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Sammanstallning av matsvinn inom
Örnskoldsviks kommun
Kostavdelningen vid Örnsköldsviks kommun genomför varje år en matsvinnmätning inom
kommunens skolor, förskolor och äldreomsorg. Matsvinn medför en betydande resursslöseri med
avseende både på direkta ekonomiska effekter för kommunen men också en stor miljöpåverkan.
Matsvinnsmätningen är därför en viktig del och ligger som grund till fortsatt arbete.
Sammanställning från 2018 års mätning visade ett överensstämmande resultat med 2017 kring mat
som kastas inom Örnsköldsviks kommuns skolor och förskolor. Resultat från 2013 visade att skolmat
för över 1,5 miljoner kronor kastades inom kommunen, senaste mätningen uppgick till strax under
1,3 miljoner vilket är likvärdigt resultat som 2017.
Varje år mäts det hur mycket som kastas från elevernas tallrikar. Mätningen 2018 visade att man
kastade 123g per elev och vecka, vilket i vikt kan jämföras med ett medelstort äpple. Kanske inte
låter så mycket men slår man ut det på en hel skola är det i snitt 30 kg per vecka som åker rakt ner i
soporna bara från elevernas tallrikar. Förutom elevernas tallrikssvinn kommer en stor del av det
dagliga matsvinnet från överbliven mat som för dagen inte gått åt. Det finns en svårighet i att hitta
balansen mellan hur mycket som ska tillagas i förhållande till hur mycket som kommer att gå åt. Det
totala matsvinnet per skola och vecka uppgick i snitt till 58 kg, tillsammans med eleverna måste vi
arbeta mot en hållbarare måltid, hitta nya metoder mot ett minskat matsvinn.
Varje höst skickar Kostavdelningen ut en enkät till eleverna för att få in synpunkter kring skolmaten.
Under 2018 gjordes enkäten om och skickades ut till samtliga elever inom årskurs 1, 5, 8 och andra
året på gymnasiet, totalt svarade över 1500 elever på enkäten. Resultatet kommer att samanställas
och analyseras och vara ett steg i matsvinnsarbetet, med förhoppningen att få en tydligare bild från
olika årskurser och deras synpunkter gällande skolmaten. Kostavdelningens arbete fortgår med att
hitta fler sätt till ett minskat matsvinn.
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Alneskolan
Banafjälsskolan
Bjästaskolan
Björnaskolan
Bredbyskolan
Domsjöskolan
Geneskolan
Gideåskolan
Haffstaskolan
Hemlingskolan
Husumskolan
Hållängetskolan
Höglandsskolan
Idbynskolan
Järvedskolan
Köpmanholmenskolan
Mellanselsskolan
Moskolan
Mycklingskolan
Nolaskolan
Norrflärkeskolan
Parkskolan
Själevadskolan
Skorpedskolan
Skärpeskolan
Sundskolan
Sörlidenskolan
Trehöringsjö
Ängetskolan
Örnsköldsskolan
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Bilden visar hur mycket tallriksrester som kastas på respektive skola per elev/vecka,
genomsnitt 123 g/elev/vecka, 2018.
Kontakt: Matilda Sjöberg, kostutvecklare 0660-882 61

