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Motion (L) – Mät matsvinn i förskolan
Diarienr 19KS159
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen – mät matsvinn i förskolan.
Kommunfullmäktige ger Fastighets och servicenämnden samt Barn och utbildningsnämnden i
uppdrag att utarbeta en modell för att visualisera och minska matsvinnet. Uppdraget
återredovisas under 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) har inkommit med ovan rubricerade motion
och yrkar följande:
Mät matsvinnet i förskolorna och se om det finns geografiska skillnader i matsvinnet i
förskolorna.
Dessutom anförs i motionen:
Matsvinnet i skolan ökar och senaste ”Personligt 2018” visar att andelen elever som äter
skolmat alla skoldagar sjunkit till 59% (2018) från 70% (2016). Av de som inte äter lunch
anger 75% dålig meny och 38% smak som orsak.
Trenden är på nästan samma nivå från åk2 till åk7 vilket bör ge en signal att maten och
matsedeln inte är välsmakande därför bör det utredas om liknande trend kan ses redan i
förskolan.
Lunchen är bland den viktigaste måltiden för att orka med resten av dagen.
_________
Kommunfullmäktige har den 18 mars 2019, § 91, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Fastighets- och servicenämndens yttrande, inkommit den 25 juni 2019, § 55.
Motionären yrkar att mätning av matsvinn ska ske i förskolan och av resultatet se om det finns
geografiska skillnader.
Fastighets- och servicenämnden har tagit del av resultatet från "Personligt 2018" och en
åtgärdsplan är upprättad. Nämnden anser att det är ett gemensamt ansvar mellan Fastighetsoch servicenämnden samt Barn- och utbildningsnämnden att verka för minskat
matsvinn.Fastighets- och servicenämnden ställer sig positiv till att mäta matsvinnet i
förskolan och se om det föreligger geografiska skillnader. Inom förskolan bedrivs
pedagogiska måltider av pedagogerna inom förskoleverksamheten, vilket inverkar positivt
avseende matsvinnet.
Fastighets- och servicenämnden anser att motionen kan bifallas.
__________
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Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 5 februari 2019.
Motionen tar upp ett viktigt ämne då onödigt matsvinn är ett slöseri med både kommunens
och jordens resurser. Motionen har redan innan beslut varit en inspiration till Handlingsplan
miljö, klimat och energi under området hållbar matkonsumtion. Det innehåller även andra
punkter som:
- Modell mäta matsvinn slutberedningskök genom följa upp beställd mängd mat mot mängd
matsvinn, utveckla
- Modell mäta matsvinn tallrikssvinn (enligt motion)
- Verka för mer lokalproducerade livsmedel – hur nyttja möjligheten att köpa in tillfälliga
partier lokalproducerat
- Konferens fokus Hållbarhet, v 38 (hållbarhetsveckan) "Den offentliga måltidens betydelse
för barns och äldres hälsa"
- Servera en meny som bygger på konceptet One planet plate under v. 38
- Klimatanpassa val av livsmedel och menyer, locka fler att äta vegetariskt t ex via specifika
aktiviteter på vissa skolor
- Skicka blänkare inför lov att tänka på minskad åtgång
- Erfarenhetsutbyte för minskat svinn (personal/pedagoger och elevråd)
- Inspirera personal rörande dels salladsbuffé utifrån säsong dels klimatanpassade rätter
- Bilda matråd inom förskolan/grundskolan/gymnasiet
- Utveckla mätmodeller för klimatsmarta val inom livsmedel
- Revidera kostpolitiska riktlinjer
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen då den redan
är inarbetad i framtagna planer. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att
kommunfullmäktige ger Fastighets och servicenämnden samt Barn och utbildningsnämnden
att i samverkan utarbeta en modell för att visualisera och minska matsvinnet. Uppdraget
återredovisas under 2020.
_______________
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande:
"Jag håller med motionären om att onödigt matsvinn är ett slöseri med både kommunens och
jordens resurser. En stor del i den klimatomställning som nu sker är att påverka och visa på
hur vi med enkla medel kan leva mer i samklang med vad klimatet klarar av. Jag tycker därför
det är väldigt bra att motionen redan fått avtryck i kommunens Handlingsplan miljö, klimat
och energi.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionen samt att Fastighets och
servicenämnden och Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta och testa en
modell för att visualisera och minska matsvinnet i våra skolor."
Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir
Kommunfullmäktiges beslut.
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