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Svar på interpellation matavfall

Niklas Steorn (MP) har ställt en interpellationsfråga om matavfall – hur målsättningarna i avfallsplanen ska 
uppnås samt hur det ser ut i kommunens egen verksamhet.

Den nya avfallsplanen som har arbetats fram för perioden 2021-2035 innehåller flera olika målområden. Ett av 
dem är just minskat matsvinn. För att uppnå målsättningen finns flera olika strategier, däribland att: 

 Kommunen agerar förebild och inspiratör och arbetar med att förebygga matsvinn och sortera ut 
matavfall inom den egna organisationen.

 Använda avfallstaxan som ett verktyg för att skapa beteendeförändring
 Använda kommunikation som ett verktyg för att skapa beteendeförändring

Att förebygga matsvinn och öka insamlingen av matavfall, för invånare och i de egna verksamheterna kopplar 
tydligt till den kommunövergripande målsättningen om hållbar utveckling1. Kommunstyrelsen har även två 
specifika målsättningar inom området: att utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska kommunens 
egen miljö- och klimatpåverkan samt att underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val 
och minska sin klimatpåverkan.

År 2021 siktar kommunen på att möjliggöra matavfallsinsamling i alla relevanta verksamheter såväl öka 
hushållens matavfallsinsamling. Obligatorisk matavfallsinsamling är under utredning och skulle preliminärt 
kunna införas i mitten av 2021 för småhus, villor och fritidshus. 

SÖRAB har ett stort intresse av att få ut matavfallet i en egen ”ström” och rent, då matavfallet är ”i vägen” vid 
eftersorteringen. Bolaget ser över rutinerna på anläggningarna och är angelägna att få med kommunerna i 
kedjan. Tätare kommunikation och samverkan med kommunerna är fokusområden för att förbättra 
sorteringen och kvaliteten på restavfallet; viktigt att jobba tillsammans. SÖRAB kommer ha stort fokus på 
matavfallsfrågan de tre första åren av avfallsplanen och genomföra en stor kampanj med ett positivt budskap 
(snarare än pekpinnar) under våren 2021. SÖRAB beaktar särskilt ungdomar och boende i flerbostadshus i sin 
kommunikation generellt. Kommunen planerar en egen kampanj i anslutning till SÖRAB:s kampanj.

Under 2020 har kommunens kostenhet tagit fram en modell för matsvinnsarbetet. Livsmedelsverkets verktyg 
för att registrera matsvinn används. För att minska på matsvinnet samverkar köken med matgästerna och med 
skolan. Matsalsmiljön, kännedom om portionsstorlekar, möjlighet att ta om och lugn och ro i matsalen bidrar 
enligt forskning till minskat matsvinn. Under 2021 planeras att samarbete med globala elevrådet kring metoder 
för att samverka kring att minska matsvinnet samt framtagande av nyckeltal som visar effekter på 
matsvinnsmängderna.

I en enkät som ställdes till de egna verksamheterna under våren 2020 angav 45 % att de sorterar matavfall, 37 
% angav att de inte har behov att sortera matavfall. Utvecklingsområde finns alltså – inte minst de 18 % som 
angett att de vill men inte kan sortera matavfall. Översyn av hur soprum m.m. kan anpassas för att möjliggöra 
matavfallsåtervinning är pågående.

Parisa Liljestrand (M)

Kommunstyrelsens ordförande

1 Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.
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