Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2018-01-30, § 10

Tid

Tisdagen den 30 januari 2018 kl. 17.05 – 18.00

Plats

Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Justerat

Tisdagen den 30 januari 2018

Katarina Luhr

Jonas Naddebo

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Katarina Luhr (MP) ordföranden
Jonas Naddebo (C) vice ordföranden
Maria Östberg Svanelind (S)
Mervi Mäkinen Andersson (S)
Jonas Svanfeldt (S)
Hampus Rubaszkin (MP)
Rikard Warlenius (V)
Christoffer Järkeborn (M)
Torbjörn Erbe (M)
Helena Ljungberg (M)
Joar Forssell (L)

Tjänstgörande ersättare:
Fredrik Pettersson (S)

för Måns Lönnroth (S)

John Myhrman (M)

för Lars Jilmstad (M)

Ersättare:
Linda Agetoft (S)
Linnéa Joandi (MP)
Mia Lundquist (V)
Alicja Lindell (M)
Helena Walentowicz (M)
Sabine Pettersson (L)
Märta Martin Åkesson (C)
Ulrika Hoff (KD)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Gunnar Söderholm, Sofia Andersson, Britta
Björkholm, Monika Gerdhem, Gustaf Landahl, Lena Mittal, Mikael Nyberg,
Daniel Persson, Albin Ring, Maria Svanholm, Anita Thyni, Emily Tjäder,
Tekniska nämndhuset Fleminggatan 4
Box 8136
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Malin Täppefur och personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-18 och 20 samt
borgarrådssekreteraren Peter Kogg.
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§ 10
Motion (2017:64) om måltidsoptimering för minskat
matsvinn i stadens skolor
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2017-16933
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart
justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 januari 2018.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) och Rikard Warlenius (V) föreslår (se
beslutet).

2)

Vice ordföranden Jonas Naddebo (C), Christoffer Järkeborn
m.fl. (M) och Joar Forssell (L) föreslår att nämnden beslutar
att tillstyrka motionen och att därutöver anföra:
Vi välkomnar det positiva svaret om att tillstyrka motionen
för att på ett effektivt sätt kunna minska matsvinnet.
Måltidsoptimeringssystemet är en modell redo för ett
breddinförande i stadens skolor där hänsyn ska tas till
gällande regelverk för dataskydd.

Beslutsgång

Ordföranden Katarina Luhr (MP) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Katarina
Luhr m.fl. (MP), Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Rikard
Warlenius (V).
Reservation
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Vice ordföranden Jonas Naddebo (C), Christoffer Järkeborn m.fl.
(M) och Joar Forssell (L) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
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Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP),
Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Rikard Warlenius (V) enligt
följande:
Motionens förslag om införandet av ett system för
måltidsoptimering i syfte att minska matsvinn skulle innebära
både miljömässiga och ekonomiska vinster för Stockholm.
Majoriteten har tidigare arbetat målmedvetet för att testa
måltidsoptimering inom stadens skolverksamhet.
Testet på Globala gymnasiet visade på att
frånvarorapportering som verktyg kan vara en viktig
komponent för att minska matsvinnet i stadens skolor. Det
återstår dock att se om den nya skolplattformen som ska få
motsvarande funktionalitet kommer att lösa den uppgiften.
Det är viktigt att system och verktyg utformas så att de
fungerar med dataskyddsförordningen som träder i kraft den
25 maj 2018 och att upphandling sker så att det inte strider
mot gällande upphandlingsregler.
Ersättaryttrande

Ulrika Hoff (KD) instämmer i förslag från vice ordföranden Jonas
Naddebo (C), Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Joar Forssell (L).

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:
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