
Digitalisera pedagogiska
måltider, samt minska
matsvinnet
Det digitala sättet att minska matsvinnet och få lärarna att betala för maten

Bamba



Om oss

Nenosys AB  är ett teknologiskt konsultföretag med  hög kompetens inom AI och App konstruktion.

Vi har stor erfarenhet av att optimera hantringsflöden inom telekombranchen. Med hjälp av AI-metodik

och senaste teknik tar vi nu med glädje oss an att digitalisera skolans lunchhantering. Målet är att få

lärarna att betala när de ska och att minska matsvinnet.



Utgångspunkt
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Låg digitaliseringsgrad

Många skolor har stor manuell

administrationshantering av sina

skolluncher
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Pedagogiska måltider

Många lärare betalar inte för sin 

mat. Skälen är många och 

varierande

0
3 

Svinn

Äter inte eleverna lagade 

skolluncher, uppstår stora svinn



Grundläggande
Fakta

290 
Kommuner

24 600 
Skolor

2 550 000 
Elever

180 000
Lärare

2.4 Miljoner SKR  
Måltider varje dag

7 Miljarder SKR  
Per år

200- 600 Miljoner SKR
Svinn
Per år



Några exempel

1
Kungälvs kommun

har beslutat att lärare, skolpersonal och

andra kommunanställda inte längre ska 

kunna betala för skollunchen och sitta med 

och äta i skolmatsalen.

Anledning

-konkurrenslagstiftning

-förhindra obehöriga att kommer in i

skolan

2
Härryda kommun

2014

• Av de 1,5 miljoner måltiderna som kommunen lagade genererades, 

202 000 kg matavfall.

• 85% av matavfallet 2014 var matsvinn, alltså ungefär 172 000 kg.

• 172 000 kg matsvinn motsvarar fler än 490 000 måltider, vilket

motsvarar drygt 5 miljoner kronor

2018

• Av de 1,5 miljoner måltiderna som kommunen lagade genererades, 

168 000 kg matavfall.

• 70% av matavfallet 2018 var matsvinn, alltså ungefär 117 000 kg en

minskning på 55 000 kg

• 55 000 kg mindre matsvinn betyder att närmare 160 000 måltider

har räddats från att slängas till ett råvaruvärde av 1 650 000 kr

3
Uddevalla kommun

Budget skolmat: 85 million / år

Möjlig besparing: 1 – 1.5 million / år



Lösning

Ett digitaliserat

måltidsverktyg för

betalningsrutiner med 

inkluderad AI teknik, för att

även minska matsvinnet .

Digitalisering Pedagogiska 

måltider

Prediktivitet

Minskar den manuella

administrationen och

få tydlig information  

att fatta riktiga beslut

på. 

QR- kod baserat

kupongsystem för att

minska antalet

gratisätande lärare.

Med hjälp av AI får ni

veta hur många som

kommer att äter nästa

dag. 14 dagars

planering är vanligt



Slutsats
Låt oss bygga den bästa lösningen tillsammans

01    | Behovet av digitalisering för att hantera betalning av

luncher och att minska matsvinnet är stort. 

02    | Arbetar vi tillsammans når vi bäst reultat

03    | Vi har som mål att lansera den första

versionen hösten 2020.



Tack
Felix Heimersson

+46 739845859

felix.heimersson@nenosys.se

https://www.nenosys.se

https://www.fabrikam.com/

