Initiativärende från Sverigedemokraterna i Servicenämnden
om bättre mätning och redovisning av faktiskt konsumerad
skolmat.
I samband med budgetarbetet ägnas mycket tid åt att
försöka visa hur man kan nedbringa matsvinnet i skolan. De
för nämnden redovisade åtgärderna och siffrorna berör
svinn i tillagning, servering samt tallrikssvinn, dvs det som
eleverna faktiskt kastar.
Inga siffror redovisar vad som faktiskt hamnar i elevernas
magar.
Vi anser att nämndens ledamöter bättre borde få insyn i de
verkligt intressanta siffrorna. Vi har, genom personal inom
skolor och skolrestauranger, förstått att mängden
tillagad/serverad mat skiljer sig åt beroende på vilka rätter
som serveras. Detta har aldrig diskuterats inför nämnden.
Man kan, när man försöker minska det totala svinnet med
en procentenhet på årsbasis, givetvis göra det enkelt för sig
genom att generellt servera mindre mängd mat, detta är i
sig inte önskvärt.
Det viktiga måste vara att servera tillräckligt med mat så att
eleverna blir mätta. Naturligtvis är det då även viktigt att det
serveras mat som eleverna gillar och konsumerar. Idag vet
nämndens ledamöter inget om vilka rätter som tillagas i
större eller mindre mängd. Vi utgår från att det redan finns
information om detta för att komma tillrätta med matsvinnet.
Vi föreslår därför att Servicenämnden ger förvaltningen i
uppdrag att redovisa hur man mäter hur mycket mat som
verkligen konsumeras. I detta uppdrag skall då även ingå
att redovisa hur mängderna tillagad mat kan skifta beroende

på erfarenhet om maträtternas popularitet. Som effekt av
denna redovisning bör vi kunna dra slutsatser om vad för
typer av maträtter som uppskattas respektive inte.
Först när vi vet hur mkt mat som verkligen äts kan vi se om
eleverna också får i sig vad de behöver, därefter kan
korrekta åtgärder om matsvinn diskuteras.
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