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Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Den 2019-10-04 inkom motionen Matsvinn, skriven av ROOP, Kommunfullmäktige och blev sedan
tilldelad Barn och Utbildningskontoret 2020-04-09. I motionen yrkar man på att utreda möjligheten till
att använda överbliven mat inom skolmåltidsverksamheten till matlådor för behövande.
Barn och Utbildningskontoret är positiva till att utreda möjligheterna att använda matsvinn till
behövande.

Ärendet
Beskrivning
Enligt inkommen motion bör matsvinnet hanteras annorlunda i kommunens skolkök. Skolmat som blir
över och som kanske slängs, borde kunna behövande människor utan att det kosta kommunen något.
Man får tillfälligt bort människorna från otrygga platser i kommunen.
ROOP vill genom att utreda möjligheten att skänka matlådor till behövande skapa trygghet och hjälpa
utsatta i samhället.
ROOP yrkar på att man ser över om det är möjligt att dela ut matlådor i stället för att slänga mat.
Måltidsverksamheten inom Barn och Utbildningsförvaltningen arbetar dagligen med att minska
matsvinnet i våra kök och matsalar. Vi har en problematik med att ta hand om överbliven mat i vissa
mottagningskök där det inte finns nedkylningsmöjligheter och ser positivt på att utreda möjligheten att
använda svinnet på ett bra sätt som gynnar samhället.
Lagkrav
Ej tillämpligt
Koppling till gällande styrdokument
Enligt riktlinjer för Måltidsverksamheten inom BoU ska vi arbeta för minskat matsvinn.
Enligt Norrtälje kommuns kostpolicy ska vi arbeta aktivt med att minska matsvinnet i våra kök och
restauranger.
Se även uttalande från Livsmedelskontrollen i remissvar till ROOP från socialnämnden. Diarienummer:
BSN 2020-393-2 samt BSN 2020-393-3

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Utredning sker inom ordinarie arbetsuppgifter och befintlig budgetram.

Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och utbildningskontoret ser positivt på att utreda möjligheter till att använda matsvinn i skolorna
till behövande i samhället. En utredning är en viktig grund för att kunna gå vidare då det är många
aspekter att ta hänsyn till. Det kan finnas problematik kring livsmedelshantering, packning av lådor
(som tar tid och kostar i material), distribution och utdelning mm. Det är viktigt att hitta en säker och
hållbar modell som garanterar att maten håller god kvalitet fram till slutkunden.
Redan idag arbetas det aktivt med att minska matsvinnet på våra enheter, det kan handla om att
använda hela råvaran, vara noga att beställa rätt mängd samt anpassa menyerna efter säsong. Målet
är att vi inte ska ha något matsvinn och mycket av den mat som blir över idag används i nya rätter
eller serveras som en extrarätt nästkommande dagar.
Det är framförallt i mottagningskök det kan bli ett matsvinn gällande ”ätbar mat” som inte går att
återanvända. För att vissa av våra mottagningskök ska kunna spara överbliven mat och packa i
matlådor enligt gällande nedkylningsregler kan nedkylningsskåp behöva investeras i. Troligtvis kan ett
samarbete med annan avdelning eller förvaltning blir nödvändigt för att utdelning av matlådor ska
kunna bli verklighet. Utskänkning av matlådor för inte ske på skolans område utan på annan anvisad
plats med möjlighet till god livsmedelshygien.

Tidplaner
Ett projekt inom svinnhantering har startats upp inom Barn och Utbildningskontoret och kan ev. utökas
med denna utredning. Arbetet sker under 2020 och 2021. I projektet kommer matsvinn i matsalar och
kök att vägas. Resultatet kan sedan användas i målsättning för minskat matsvinn.
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott 2020-09-28 och vid barn- och
skolnämnden 2020-10-12
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