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§ 79 
 

Motion (C) – Mät matsvinnet i skolan 
Diarienr 20BUN182 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ställa sig bakom den 
modell som fastighets- och serviceförvaltningen vill använda för att visualisera och minska 
matsvinnet i våra grundskolor. Måltidsservice kommer även årligen att träffa elevråden på alla 
skolor för att tillsammans med dem fundera vidare på vilket sätt resultatet kan följas upp. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har (2020-03-18 § 62) gett Fastighets- och servicenämnden samt Barn 
och utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta en modell för att visualisera och minska 
matsvinnet. Uppdraget ska återredovisas under 2020. 
 
Livsmedelsverket har utvecklat en nationell metod för att mäta och följa upp matsvinn för att 
få jämförbara matsvinnsdata. Metoden utgör en enkel basnivå för mätning av lunchmåltiden. 
 
Det finns tre olika typer av matsvinn inom måltidsverksamheten; kökssvinn, serveringssvinn 
och tallrikssvinn. De svinntyper som främst förekommer på skolor är serveringssvinn (den 
mat som ställts fram men som inte nått matgästens tallrik och slängs för att den inte kan tas 
tillvara) och tallrikssvinn (all mat som skrapas av från tallriken, d v s det som matgästen tagit 
eller fått upplagt men valt att inte äta upp). 
 
Fastighets- och serviceförvaltningen föreslår att serveringssvinn och tallrikssvinn mäts vid 
skolorna, årligen. Resultatet dokumenteras enligt den modell som Måltidsservice har 
utvecklat med utgångspunkt i den nationella metoden Livsmedelsverket presenterat, vilket 
även möjliggör nationell jämförelse. 
 
Mätresultaten för respektive skola presenteras dagen efter på synlig plats i skolmatsalen. 
Måltidsservice sammanställer resultatet för hela Piteå kommun och kommer även att årligen 
träffa elevråden på alla skolor för att tillsammans med dem fundera vidare på vilket sätt 
resultatet kan följas upp. 
 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag KF §62Motion (C) – Mät matsvinnet i skolan 
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