Sammanträdesprotokoll
2021-10-06
Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Debatten kl. 18:40-20:26

Beslutande ledamöter

Maria Mikkonen (M) (distans)
Camilla Wallhed (M) (distans)
Lilia Kouzmina (M) (distans)
Ingegerd Ekström (M) (distans)
Emma Solnestam Lövenstad (C) (vice ordförande) (distans)
Sivert Åkerljung (KD) (ordförande)
Johan Hammarström (S) (2:e vice ordförande) (distans)
Sten Svensson (S) (distans)
Stefan Björn (Ö) (distans)
Iren Bakkerud (MP) (distans)
Beatrice Rugland Timgren (SD) (distans)
Jenny Hamann (S) (distans) ersätter Anette de Ron (S)
Per Lidman (MP) (distans) ersätter Eva Sydhoff Henriksen (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Gustaf Axelsson (M) (distans)
Fredrik Forsman (C) (distans)
Sherrie Andersson (KD) (distans)
Desirée Björk (Ö) (distans)
Ulrika Sandin (MP) (distans)
Johanna Strömstedt (SD) (distans)

Övriga närvarande

Johannes Pålsson (distans)
Elin Elfqvist (distans)
Anna Maria Svensson (distans)
Agneta Josefsson (distans)
Johan Sundqvist (distans)
Pia Orre (distans)
My Berensson (distans)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2021-10-11

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

…………………………………………………….
Mathilda Lenegård
…………………………………………………….
Sivert Åkerljung (KD)
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Justerandes sign

…………………………………………………….
Johan Hammarström (S)
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Underskrift
Förvaringsplats för
protokollet

Justerandes sign

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdes
datum

2021-10-06

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§51-57

Datum för anslags
uppsättande

2021-10-12

Datum för
anslags
nedtagande

2021-11-03

………………………………………………
Mathilda Lenegård

………………………………………………….

Kommunkansliet
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ÄRENDELISTA
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57

Justerandes sign

Informationsärende - Skolenkät från Skolinspektionen
Motion om hållbar mat och matupplevelse
Trygga skolvägar - slutredovisning
Redovisning av delegeringsbeslut
Anmälningar för kännedom
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden informerar
Chef Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Informationsärende - Skolenkät från Skolinspektionen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Motion om hållbar mat och matupplevelse (BUN21/33)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
behandlad.
Avvaktar med ställningstagande
Beatrice Rugland Timgren (SD) avvaktar med ställningstagande.
Reservationer
Johan Hammarström (S) och Stefan Björn (Ö) reserverar sig i beslutet.
Iren Bakkerud (MP) reserverar sig i beslutet och inkommer med en skriftlig reservation.
______
Yrkanden
Iren Bakkerud (MP), Johan Hammarström (S) och Stefan Björn (Ö) yrkar på bifall till
motionen.
Sivert Åkerljung (KD) yrkar enligt liggande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag.
_____
Ajournering
Mötet ajourneras i 10 minuter på begäran av ordföranden Sivert Åkerljung (KD).

Sammanfattning
Miljöpartiet de Gröna i Kommunfullmäktige har i en motion föreslagit att ”kommunen
utbildar och planerar för samt upphandlar och erbjuder globalt hållbar och näringsriktig mat
i skolorna” och att ”kommunen ställer krav på och inför samt certifierar sig för WWF koncept
för ”One planet plate” eller motsvarande globalt hållbar näringsriktig mat” samt att
”kommunen sätter mål om att leverera hållbar och näringsriktig mat i linje med FNs hållbara
utvecklingsmål till 2030”.

Beslutsunderlag




§28 BUNau Motionssvar - Hållbar mat och matupplevelse
Motion MP - Hållbar mat och matupplevelse(134207) (0)_TMP
Motionssvar - Hållbar mat och matupplevelse i våra förskolor och skolor

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Hållbar mat och matupplevelse i våra förskolor och skolor
Dnr BUN21/23
Reservation
Miljöpartiet de gröna reserverar sig till avslaget av motionen som Miljöpartiet de grön i Ekerö
yrkade bifall för.
Vi reserverar för beslutat att motionen anses behandlad när kostchefen så tydligt skriver att
enheten behöver minska svinnet, laga mer växtbaserad och årstidsanpassad mat, minska
mängden kött och fisk samt öka andelen ekologiska och kretsloppsproducerade livsmedel.
Precis som kostchefen skriver innebär det att hitta personalens motivation och kreativitet i sitt
arbete för att åstadkomma den nödvändiga omställningen. Samtidigt som att alla matgäster
ska känna igen och tycka om maten kommunen serverar och vara motiverade för de
förändringar som görs. När dessa mål inte är uppnått än så länge borde vår motion bifallas.
Vi tackar för det arbetet som görs idag, motionsvaret och ser fram emot utvecklat arbete där
kostenheten till fullo för göra sin del av arbetet med att minska klimatutsläppet och bidra till
arbetet för en hållbar kommun.
För Miljöpartiet de gröna Ekerö
Iren Bakkerud
Per Lidman och
Ulrika Sandin
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§ 53

Trygga skolvägar - slutredovisning (BUN21/88)
Beslut
1.Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten om trygga skolvägar.
2.Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ska ta fram
en handlingsplan för fortsatt arbete för respektive skola och i detta söka samverkan med
andra förvaltningar.

