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MOTION, motion om ansökan om stöd för inköp av frukt och grönsaker till skolele-
ver

Kommunfullmäktige   44 19 06 2019 
Bildningsnämnden 123 19 11 2019
Kommunstyrelsen 236 09 12 2019

Kfge § 44 Fullmäktigeledamot Christer Bogren med flera lämnade in en motion om att
kommunen bör servera mera frukt och grönsaker till elever inom den grundläg-
gande utbildningen och att kommunen ansöker om EU-stöd för att delfinansie-
ra detta. I motionen konstateras att det EU-stöd som administreras av jord- och
skogsbruksministeriet inte används till fullo i dagsläget. 

I förvaltningsstadgans 113 § finns stadgat om fullmäktigeledamöternas rätt att
väcka motioner. Efter behandlingen av de ärenden som anges i kallelsen har
fullmäktigegrupperna och -ledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frå-
gor som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. 

Fullmäktige mottog fullmäktigeledamöterna Christer Bogrens med fleras mo-
tion och remitterade den till kommunstyrelsen för beredning.
_________

Bin § 123 På skolköken har diskuterats möjligheter att söka EU-bidrag, men i detta skede
har det konstaterats att arbetet med att fylla i ansökningar tar mycket tid och ut-
delningen verkar inte vara stor. Dock har nog köken för avsikt att försöka läm-
na in ansökan framöver.

Bilagor:
- Motion stöd för inköp av frukt och grönsaker till skolelever
- Enkät gällande ansökning av bidrag

Bildningsdirektör Agneta Martins förslag:
Bildningsnämnden ger eventuella kommentarer i ärendet.

Från högstadiets kök har anhållan nu inlämnats för enheterna i Petalax.

Beslut:
Bildningsnämnden anser att detta är en bra sak och föreslår för kommunstyrel-
sen att alla skolor lämnar in anhållan om stöd.
___________

Kst § 236 Förvaltningsdirektör Markus Norrback:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111

Europeiska unionens skolprogram, dvs. skolmjölksstödet och stödet till frukt i
skolan (skolfruktsstöd) tillämpas även i Finland och avsikten med systemet för
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utdelning i skolan är att gynna hälsosamma matvanor. Stödet betalas i sin hel-
het av Europeiska Unionens medel. Fruktstödet ges för produkter som inte di-
rekt används i matlagningen utan för produkter som serveras utöver den nor-
mala matlagningen.  Skolfruktsstödet söks i efterskott och kan göras samtidigt
som skolmjölksstödet eftersom det ingår i samma stödprogram. 

Livsmedelsverket har utarbetat en guide för ansökan om skolfruktsstöd. 

Bilagor:
- motion stöd för inköp av frukt och grönsaker till skolelever
- enkät gällande ansökning av bidrag
- ansökningsguide för stöd

Kommundirektör Malmstens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen inom ramen
normala budgetmedel mera aktivt ser på möjligheterna att servera mera frukt
och grönsaker i skolorna och att man anhåller om stöd vartefter detta förverkli-
gas. 

Därtill föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att motionen förkla-
ras slutbehandlade i enlighet med ovanstående beredning.

Beslut:
Godkändes. 
_________

Kfge § 6 Bilaga. 

Beslut:
Fullmäktigeledamot  Christer  Bogren  förslog  att  motionen  bordläggs  för  att
man på nationell nivå skulle försöka påverka och utreda hur stödansökningarna
kan göras smidigare och att motionen slutbehandlas efter detta. Förslaget un-
derstöddes av Tove Donner. 

Efter avslutad diskussion om bordläggning förrättades omröstning. Efter avslu-
tad omröstning kunde konstateras att förslaget om bordläggning fick sex röster
medan förslaget för fortsatt behandling erhöll 21 röster. Omröstningslängd som
bilaga kfge § 6.

Inga andra förslag gavs varför ordförande konstaterade att fullmäktige sålunda
besluter i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
_________


