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Halvera matsvinnet till 2025 

I augusti 2018 kom Boston Consulting Group med en ny rapporti om det globala 

matsvinnet. Enligt rapporten slänger vi idag en tredjedel av den mat som produ-

ceras i världen, och matsvinnet fortsätter att öka. Samtidigt som vi i Sverige 

slänger 134 kg mat per person och årii, så ökar hungersnöden i andra länder. 

Idag går mer än 800 miljoner (en av nio) människor hungriga enligt FAOiii. 

Den pågående klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald påverkar 

redan nu våra möjligheter att försörja jordens snabbt växande befolkning med 

mat. Eftersom själva matproduktionen dessutom är en av de viktigaste orsakerna 

till både klimatförändring (enligt Naturvårdsverket orsakar vår matkonsumtion i 

Sverige årligen globala utsläpp av 23 miljoner ton CO2eiv) och förlust av biolo-

gisk mångfald, så är det helt nödvändigt att vi tar vara på all mat som produceras 

i stället för att slänga bort den. 

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har tillsammans tagit 

fram en handlingsplanv för att halvera matsvinnet i Sverige till 2030. Bland re-

kommendationerna nämns att kommunala storkök bör få riktat ekonomiskt stöd 

och att kommunerna måste driva ett aktivt informationsarbete. Att arbeta med 

måltidsmiljö och måltidssituation och att använda skollunchen i undervisningen 

finns också bland rekommendationerna. 

Att minska matsvinnet i hushållen kommer att kräva ett omfattande informat-

ionsarbete för att skapa beteendeförändringar, och det tar tid. Men när det gäller 

den offentliga konsumtionen kan det gå mycket snabbare, om vi redan nu fattar 

rätt beslut. Genom att visa vägen till hållbarhet framför allt i våra offentliga mål-

tidsverksamheter kan vi påskynda hushållens beteendeförändring. Om vi skall 

nå det globala målet 12.3 i FN:s Agenda 2030 och det nationella målet att hal-

vera matsvinnet i hela samhället till 2030 så måste den offentliga sektorn gå före 

med en högre ambitionsnivå.  

Därför bör vi i Botkyrka kommun sätta målet för halvering av matsvinnet i all 

offentligt finansierad verksamhet till 2025, och ta fram en konkret handlingsplan 

för att uppnå målet. 
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Jag yrkar att: 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med 

berörda nämnder och förvaltningar ta fram en handlingsplan för att halvera 

matsvinnet till år 2025, i både kommunens egna verksamheter och andra 

offentligt finansierade verksamheter inom kommunen. 
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i https://www.bcg.com/publications/2018/tackling-1.6-billion-ton-food-loss-and-waste-crisis.aspx 
 
ii https://www.wwf.se/wwfekosite/wwf-eko/1689443-artikelarkiv-vi-slnger-134-kilo-mat-per-person-varje-r 

 
iii http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf 

 
iv https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-

produktion/Hallbar-mat/ 

 
v https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/matsvinn/fler-gor-mer-handlingsplan-for-mins-
kat-matsvinn_20180618.pdf  
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