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Handlingsplan för minskat matsvinn
2020-2022
Åtgärd

Förval
-tning Tidsplan

Budget

Kommentar

Utbildning
Föreläsning riktad till
pedagoger,
kökspersonal,
verksamhetschefer och
omvårdnadspersonal
Undervisning i
klassrummet om
hållbarhet tex.
matsvinn

Studiebesök,
kompetensutveckling
Måltidspedagogik/
omsorgspedagogik (ex.
schemalagd lunch) att
äta med
barnen/äldre/elever

BUF/
SOC/
KOF

Årlig
föreläsning
2020-2022

ca. 15 000 kr
per tillfälle för
föreläsare. Plus
vikariekostnad/
arbetstid (ca 3 Utbildning uppdelat per
h/deltagare)
förvaltning

BUF/
KOF

2020-2022

Material om
matsvinn, 0 kr

Material finns i Miljöboken
för ÅK 4-6
Studiebesök. Exempelvis på
nya matavfallsanläggningen i
Bro, andra enheter och andra
kommuner

KOF/
SOC/
BUF

Våren 2021

Arbetstid (20
h/förvaltning),
transport

BUF/
SOC/
KOF

Särskolan äter
pedagogiskt

Arbetstid
(1 h/dag)

Mätning

Matsvinnsmätningar
under två veckor per år SOC

Matsvinnsmätningar
varje vecka året om.

BUF/
KOF

Restauranger
2020-2022.
Avdelningar
2021-2022
Tallrikssvinn
och
serveringssvinn
- från och med
2020. Addera
mätning av
frukost,
mellanmål och
frukt - start
2021

Resurs i tid för
personal och
instruktör vid
uppstart av
mätning,
kostnad för
DKAB (1 500
kr per månad)

Arbetstid. Efter
uppstart av
mätningar ska
detta ske inom
befintlig
arbetstid

Lunch
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Ha med
matsvinnsmätning vid
den årliga interna
revisionen inom kvalité
och uppföljning. Ska
BUF/
tas med i
KOF/
verksamhetsberättelsen SOC

2020-2022

Inom befintlig
arbetstid

Inköp/upphandling
Ställa krav på ett aktivt
matsvinnsarbete vid
SOC/
upphandling av nya
privata äldreboenden
KSF

2020-2022

Inköp av vågar

2020

KSF

Inom befintlig
arbetstid
1450 kr styck max 30 kg.
350 kr styck max 6 kg.
Driftkostnad

Samordning
Sälja överbliven mat
till personal
Planerade menyer i
mashie (digitalt
verktyg)
Genomförande,
uppföljning och
kommunikation

KOF/
SOC
BUF/
KOF/
SOC/
KSF

Start hösten
2020

0 kr

Start 2021 hos
SOC, KOF.
BUF är igång

Arbetstid
(200 h),
programkostnad

KSF

2020-2022

Arbetstid
(400 h)

Kommunicera
resultatet till berörda

BUF/
SOC/
KSF

Löpande vid
mätningar

Tävling med Sörab

BUF/
KOF/
KSF

Årligen
2020-2022

Arbetstid
(50 h)
Inom befintlig
budget,
arbetstid (ryms
inom tidsbudget
för
genomförande)

Överskott från försäljning av
mat ska gå till ekologiska
inköp av livsmedel

SOC - resultatet
kommuniceras till
personalen.
Kommunikationsmaterial
kan tas fram av KSF
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Ingå i nätverket
SaMMa
(samverkansgruppen
för minskat matavfall)

KSF

2020-2022

Inom befintlig
budget,
arbetstid
(ryms inom
tidsbudget för
genomförande)

Naturvårdsverket,
Livsmedelsverket och
Jordbruksverket samverkar
med ett stort antal aktörer i
SaMMa (samverkansgruppen
för minskat matavfall).
SaMMa är ett nätverk som är
öppet för myndigheter,
forskare,
intresseorganisationer och
branschen med aktörer i
olika delar av
livsmedelskedjan. Syftet med
samverkansgruppen är att
verka för att minska
matavfallet genom att utgöra
en kontaktyta där vi kan
diskutera och samla
information om hur vi kan
minska matsvinnet.

