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Nacka kommun, Policy 

Anvisning hantering Klimatlådan 

Dokumentets syfte  

Följande anvisningar har tagits fram för att säkerställa att Klimatlådan tillämpas på ett 

sätt som är förenligt med Skatteverkets direktiv samt Konkurrensregler. 

Dokumentet gäller för  

Skolor och förskolor som inför Klimatlådan.  

Anvisningar 

Klimatlådan innebär en möjlighet för medarbetare och elever i förskola och skola att 

köpa överbliven mat från lunchen till självkostnadspris. Syftet med Klimatlådan är att 

minska matsvinnet. Verksamheten som inför Klimatlådan ansvarar för att dessa 

anvisningar följs.  

• Klimatlådan erbjuds endast då överskott av mat uppstått och det är inte 

tillåtet att producera mer mat för att det ska finnas att sälja 

• En fullständig måltid kan inte garanteras av den överblivna maten och i de fall 

en komponent tar slut kan ersättning för denna inte krävas. 

• Det är endast mat som står kvar i serveringslinjen och som ska slängas som 

får säljas, inte mat som finns i köket  

• Köpet kan endast göras under ett bestämt tidsintervall (ca 15 minuter) efter 

avslutad lunchservering. Respektive verksamhet beslutar när detta sker  

• Köparen tar med sig egen matlåda i ”normal” matlådestorlek upp till 1 liter 

• Ingen mat som portioneras i matlådor får ställas i kökets kylar 

• Klimatlådan kostar 35 kronor och betalas med Swish. Betalningen märks 

med texten ”Klimatlådan”  

• Kostnaden inkluderar moms på 12%  

• Matlådan fylls med överbliven mat som ska slängas och eventuellt sallad. Om 

köparen önskar separat matlåda eller påse för salladen kostar det 35 kronor 

extra utöver kostnaden för matlådan  

• Endast kommunens personal och elever får köpa Klimatlådan 

 

Köket ansvarar för att ge information till köparen om matens innehåll samt 

förvarings- och uppvärmningsinstruktioner vid köptillfället samt att dokumentera 

hanteringen och rutinerna i samband med försäljning av Klimatlådan i kökets 

egenkontrollprogram.  

 

Eventuella frågor besvaras av koststrateg Helena Pettersson, e-

post: helena.pettersson@nacka.se, tfn: 070-431 85 37. 

https://www.nacka.se/48d9ed/globalassets/valfard-skola/nackaskommunalaskolor/utbildningsstrateger-material/hallbara-maltider-2021.pdf

