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Utbildningsnamnden 

Utbildningsnamndens mil och aktiviteter i Uppsala kommuns 
avfallsplan 

Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att inratta ett resurspris som delas ut arligen till pedagogisk enhet i Uppsala, oberoende av 
huvudman, som visar prov pa innovativa losningar inom omradet matsvinn, avfallshantering 
eller nedskrapning. Priset bestar av 5 000 kr. Kostnaden fordelas lika mellan forskolan, 
grundskolan och gymnasieskolan, samt 

att inratta en priskommitte som utlyser resurspriset och ger fOrslag pa pristagare. 
I priskommitten ingar representanter fran Utbildningsnamnden, Teknik och service Kost & 
restaurang, Miljokontoret, Stadsbyggnadsforvaltningen samt Utbildningsforvaltningen. 
Utifran priskommittens forslag utser utbildningsnamnden pristagare i december varje Ar, samt 

att anvanda den metod som arbetats fram av Teknik och service affarsomrade Kost & 
restaurang for att mata matavfallet i kommunala pedagogiska enheter, samt 

att uppdra At de kommunala skolcheferna att genomfora utbildnings- och 
informationssatsningar i syfte att minska mangden matavfall i skolorna under lasaret 
2015/2016. 

Arendet 
Uppsala kommuns avfallsplan 2014 antogs avkommunfullmaktige 2014-05-28. I planen anges 
att Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden och Barn- och ungdomsnamnden ansvarar for 
att na malet att mangden matavfall som uppkommer dar mat serveras ska minska 
kontinuerligt frail dr till ar i varje kommunal pedagogisk enhet. Maluppfyllnaden som ska 
matas är arlig mangd matavfall per elev. 

Aktiviteter som enligt avfallsplanen ska utforas är att utbildningsnamnden arligen ska dela ut 
ett resurspris till en pedagogisk enhet i Uppsala, oberoende av huvudman, som visar prov pa 
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innovativa losningar inom omradet matsvinn, avfallshantering eller nedskrapning. En 
utredning av metod ska genomforas for att mata matavfallet i de kommunala pedagogiska 
enheterna. Vidare ska utbildnings- och informationssatsningar genomforas for att minska 
mangden matavfall pa de kommunala forskoloma, grundskoloma och gymnasieskoloma. 
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Birgitta Pettersson 
Direktor 
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