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Miljörådet

Miljörådets sammanträde
den 23 september 2021
Ledamöter
Peter Öberg (L), ordförande
Milla Eronen (V), vice ordförande
Lisa Carlbom (MP)
Ann-Louise Eberus (M)
Förhinder: Pelle Pettersson (S)
Tjänstepersoner
Sara Wrethed, avdelningschef stadsutveckling
Cecilia Rivard, utredare och sekreterare i rådet
Inbjudna från Farsta strand/Larsboda förskoleenhet
Ann Björkman, rektor
Joakim Bang Vedin, IT-samordnare/administratör
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Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
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pg Stockholms

V stad

Farsta stadsdelsnämnd
Miljö rådet

Protokoll
2021-03-04
Sida 2 (5)

§ 1 Godkännande av dagordningen och val av
juste rare
Dagordningen godkändes. Protokolletjusteras av ordföranden
o~h vice ordföranden måndag den 11 oktober. Det anmäls sedan /CR-_
vid stadsdelsnämndens kommande sammanträde.
§ 2 Avrådan från att äta fisk fångad i Magelungen,
återkoppling
Miljöförvaltningen svarar att avrådan gäller tills vidare. I höst
genomförs ordinarie miljögiftsövervaktning i fisk i Magelungen
då bland annat förekomsten av PFAS-ämnen mäts.
Miljöförvaltningen har bett fiskeföreningar om hjälp med att
fånga gädda och gös i Magelungen för att kunna analysera PFAS
ämnen. När analysernas resultat är klara i slutet av året kommer
miljöförvaltningen att kontakta Livsmedelsverket för att få stöd i
hur de ska agera utifrån resultaten. När utredningen är klar sprids
eventuella nya rekommendationer brett så att alla berörda får
informationen. Utredningen är förhoppningsvis klar till
sommaren 2022.
§ 3 Miljöarbete inom Farsta strands förskolor
Presentation av Ann Björkman och Joakim Bang Vedin
Enheten består av åtta förskolor och har 85 medarbetare och totalt
340 barn. Tre av förskolorna har tillagningskök och fem har
extern catering.
Ann och Joakim beskrev sitt arbete med kemikaliesmart förskola
och att de har en egen handlingsplan. Samtlig personal ska
genomgå en webbutbildning under hösten 2021 som
kemikaliecentrum ansvarar för. De har rensat ut leksaker,
elektroniska icke-leksaker, rensat ut plast i köken, madrasser och
möbler med mera. (Kemikaliecentrum är en del av
miljöförvaltningen.)
Stadens mål för inköp av andel ekologiska livsmedel är 60
procent för 2021. Farsta strand/Larsbodas andel av ekologiska
livsmedel är 65 procent. Förskolorna använder sig av
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Livsmedelsverkets kostpolicy och har en gemensam matsedel för
frukost, lunch och mellanmål. Enhetens meny består till 43
procent av vegetarisk kost. Uppföljning sker vid köks- och
inköpsmöten 2 ggr/termin, Hantera Livs (ett IT-verktyg) och i
dialog med kock samt i verksamhetsplanen där mål finns om att
mäta matsvinn och hållbara måltider.
För förbrukningsmaterial görs kontinuerlig uppföljning och
produkters innehåll kollas i Chemsoft (stadens
kemikaliehanteringssystem). Kan ibland vara svårt att köpa bra
produkter på grund av vad som är upphandlat.
I det pedagogiska arbetet jobbar förskolorna med
skräpplockardagar, återvinningsmaterial, projektarbete, deltar i
forskningsprogram om Hållbar förskola som leds av
forskningsinstitutet Ifous (Innovation, forskning och utveckling i
skola och förskola).
Frågor som ställdes efter presentationen:
Är det lätt att få tag på kockar? Ja, det är många som
söker.
- Räcker budgeten till för ekologisk mat? Ja, men catering
kostar mycket.
- Vad görs med mat som slängs? Det finns
matavfallsinsamling på alla förskolor.
Vad tycker barnen om att bli av med elektroniska
leksaker? Inga problem.
Matsvinn catering jämfört med tillagningskök? Kan man
skänka bort maten? Blir mycket svinn från catering.
Istället för att skänka bort maten skulle det vara bra om
det gick att styra cateringföretaget och anpassa
portionerna.
Rådet tackade för en mycket bra presentation.
§ 4 Inköp av ekologiska livsmedel
Förvaltningens andel av ekologiska inköp inom enheterna är
väldigt olika. Enheter med 2,5 procent eller mer av totala
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livsmedelsinköp i förvaltningen uppnådde fram till och med juli
2021 en andel av 51, 1 procent ekologiska livsmedel. Högsta
andel för en enhet var 71 procent, den med lägst andel hade 32
procent.
Fråga från Milla:
Vad gör förvaltningen för att de med låg andel ska bli
bättre? Sara svarade att siffrorna granskas varje månad
och enhetscheferna uppmärksammas på hur de ligger till.
§ 5 Övriga frågor
Enligt uppgift från miljöförvaltningen kommer fosforfällning i
Magelungen utföras under oktober 2021.
Lisa får många frågor om Magelungens tillstånd och vill få hjälp
med att kommunicera att det händer bra saker också. Sara
svarade att i samband med planerad fosforfällning kommer det gå
ut information i olika kanaler. Förvaltningen håller på att ta fram
en skötselplan för Magelungen som är ett uppdrag från den lokala
åtgärdsplanen (LÅP). Kreosotstolpar tas bort i närheten av sjön
och vassröjning kommer att utföras i höst. Denna information
kommer också att kommuniceras när arbetet är utfört.
Lisa undrade också över en privat fastighetsägare som satt ut en
skylt om privat område har rätt att stänga av strandpromenaden.
Förvaltningen kontrollerar detta och återkommer med svar.
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Kontroll gjordes den 29 september. Fastigheten ägs av en
privatperson och staketet visar var gränsen går mellan privat
mark och parkmark. Strandpromenaden upphör sydöst om
Vildandsvägen.
Sara tog upp en formaliafråga om rådets protokoll. De ska
anmälas vid nästkommande nämnd och behöver därför justeras i
god tid.
§ 6 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls tisdag den 16 november kl 16.00-17.00
i lokal Hagfors eller via Skype.
§ 6 Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet.
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