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Sammanfattning av ärendet 

lnk. 2020 -02- 1 I 
Diari enr 20 26 / 2'52 - I 
Opb: 

I FN :s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, finns målet att halvera 
matsvinnet till 2030. I den framtagna nationella handlingsplanen är offentliga 
måltidsverksamheter en viktig aktör i detta arbete. 

Livsmedelsverket har under 2019 genomfört en första nationell kartläggning av 
kommuners matsvinn som nyligen presenterades. 21 lav landets 290 kommuner har 
rapporterat in sina siffror från genomförd mätning under året. 3 olika typer av 
matsvinn har mätts (köks-, serverings- och tallrikssvinnet). Mest svinn uppstår i 
samband med serveringen. 

I Sala kommuns Mål tidsenhet har arbetet med att mäta matsvinn pågått ända sedan 
2016 i samarbetet med SLU, men även att hitta förbättringsåtgärder för att minska 
svinnet ytterligare. 

Vi ser t.ex. i rapporten att vi har ett större svinn från serveringen i skolor jämfört 
med skolor i genomsnitt i Sverige. Vi slänger 41g/portion och genomsnittet är 
33g/portion, vad kan vi göra för att minska vårt serveringssvinn i alla våra 
verksamheter? 

Som en aktivitet för att ytterligare minska serveringssvinnet önskar Mål tidsenheten 
därför införa en "Klimatlåda" under 2020. Avesta och Karlstad kommun är andra 
kommuner som har genomfört detta under senare delen av hösten 2019 med ett 
mycket gott resultat. 

En Klimatlåda innebär att anställda i Sala kommun, efter att lunchserveringen har 
avslutats, kan ta med en egen matlåda i normalstorlek och köpa den överblivna mat 
som inte kan återtas i Måltidsenhetens ordinarie verksamhet. Det finns inga 
garantier att den mat som erbjuds är en komplett lunch, men det som finns över kan 
få köpas i syfte att minska serveringssvinnet. Kostnad för en normalstor matlåda 
föreslås vara 30 kr som betalas till Måltidsenhetens gemensamma Swishnummer. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, 

att uppdra till Måltidsenheten att införa Klimatlåda under 2020, i enlighet med 
beskrivning. 

Susanne Pettersson 
Mål tidschef 
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