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MOTION, motion om naturlig mat i daghem och skolor

Kommunfullmäktige   66 24 09 2012
Bildningsnämnden   13 13 02 2014
Bildningsnämnden   35 19 03 2014
Bildningsnämnden 124 19 11 2019
Kommunstyrelsen 237 09 12 2019

Kfge § 66 Fullmäktigeledamot Chatrine Enlund-Nisula väckte en motion om att kommu-
nen bör uppgöra en strategi för att så snart som möjligt uppfylla de mål som
omtalas i regeringsprogrammet från 2011 om att 20 % av maten som serveras i
daghemmen och skolorna skall vara ekologisk år 2020. I motionen påtalar hon
att matköken genast borde övergå till att använda ekologiska basprodukter så
som potatis  och andra rotfrukter,  sädesprodukter  och mjölkprodukter.  Dess-
utom bör man satsa på att undvika tillsatsämnen.

Fullmäktige har i  sin arbetsordning § 5 stadgat om fullmäktigeledamöternas
initiativrätt. Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan
har fullmäktigegrupperna och -ledamöterna rätt att väcka motioner som gäller
kommunens verksamhet och förvaltning.

Fullmäktige  mottog  fullmäktigeledamot  Enlund-Nisulas  motion  och hänsköt
den till kommunstyrelsen för beredning. 
_________

Bin § 13 För att kunna uppfylla de mål som är ställts gällande ekologisk mat bör medel
för detta finnas eftersom ekologisk mat oftast är dyrare. Möjligheten att få tag i
ekologiskt odlade produkter kan i vissa fall vara problematiskt. Se kommenta-
rer från högstadiet som bilaga.

Bildningsdirektör Martins förslag:
Bildningsnämnden tar del av eventuellt ytterligare material vid mötet och dis-
kuterar kommunens möjlighet att genomföra detta.

Beslut:
Bildningsnämnden önskar ytterligare information.
Köken ger uppgifter på hur mycket de handlar ekologiskt i nuläget (procentu-
ellt). 
________

Bin § 35 Från skolorna har inkommit uppgifter på vilka ekologiska produkter som an-
vänds i nuläget, dessa består av följande: potatis, rotfrukter, bär (enligt säsong),
mjölk (försök på hs).

Bildningsdirektören har träffat Kristina Linde som jobbar inom projektet Eko-
Nu! (YA!, Närings-, trafik och miljöcentralen,  foodia m.fl.), som är ett projekt
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som handlar om att stegvis övergå till ekoprodukter. Högstadiet i Petalax ingår
i detta projekt och i högstadiets kök provar man på ekologiska produkter under
2014 och får ta del av föreläsningar och andra uppgifter och material inom ra-
men för ekologisk mat. Också kommunens övriga kökspersonal kan inbjudas
till föreläsningar och dylika tillfällen. Se närmare bilagor om projektet.

Bildningsdirektör Martins förslag:
Bildningsnämnden tar del av uppgifterna kring projektet EkoNu! och skolornas
uppgifter kring ekologiska- och närproducerade produkter och konstaterar att
detta projekt ger möjlighet att infria målet med motionen såtillvida att ekono-
min tillåter. Bildningsnämnden återkommer till ärendet efter att projektet ge-
nomförts. 

Beslut:
Godkändes.
__________

Bin § 124 Inom projektet  EkoNu!  har  gjorts  en  utvärdering  av  projektets  verksamhet
28.2.2015 och det har konstaterats att mentorskap i form av handledning till
producenter som vill övergå till ekologisk produktion har utfallit mycket bra.
En informativ hemsida har lockat läsare och projektet har bland annat genom
detta nått ut till intresserade. Detta betyder troligen att mera ekoprodukter pro-
duceras framdeles.

Bilaga:
- Utvärdering av EkoNu!-projektet

Bildningsdirektör Agneta Martins förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att motionen är slutbehand-
lad. Enheterna ska satsa på och köpa in ekologiska varor i den omfattning som
ekonomin tillåter. Tillgången är tyvärr inte enligt vad man önskar men mäng-
den ekologiska varor ökar, vilket ger nya möjligheter att satsa på ekologiskt.

Ett nytt dylikt projekt har startat och det kan finnas möjligheter att få föreläs-
ningar till kommunen kring detta.

Beslut: 
Godkändes.
_________

Kst § 237 Bilagor:
- motion om naturlig mat i daghem och skolor
- utvärdering av EkoNu!-projektet

Kommundirektör Malmstens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att motionen förklaras slut-
behandlade i enlighet med ovanstående beredning.
Beslut:
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Godkändes.
_________

Kfge § 7 Bilaga.

Beslut:
Tove Donner föreslog att ett tillägg görs till beredningen där det sägs att ”En-
heterna ska satsa på och köpa in ekologiska eller inhemska varor i den omfatt-
ning som ekonomin tillåter.” Donners förslag omfattades enhälligt. 

Sålunda godkändes kommunstyrelsens förslag med fullmäktigeledamot Don-
ners komplettering. 
_________


