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Svar på motion: Vårt viktigaste livsmedel information om minskad konsumtion av vatten
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden förslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Vårt viktigaste livsmedel information om minskad konsumtion av vatten, inte föranleder några ytterligare
åtgärder.

Sammanfattning
Amanda Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige
den 4 oktober 2021 yrkat att Täby kommun ska ta fram utbildningsmaterial
gällande hushållning av vatten riktat mot hushåll och skolor.
Täby kommuns skolor har enligt läroplanen för grundskolan och fritidshemmet
(Lgr11) ett uppdrag om att varje elev efter genomgången grundskola ska ha
tillskansat sig kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar
utveckling. Inom ramen för sitt uppdrag har skolenheterna stor frihet att styra
och utforma sitt arbete mot uppställda mål.
Stadsbyggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde
den 22 mars 2022.
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Ärendet
Amanda Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober
2021 yrkat att Täby kommun ska ta fram utbildningsmaterial gällande
hushållning av vatten riktat mot hushåll och skolor.
Som bakgrund till förslaget pekar motionären på befolkningsökningen både i
Täby och globalt, samtidigt som mängden dricksvatten kommer att minska till
följd av klimatförändringarna.
Motionären föreslår därför att kommunen ska ta fram utbildningsmaterial riktat
till hushållen om hur man hushåller med vatten i hemmet samt
utbildningsmaterial som kan användas i skolorna om hur man kan hushålla med
vattnet i skolor.
Täby kommuns skolor har enligt läroplanen för grundskolan och fritidshemmet
(Lgr11) ett uppdrag om att varje elev efter genomgången grundskola ska ha
tillskansat sig kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar
utveckling. Undervisning om hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling ska bedrivas utifrån ett
miljöperspektiv. Inom ramen för sitt uppdrag har skolenheterna stor frihet att
styra och utforma sitt arbete mot uppställda mål.
Exempel på hur skolor valt att arbeta utifrån ett miljöperspektiv är genom
anläggande av solcellsanläggningar, genomförande av matsvinnskampanjer och
utökat utbud av vegetarisk skolmat, deltagande i miljöprogrammet Grön Flagg
genom Håll Sverige Rent samt miljöinspirationsdagar med stöd av
Naturskyddsföreningen.
Kommunalförbundet Norrvatten, som är Täby kommuns producent av
dricksvatten, har tagit fram nya riktlinjer för hållbar vattenförbrukning som
kommunstyrelsen godkände den 2 december 2019, § 188. Riktlinjerna innebär
bland annat att kommunen ska vidta löpande åtgärder och
kommunikationsinsatser som syftar till en hållbar vattenförbrukning.
Stadsbyggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 22 mars
2022.

Ekonomiska överväganden
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
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Maria Assarsson
Utbildningschef

Kajsa Nyman
Barn- och grundskolechef

Bilagor
-

Motion, Vårt viktigaste livsmedel - information om minskad konsumtion av
vatten, daterad den 4 oktober 2021

Expedieras
Kommunstyrelsen
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