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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Servicenämnden
§ 59
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Låt fler smaka
på vår mat, erbjud matlådor
Dnr SFN 2016/0143
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-04-05
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Låt fler smaka på vår mat, erbjud
matlådor
Bakgrund
Motionen föreslår att serviceförvaltningen i samarbete med fackförvaltningarna
ges i uppdrag att utreda om och hur personal och medborgare kan ges
möjlighet att köpa överbliven mat i form av matlådor vid kommunens
förskolor, skolor och boenden.
Yttrande
Kostverksamheterna har inte överbliven mat att sälja.
Mat som returneras från serveringsbarer eller kantiner får inte sparas eller säljas
vidare på grund av hygieniska skäl. Endast mat som inte lämnat tillagningskök
får återanvändas.
Kost skolas och kost omsorgs tillagningskök tar hand om överbliven mat i
köken genom:
 servering som alternativ rätt vid senare tillfälle
 infrysning och servering som extra rätt vid underproduktion eller under
skollov
 återanvändning i kommande menyers tillagning
Beslut
Servicenämnden föreslår att:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 juni 2016
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Servicenämnden

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Låt fler
smaka på vår mat, erbjud matlådor
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen.
Bakgrund
Motionen föreslår att serviceförvaltningen i samarbete med fackförvaltningarna
ges i uppdrag att utreda om och hur personal och medborgare kan ges möjlighet att köpa överbliven mat i form av matlådor vid kommunens förskolor,
skolor och boenden.
Yttrande
Kostverksamheterna har inte överbliven mat att sälja.
Mat som returneras från serveringsbarer eller kantiner får inte sparas eller säljas
vidare på grund av hygieniska skäl. Endast mat som inte lämnat tillagningskök
får återanvändas.
Kost skolas och Kost omsorgs tillagningskök tar hand om överbliven mat i
köken genom:
- Servering som alternativ rätt vid senare tillfälle.
- Infrysning och servering som extra rätt vid underproduktion eller under
skollov.
- Återanvändning i kommande menyers tillagning.

Björn Hedbäck
Supportchef
Bilaga:
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) – Låt fler smaka på vår mat, erbjud matlådor.
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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L)
Låt fler smaka på vår mat – erbjud matlådor
I kommunen har ett mycket medvetet arbete med att minska matsvinnet pågått, fokus har legat på att
minska mängden mat som slängs. Genom god menyplanering kan man ta tillvara den mat som aldrig
serverats genom att erbjuda den som alternativ rätt nästa dag, eller använda ingredienserna i andra
rätter. Men hur tar vi tillvara på de enstaka portioner som blir över som vi inte kan använda?
Optimering av mängden tillagad mat har effektiviserats ytterligare, men oplanerad frånvaro kan leda
till att mat aldrig serveras.
I en magisteruppsats vid SLU i Uppsala föreslog en student 2009 att överbliven mat borde få köpas av
personal och föräldrar som ett led i att minska matsvinnet.
Media rapporterade i november 2015 om Dalby Hage förskola utanför Uppsala där föräldrar kan köpa
frysta matlådor gjord av överbliven mat. På så sätt slängs ännu mindre mängd mat och förskolan får in
lite pengar som de inte skulle ha fått annars. Dessutom får föräldrarna god kännedom om vad barnen
äter och tillgång till näringsriktig mat på jobbet. Att erbjuda något liknande i Kalmar skulle vara till
gagn för både miljön och kommunen.
På träffpunkterna förekommer redan idag att besökare förutom att äta på plats även köper med sig
matlådor som ett alternativ till den mat som distribueras.
Intäkter av matlådorna kunde återgå till kostenheten och användas för ytterligare kvalitetshöjande
åtgärder. Jag vill inte att förslaget ska innebära onödigt merarbete för personalen utan att man
undersöker om detta kan göras på ett smidigt sätt. Kanske kan den pågående utredningen om fler
betalsätt bidra till att finna lösningar på hur betalning kan ske.
Jag föreställer mig att man t.ex. i samband med att man lämnar sitt barn i skolan eller vid ett besök hos
en anhörig vid ett boende frågar om en matlåda finns. Man får matlådan, swishar in och visar
personalen att betalning är gjord.
Utifrån ovanstående intentioner föreslår jag fullmäktige besluta:
-

Att serviceförvaltningen i samarbete med fackförvaltningarna ges i uppdrag att utreda om och
hur personal och medborgare kan ges möjlighet att köpa överbliven mat i form av matlådor
vid kommunens förskolor, skolor och boenden.

Carl-Henrik Sölvinger (L)

