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§3

Svar på motion om att minska matsvinnet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget om att lägga in ett mål
om att minska matsvinnet i miljöprogrammet och att detta läggs in i det
nya programmet som ska tas fram 2019.
Vidare beslutas att den del av motionen som handlar om att matavfallet ska
tillvaratas anses vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion om att matsvinnet måste
minska. Motionären skriver att enligt en studie av Sveriges
Lantbruksuniversitet slänger svenskarna ungefär 30 procent av den mat
som köps, och att situationen inom den offentliga sektorn i stort sett ser
likadan ut. Hon skriver att enligt Naturvårdsverket hamnar mellan 15 000
ton till 20 000 ton nylagad skolmat i soptunnorna varje år, vilket innebär en
kostnad på 600 miljoner kronor årligen.
Susanne Wahlström föreslår därför att Habo kommun ska ta ett bredare
grepp inom detta område, te x genom att lägga in det som ett mål i
handlingsplanen utifrån miljöprogrammet, för att minimera det onödiga
matsvinnet, och att Habo kommun ska bli ännu bättre på att tillvarata
avfallets resurser och verka för att matavfall ska behandlas biologiskt så att
växtnäring och energi tas tillvara och att även detta kopplas till
miljöprogrammet.
I nuvarande miljöprogram är det inskrivet att alla som bor och verkar i
Habo och Mullsjö kan bidra till en bättre miljö genom att minska
matsvinnet. När ett nytt miljöprogram ska tas fram 2019 skulle detta också
kunna läggas in som en konkret åtgärd för kostverksamheten, förskolorna,
skolorna och äldreomsorgen att arbeta med.
Habo kommuns avfallshantering kommer från och med 1 januari 2018 att
skötas av June Avfall & Miljö AB, som är ett bolag som ägs gemensamt av
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. I oktober 2018 kommer
Haboborna att erbjudas fastighetsnära insamling av förpackningar, och
även insamling av matavfall vilket även verksamheterna kommer att
erbjudas. Matavfallet som samlas in tas tillvara av Jönköpings kommuns
biogasanläggning.
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget om att lägga in ett mål om att
minska matsvinnet i miljöprogrammet ska bifallas och att detta läggs in i
det nya programmet som ska tas fram 2019, samt att den del av motionen
som
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Forts § 3
handlar om att matavfallet ska tillvaratas ska anses vara besvarad (KS
2018-01-10 § 4).
Kommunfullmäktiges behandling
Susanne Wahlström tackar för behandlingen av motionen men tycker inte
att man ska vänta ända till 2019 med att lägga in ett mål om att minska
matsvinnet i miljöprogrammet. Hon yrkar att ett mål om att minska
matsvinnet läggs in i befintligt miljöprogram som just nu genomgår en
revidering.
Joakim Lindblom (SD) tycker att det är en bra motion och yrkar bifall till
Susannes förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om att lägga in ett mål om att minska matsvinnet i nästa miljöprogram som
ska tas fram 2019, och dels Susanne Wahlströms förslag om att lägga in
målet i befintligt miljöprogram.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommuntyrelens förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Susanne
Wahlströms förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 10 nej-röster. En ledamot avstår
från att rösta och två ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1.
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
--Beslutet skickas till:
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