Sammanfattning
På barn- och utbildningsnämnden i december 2020 fick barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att utreda hur tryggare och säkrare skolvägar kan skapas i Ekerö kommun.
Utredningen har genomförts genom enkäter, intervjuer och platsbesök. I utredningen har
det framkommit att det finns många otrygga skolvägar för kommunens elever både vid
skolan och på väg till skolan för de som går, cyklar eller åker buss. I utredningen
framkommer det att det redan finns bra och trygga förutsättningar, men att flera åtgärder
måste tas i beaktning för att göra det ännu tryggare. Många elever svarade att det borde
finns flera gång- och cykelvägar, det är mycket trafik och många kör oftast fortare än
hastighetsbegränsningen både vid skolan, på vägen mellan hem och skola och/eller
busshållplatsen där de kliver på/av. Belysning är också något som flera elever och
vårdnadshavare svarade att de vill ha vid busshållplatser och på gång- och cykelvägarna.
Flera vårdnadshavare nämnde även det kaos som uppstår vid skolorna när många hämtar
och lämnar vid skolorna, särskilt på morgnarna. Det är flera åtgärder som behöver
genomföras, en del kan göras på kortare sikt och andra på längre. Flera aktörer är oftast
inblandade i åtgärderna och därför tar det tid. Vårdnadshavare som har möjlighet föreslås
att inte lämna sina barn med bil, istället kan man turas om så en vårdnadshavare kanske kan
följa med flera barn och lämna på skolan. Det är även viktigt att skolpersonalen tänker på
om de behöver åka med sin bil till jobbet eller om man kan promenera eller cykla istället.
Det är även ett gemensamt ansvar för både skola och vårdnadshavare att hjälpa barnen att
agera rätt i trafiken.

Beslutsunderlag





§29 BUNau Trygga skolvägar - slutredovisning
Tjänsteutlåtande Trygga skolvägar
Slutlig rapport med bilagor
4 oktober Trygga och säkra skolvägar

Expedieras till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Paragrafen är justerad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Delegationsbeslut



BUN21/45-8 Rapportering av delegationsbeslut - 2021-05-25 - 2021-08-23
BUN21/45-9 Rapportering av delegationsbeslut BUF 2021-08-24 - 2021-09-28

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Anmälningar för kännedom
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Anmälningar






BUN21/97-1 Delegationsbeslut - Anmälan enligt § 38 - Stamvägens förskola
BUN21/31-20 Kontrollrapportutanavvikelser_778240 Svanängens förskola
BUN21/46-12 Delegationsbeslut - stängning av klass 6A på Stenhamraskolan
BUN21/31-21 Kontrollrapportutanavvikelser_779281 Knalleborgs förskola
BUN21/10-6 Anmälningar om kränkande behandlingar 2021-08-24 - 2021-09-28

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Ordförande Barn- och utbildningsnämnden informerar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
P4 Stockholm har hållit en intervju angående att Stockholm stads förskolepersonal ska få
gratis arbetskläder. Förskolepersonalen i Ekerö kommun får redan det.
Revisionen har i år inriktat sig på psykisk ohälsa för barn och unga. De intervjuade olika
nämnder, kommunstyrelsen och gruppledarna i barn- och utbildningsnämnden. Revisionen
ska som ett resultat av detta lämna en positiv rapport om genomförande med fokus på den
centrala elevhälsan och arbetet kring bland annat närvaroteam.
Denice Sverla och barnen på Ekebyhovs grundsärskola har fått fortsatt fokus. Denice och
barnen fick pris på skolledargalan för årets demokratiarbete.
Stall Kungsgården har haft invigning av sina lokaler, ordföranden Sivert Åkerljung (KD) var på
plats.
Skolinspektionen kommer snart att genomföra sin regelbundna tillsyn.
Ett möte har ägt rum med Arriva och regionpolitiker angående busstrafiken mellan
Brommaplan och på Mälaröarna. Arriva ska ta fram en plan för att få trafiken att flyta på
bättre. Fokus ska vara på att göra det bättre för barn och unga. Man kommer arbeta med
detta 1,5 månad för att få det att fungera. Man kommer även ta tillbaka kontoret till
bussgaraget på Ekerö så det finns personal på plats. Det gör att man kan ha en bättre
överblick över busstrafiken och särskilt när det uppstår problem.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Chef Barn- och utbildningsförvaltningen informerar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Skolinspektionen kommer genomföra sin regelbundna tillsyn, den kommer vara mer
avgränsad denna gång och granskning kommer främst ske på huvudmannanivå.
Läget utifrån pandemin är bra i kommunen. Etableringstid för vaccination för skolungdomar
är igång.
Det kommer införas en ny läroplan till år 2022. Förvaltningen kommer ha två heldagar med
rektorerna i kommunen för att informera om den nya läroplanen.

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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