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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Justerande

Justerandes sign

…………………………………………………….
Johan Hammarström (S)

…………………………………………………

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Organ
Barn- och
utbildningsnämnden

Underskrift
Förvaringsplats för
protokollet

Justerandes sign

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

2021-10-06

Protokollet
omfattar
paragraferna

§52

Datum för anslags
uppsättande

2021-10-12

Datum för
anslags
nedtagande

2021-11-03

………………………………………………
Mathilda Lenegård

………………………………………………….

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Justerandes sign

Motion om hållbar mat och matupplevelse

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
§ 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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