:




Inköpt mängd kött och charkprodukter av nöt- och fläskkött i förhållande till
den totala inköpsmängden livsmedel
Mängd matsvinn
Inköp av ekologiska livsmedel

Uppföljning av inköpt mängd kött och charkprodukter av nöt- och fläskkött
Under 2020 visade statistiken över inköpta livsmedel i Huddinge kommun att
3,9 procent av den totala mängden inköpta livsmedel var kött och charkprodukter
av nöt- och fläskkött. Nedan finns en sammanställning över år 2015 till 2020.
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Sammanställning andel nöt- och fläskkött av totala mängden
inköpta livsmedel
Huddinge kommun 2015-2020
Andel nöt- o fläskkött %

Årtal

Differens

6,9
6,6
6,1
3,9
3,6
3,9

2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,3
0,5
2,2
0,3
-0,3

Från 2015 till 2019 har inköpen av kött och charkprodukter av nöt- och fläskkött
minskat. 2020 gick inköpen upp något men ligger fortfarande på en låg nivå
jämfört med starten 2015. Inköpen av kött och charkprodukter av nöt- och
fläskkött används som en indikator, då dessa köttslag har större miljöpåverkan än
t ex kyckling och mejeriprodukter.
Någon sammanställning över dessa inköp har inte redovisats tidigare för enskilda
verksamheterna till exempel förskolan.

Uppföljning av matsvinnet
Under 2020 mättes matsvinnet i Huddinge kommuns förskolor på grund av
pandemin en gång, under höstterminen. Föregående år har matsvinnet mäts en
gång på våren och en gång på hösten. Antalet barn kunde anges mer exakt under
den vecka som mätningen pågick 2020, då alla förskolor rapporterade in antal
närvarande barn två gånger per vecka. Föregående år har antalet inskrivna barn
använts som grunddata. Nedan finns en sammanställning av mätningar av
matsvinnet under år 2016 till 2020 för förskolan.
Mätning av matsvinnet, gram per portion och lunch
Förskola

2020

2019

2018

2017

2016

60

51

54

59

59

2020 visade en högre siffra för antal gram per portion och lunch på grund av att
det faktiska antalet närvarande barn kunde användas förra året.

Uppföljning av inköp av ekologiska livsmedel
Under 2020 visade statistiken över inköpta livsmedel i Huddinge kommun att
36,9 procent var ekologiska livsmedel. I Huddinge kommuns förskolor i egen regi
var 45,5 procent av inköpta livsmedel ekologiska. Nedan finns en
sammanställning över andel ekologiska livsmedel under år 2016 till 2020.
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Inköp eko %
Förskolorna
Huddinge
totalt

2020
45,5
36,9

2019
46,2
39,6
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2018
47,7
40,9

2017
51
43,8

2016
52,4
44,6

Sedan 2016 har inköpen av ekologiska livsmedel minskat både inom förskolan
och Huddinge kommun totalt. Inom förskolan ligger man dock högst bland
verksamheterna och har fortfarande en hög andel ekologiska livsmedel.
En anledning till minskningen kan vara de ekonomiska förutsättningarna. En
annan anledning kan vara att det i verksamhetsplanen är otydligt vad
verksamheten ska uppnå kring ekologiska inköp. Till och med år 2016 fanns det
en procentuell målsättning, vilket är lättare att kommunicera, mäta och följa upp.
Tillgången på ekologiskt har inte minskat hos våra leverantörer av livsmedel, men
varit mer ojämn under 2020 på grund av pandemin.
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