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MER MAT MINDRE SVINN
Det är glädjande att se att Ekerö kommun har börjat införa matavfallsåtervinning. För storkök
och enskilda hushåll införs det steg för steg och snart hoppas vi att alla i kommunen har
möjlighet att separera sitt matavfall i den gröna påsen. I Ekerö kommun slänger vi 92 kg
matavfall per person och år, snittet i landet på ätbart matavfall som slängs per år och hushåll är
28 kg.
Det är positivt att vi sorterar matavfallet och det är ett gott tecken att vi har aktiva pedagoger och
kunskapstörstande barn som pratar om hur vi på bästa sätt ska hushålla med naturens resurser,
men vi behöver ta ett steg längre. Vi behöver minska mängden mat vi slänger och det vi slänger
måste återvinnas på rätt sätt. Det finns både nationella och nordiska initiativ som syftar till att
utbilda och inspirera skolor att minska sitt matsvinn.
Barn är kloka och om de lär sig att endast ta den mängd som de orkar äta och lär sig att sortera
matresterna som trots allt blir över, då har vi goda chanser att till 2018 uppfylla kommunmålen
om att återvinna minst 50% av matavfallet.
En faktor som också spelar in är miljön i vilken man äter. En skolmatsal blir lätt stimmig och
många vuxna skulle inte välja ett lunchställe som erbjuder den ljudnivå och miljö som våra
skolmatsalar gör. För att få effekt full ut och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra barn att
ha ro att äta lunch och slänga mindre mat måste vi även se över miljön i skolornas matsalar.
I flera kommuner har man utlyst tävlingar där den skola som slänger minst belönas på något vis,
eller att skolan bjuder på efterrätt när man uppfyller ett uppsatt mål. Det finns även utbildningar
för pedagoger och kökspersonal där olika metoder och tips för att minska matsvinnet lärs ut.
Kort sagt det finns redan idag beprövade och lyckade metoder för att minska matsvinnet i
skolorna. Ekerö behöver inte uppfylla hjulet på nytt.

Med hänvisning till ovanstående anser Socialdemokraterna
att Ekerö kommun genomför insatser för minskat matsvinn i kommunens skolor.
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