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Barn- och ungdomsnämnden

2019.124 BUN

Omhändertagande av kantinsvinn
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden gav 2019-03-26 § 35 förvaltningen i uppdrag att utvärdera
kostverksamheten och utreda vilka konsekvenser införandet av tre rätter kombinerat med 12veckorsmeny har inneburit för arbetsmiljö, ätandefrekvens och matsvinn. Uppdraget
återrapporterades till Barn- och ungdomsnämnden 2019-09-24 § 78 tillsammans med en
genomgång med bakgrund till att kostverksamheten bedrivs på entreprenad, med aktuellt
nuläge och genomförda förändringar. Förvaltning fick fortsatt uppdrag att tillsammans med
ISS, inom ramen för tecknat partneringavtal, arbeta vidare för att nå en effektiv
måltidsorganisation med bibehållen god kvalitet, minskat svinn och förutsättningar för en god
arbetsmiljö.
Uppdraget har därefter återrapporterats till barn- och ungdomsnämnden i januari samt
september 2020. Vid senaste återrapportering gav barn- och ungdomsnämnden 2021-01-26
§ 4 förvaltningen i uppdrag att i samverkan med ISS undersöka möjligheterna att
omhänderta kantinsvinnet samt söka kontakt med frivilligorganisationer i syfte att skänka
maten till hjälpinsatser för behövande och utreda om matportioner kan säljas till allmänheten.
Nedan återrapporteras detta uppdrag.
Förvaltningens yttrande
För att kunna omhänderta svinnet för försäljning eller bortskänkning krävs att
livsmedelslagstiftningen följs rörande nedkylning och övrig hantering av maten. Fåtal enheter
inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter har idag möjlighet till nedkylning av
kantinsvinn i större volymer. I uppdraget från barn-och ungdomsnämnden ingår att
undersöka möjligheterna till att omhänderta kantinsvinn för att antingen skänka maten till
hjälpinsatser för behövande eller sälja till allmänheten.
Inom ramen för nuvarande kostavtal pågår en dialog om matsvinnet och huruvida svinnet
tillhör entreprenören ISS eller beställaren Alingsås kommun och hur man på sikt kan
definiera vem som äger svinnet och på så sätt kan besluta om dess omhändertagande.
Förvaltningen bedömer att frågan kommer att vara löst först i samband med att nytt kostavtal
kan skrivas. I samband med att nytt avtal skrivs fram utreds också hur ett omhändertagande
kan ske utan att det strider mot den kommunala kompetensen och hur eventuell försäljning
eller bortskänkning kan ske utan att osund konkurrens uppstår. Alingsås kommun har för
avsikt att i kommande avtal skriva fram en viljeinriktning där svinn ska kunna omhändertas
på det sätt som uppdraget föreslår.
Kommunens nuvarande entreprenör, ISS, har sedan tidigare ett samarbete med
Stadsmissionen. Kostenheten fortsätter att undersöka förutsättningarna för entreprenören att
skänka och frivilligorganisationer att ta emot. Samtidigt finns eventuella utmaningar med att
starta upp den typ av samarbete i det avslutningsskede som nuvarande avtal befinner sig i.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader

Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
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