Motion om att införa klimatlådan i Stockholm
Det är glädjande att den stadsövergripande matstrategi som den rödgrönrösa majoriteten tog
fram under förra mandatperioden har antagits av kommunfullmäktige. För att klara mål om
minskade utsläpp från maten måste vi tillsammans ta ansvar för hur vi gemensamt kan erbjuda
klimatsmarta måltider i våra offentliga verksamheter.
En viktig del i arbetet med klimatsmart mat är att minska matsvinnet. Stockholms stad jobbar
idag aktivt med att minska matsvinnet i sina verksamheter. Men samtidigt saknas en samlad
redovisning av matsvinnet i staden idag. Som en del i arbetet med att implementera matstrategin
pågår nu ett efterlängtat arbete med att ta fram ett enkelt gemensamt mått för matsvinn i stadens
förskolor, skolor och äldreomsorg.
Ett sätt att arbeta med att minska matsvinnet är att göra som flera andra kommuner och sälja den
mat som blir över från skolors matservering. Vi anser att personal, elever och föräldrar ska kunna
erbjudas att köpa mat i stadens skolor. På så sätt kan vi göra två saker samtidigt. Vi kan ta vara på
den mat som inte går åt och vi kan kanske minska vardagsstressen genom att ge möjlighet att
köpa med sig middag hem.
Konceptet har testats i andra kommuner och det borde testas även i Stockholm. De som vill kan
helt enkelt ta med sig en egen matlåda och fylla den från det som blivit över från dagens
lunchservering för en billig kostnad.
Till en början kan det prövas i en eller två intresserade skolor som ett pilotprojekt. Faller det väl
ut kan staden skala upp det. Målgruppen är skolpersonal, elever och deras föräldrar. En rimlig
summa skulle kunna ligga runt trettio kronor per person. Klimatlådan kan också vara ett bra sätt
att få igång en diskussion bland elever om matsvinn.
Jag yrkar därför
Att
utbildningsnämnden i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden får i
uppdrag att göra ett pilotförsök med klimatlådan.
Att
utbildningsnämnden i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden får i
uppdrag att utvärdera pilotförsöket och om lämpligt föreslå en modell för att skala
upp klimatlådan till flera skolor.
Stockholm den DAG MÅNAD ÅR

Emilia Bjuggren (S)
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