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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-03-16

Barn- och ungdomsnämnden
§ 19
Svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) Källsortering på skolor
Dnr BUN 2016/0045
Handlingar
- Motion (MP) ”Källsortering på skolor”.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2016-01-27.
Bakgrund
Patricia Vildanfors (MP) föreslår i motion ”Källsortering på skolor”
- att servicenämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och
ungdomsnämnden se över kommunens alla grundskolor och förbättra
förutsättningarna för källsortering för eleverna,
- att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med
servicenämnden genom skolornas elevråd, vaktmästare och
miljösamordnare inhämta ytterligare önskemål och idéer om hur skolorna
kan rustas för att stimulera elevernas miljömedvetenhet och ansvarstagande
om sin och vår gemensamma miljö.
Yttrande
Vid de flesta skolor sorteras (troligen) redan nu samtliga avfallsfraktioner. I och
med vår certifiering (ISO 14001) har vi dokumenterade rutiner att förhålla oss
till som rör sortering av avfall.
För att få en detaljerad nulägesbild av vad som sorteras i klassrum, i korridorer
och i miljöhus (ute på skolgårdar) kommer förvaltningens miljösamordnare att
skicka ut en enkät med, ett fåtal, klargörande frågor. I samma enkät ges
möjlighet att lämna önskemål och idéer om hur skolan kan rustas enligt de
tankar motionslämnaren beskriver. Här ges även utrymme för att göra ett
överslag av eventuella kostnader knutna till önskemålen/idéerna.
I sammanhanget kan nämnas Plan för ämnesövergripande arbetssätt - Konsumtion och
Plan för ämnesövergripande arbetssätt - Energi/Teknikutveckling. Dessa två dokument
(häften) ger lärare möjlighet att strukturera, planera och genomföra en
undervisning, från förskolan till årskurs 9, som återkommande sätter fokus på
de mål och kunskapskrav i läroplanerna där bland annat hållbar utveckling
kommer till uttryck.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 24 mars 2016
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Samråd kring motionen har skett med serviceförvaltningen och Södermöre
kommundelsnämnd.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige bifaller motionen från Patricia Vildanfors (MP)
om källsortering på skolor.
Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Björn Brändewall
Ordförande

Leila ben Larbi

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Clas Wolke
0480-45 30 19

2016-01-27

BUN 2016/0045

Barn- och ungdomsnämnden

Svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) Källsortering på skolor
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige bifaller motionen från Patricia Vildanfors (MP)
om källsortering på skolor.
Bakgrund
Patricia Vildanfors (MP) föreslår i motion ”Källsortering på skolor”
- att servicenämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden se över kommunens alla grundskolor och förbättra förutsättningarna för källsortering för eleverna,
- att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden genom skolornas elevråd, vaktmästare och miljösamordnare inhämta ytterligare önskemål och idéer om hur skolorna kan rustas för att
stimulera elevernas miljömedvetenhet och ansvarstagande om sin och vår
gemensamma miljö.
Yttrande
Vid de flesta skolor sorteras (troligen) redan nu samtliga avfallsfraktioner. I och
med vår certifiering (ISO 14001) har vi dokumenterade rutiner att förhålla oss
till som rör sortering av avfall.
För att få en detaljerad nulägesbild av vad som sorteras i klassrum, i korridorer
och i miljöhus (ute på skolgårdar) kommer förvaltningens miljösamordnare att
skicka ut en enkät med, ett fåtal, klargörande frågor. I samma enkät ges möjlighet att lämna önskemål och idéer om hur skolan kan rustas enligt de tankar
motionslämnaren beskriver. Här ges även utrymme för att göra ett överslag av
eventuella kostnader knutna till önskemålen/idéerna
I sammanhanget kan nämnas Plan för ämnesövergripande arbetssätt – Konsumtion och
Plan för ämnesövergripande arbetssätt – Energi/Teknikutveckling. Dessa två dokument
(häften) ger lärare möjlighet att strukturera, planera och genomföra en under-
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visning, från förskolan till årskurs 9, som återkommande sätter fokus på de mål
och kunskapskrav i läroplanerna där bland annat hållbar utveckling kommer till
uttryck.
Samråd kring motionen har skett med serviceförvaltningen och Södermöre
kommundelsnämnd.

Mats Linde
Förvaltningschef

Clas Wolke
Planeringssekreterare (miljösamordnare)

