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Bakgrund 

Under de senaste åtta månaderna har kostenheten, som en del i sitt arbete med 

klimatsmarta åtgärder, utfört mätningar av matsvinnet inom köksenheterna. 

Beredningssvinn (grönsaker), tallrikssvinn samt serveringssvinn har mätts. Det har 

konstaterats att det finns möjligheter att minska matsvinnet genom att göra både personal 

och matgäster mer medvetna om det svinn som uppstår i olika delar av måltiderna. En del 

av matserveringen sker utan att kostenheten är involverad, t ex inom äldreomsorgens och 

förskolornas avdelningskök. För att få en helhetsbild av hur matsvinnet ser ut i kommunen 

behöver svinnet mätas även i dessa enheter. Kostenheten har presenterat mätresultaten för 

både personal, matgäster, allmänhet samt politiker i omsorgs- och utbildningsutskottet.  

Det finns ett stort intresse för detta inom utskottet och vid maj-månads presentation av 

matsvinnet uttrycktes en önskan att även avdelningsköken ska medverka i 

svinnmätningarna. 

 

Resultat från kostenhetens mätning av tallrikssvinn 

Många är intresserade av hur utfallet blev för mätningen av tallrikssvinnet. Här kan man se 

hur mycket lunchmat varje matgäst i genomsnitt kastar per enhet från de båda 

mätningarna, vecka 48-49, 2010 samt vecka 9-10, 2011. 

Tallrikssvinn per person och dag, per köksenhet 

Serveringsenhet/kök 

 
Tallrikssvinn lunch per 

person och dag 
 

Mätning 2 
gram 

vecka 9-10, 2011 

 
Tallrikssvinn lunch per 

person och dag 
 

Mätning 1 
gram 

vecka 48-48, 2010 

 
Förändring 

 
 

mätning 1 och 2 

Ekens fsk 25 22 3 

Glimåkraskolan * 0,01 13 -13 

Kviingeskolan * 0,46 43 - 43 

Lille Mats fsk 6 3 3 

Lindgårdens restaurang 26 3 23 

Prästavångsskolan 20 18 2 

Smultronställets fsk 8 13 - 5 

Snapphaneskolan 19 23 - 4 

Solhällans fsk 6 8 - 2 

Stenforsaskolan (gy) 26 13 13 

Mölleskolan 12 29 -17 

Stormhattens fsk 10 12 - 3 

Trollbäckens fsk 9 11 - 2 

Västanvids restaurang 18 24 - 6 

Västerskolan 7 8 -1 

Summa: 14 16 - 2 
 

 

 



    

 

 

 

 

  Tjänsteskrivelse 2008-05-28 

 

  

 

 2 

 

Kostenhetens tredje mätperiod inträffar v.36-37 2011 

Mätningarna i svinnprojektets del 3 ska pågå under veckorna 36 och 37 med start  

den 5 september. Kostenhetens personal kommer att mäta följande svinn denna gång:  

- Tallrikssvinn 

- Beredningssvinnet gällande vitkål (hel/färdigskuren), isbergssallad (hel/färdigskuren) 

och morötter (oskalade/skalade) 

 - Serveringssvinnet ska dokumenteras under tre dagar,  6/6,  9/9 samt 14/9.   

 

Vilka mätningar av matsvinn ska utföras i avdelningsköken? 

Tallrikssvinnet och serveringssvinnet ska mätas i avdelningsköken under vecka 36-37  

 (5 – 18 september). 

 
Utrustningslista 

- Digital våg med gramavläsning. (En liten digitalvåg är mycket användbar i ett 

avdelningskök, även till vardags och rekommenderas att inköpas om det inte redan finns i 

avdelningsköket. 

Tillgång till dator är nödvändig eftersom resultaten ska skrivas in i excelfiler som ska 

mailas till Jenny Bengtsson senast 23 september. 

 

Tallrikssvinn 

Information om tallriksvinn 

Det är det svinn som blir från gästerna när de skrapar från sin tallrik.  Samtliga matrester 

skrapas ner i en hink och vägs efter lunchen. Man ska skriva upp hur många ätande gäster 

man haft. Tallrikssvinnet ska vägas varje dag under två veckor, vecka 36-37, 2011. För att 

underlätta dokumentationen av vägningen har listor skapats i excelformat. Dessa kan 

skrivas ut för ifyllnad manuellt dagligen och efter mätperioden ska resultaten fyllas i direkt 

i excelfilen. I filen finns summeringar och formler som hjälper till att beräkna en del av 

resultaten. För att jämförelse ska kunna göras mellan olika avdelningskök ska de ifyllda 

excelfilerna efter mätperioden, senast 23 sept, sändas via mail till Jenny Bengtsson som 

ansvarar för sammanställning och beräkningar.  Det är viktigt att resultaten sänds in i tid 

till Jenny eftersom resultaten ska presenteras i omsorgs- och utbildningsutskottet den 20 

oktober. 

 

Serveringssvinn 

Information om serveringssvinn 

Maten som lagats den 6/9, 9/9 samt den 14/9 vägs och dokumenteras innan den skickas ut 

till avdelningsköken inom äldreomsorg och förskola.  Köket kommer att dokumentera 

vikten på maten på sina blanketter. Ni i avdelningsköken dokumenterar svinnets vikt, 

sedan rapporterar ni in via excelfilen siffrorna till Jenny så räknar Jenny ut vad svinnet 

blir.  Varje måltidskomponent vägs för sig, t ex kött, sås, potatis och grönsaker. Efter 

serveringen ska de överblivna matresterna vägas igen – var för sig på samma sätt. Glöm 

inte nollställa vågarna så att vikten på t ex en skål el slaskhink inte kommer med i 

beräkningen utan är borträknad. Efter sista mätdagen ska även dessa siffror skrivas in i en 

excelfil som summerar och räknar ut andelen svinn per måltidskomponent samt även för 

hela måltiden. Dessa listor ska också sändas till Jenny via mail, senast 23 september, så att 
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fortsatta beräkningar, exempelvis kostnaden för detta matsvinn och jämförelser med andra 

avdelningskök kan göras. Det är viktigt att resultaten sänds in i tid till Jenny eftersom 

resultaten ska presenteras i omsorgs- och utbildningsutskottet den 20 oktober. 

 

 

Vilka avdelningskök ska mäta sitt matsvinn? 

 
Äldreomsorg 

Lindgårdens, Skogsbrynets och Västanvids samtliga avdelningar. Totalt fjorton 

avdelningskök. 
 
Förskolor 

Solrosens, Möllarps, Kringlans och Vita skolans samtliga avdelningar. Totalt nio 

avdelningskök. 

 

Frågor angående mätningarna och projektet besvaras av undertecknad.  

 

Jenny Bengtsson  

Kvalitetssamordnare kost   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


