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Nomineringen till Miljöstipendium 2015
MÅLTIDSVERKSAMHETEN, KATARINA ASP MED PERSONAL

Ärendebeskrivning
Miljöstipendiet kan delas ut till enskild person eller företag samt föreningar
och organisationer, som hör hemma i Högsby kommun. Stipendiet delas ut
som en belöning för ett bra miljöarbete, men kan också ges för att stötta och
uppmuntra någon som vill genomföra ett intressant miljöprojekt.
Nomineringarna för miljöstipendiet ska årligen vara myndighetsnämnden
tillhanda senast 1 oktober. Nämnden beslutar därefter till vem stipendiet ska
delas ut och på kommunfullmäktiges decembersammanträde uppmärksammas
vinnaren. Stipendiets storlek kan variera mellan 5 000 - 10 000 kronor, enligt
kommunstyrelsens beslut från 2012-03-13, KS § 69.
Stipendiet delas ut av myndighetsnämndens ordförande vid
kommunfullmäktiges decembersammanträde den 4 december, 2015.

Skäl till nominering
Till miljö- och bygglovkontoret har det inkommit två nomineringar för samma
verksamhet - kommunens måltidsverksamhet.
Måltidsverksamheten genomgick under våren 2015 ett arbete för att minska
matsvinnet i skolan. Arbetet har bidragit till att verksamheten kunnat förhindra
att 2 100 portioner, med avfallsvikten drygt 900 kilo, hamnat i soporna.
Detta har de gjort genom att nyttja IT-tjänsten: "Måltidsoptimering", via
grundskolans läroplattform InfoMentor. Genom att fånga upp elevernas
frånvaro redan vid dagens första skollektion sparas nästan ett ton, annars
överproducerade skolmåltider, från att hamna i kommunens avfallshantering.
För höstterminen räknar verksamheten med att de, genom måltidsoptimering,
ska kunna fånga upp 15 % av elevfrånvaron vilket skulle förhindra att drygt
8 000 måltider produceras helt i onödan. I och med det förväntas
verksamheten kunna spara ungefär 100 000 kronor, som annars hade bränts
upp som matavfall.
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Myndighetsnämnden beslutar
att nominera Högsby kommuns måltidsverksamhet till utmärkelsen av
miljöstipendiet för 2015, med 5 000 kronor.
Motivering
Måltidsverksamhetens personal uppmärksammas för sitt arbete med
förebyggande miljöskydd och minskande av det onödiga matavfallet.
Genom att använda IT-tjänsten "Måltidsoptimering" har verksamheten
förhindrat överproduktion av måltider, som tidigare bidragit till stora mängder
avfall.
Pengarna som sparas på optimeringen används till inköp av närproducerad och
ekologisk mat, vilket gör att eleverna får bättre mat i skolan.

Beslutsunderlag till politiken
Nomineringarna
Beslutsmottagare
Kommunfullmäktige
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