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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Remiss - Nedskräpningsmål till avfallsplan KS2020/351
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom
utbildningsförvaltningens förslag på remissvar.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har mottagit en remiss angående nedskräpningsmål till
Avfallsplan, KS2020/351. Svar ska ha inkommit till kommunledningsförvaltningen
senast 2020-08-17.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Kommunens miljöarbete är ett viktigt arbete och ett ständigt utvecklingsområde för
utbildningsförvaltningen. Ett arbete kring miljöfrågor bedrivs idag på samtliga
förskolans och grundskolans enheter i enlighet med läroplanen. I grundskolans
läroplan (Lgr 11) finns bland annat formulerat att skolans mål är att varje elev ”
visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv”,
att varje elev ”har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en
hållbar utveckling” samt att varje elev ”har fått kunskaper om och förståelse för den
egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”. Förskolans läroplan
(Lpfö 18) innehåller motsvarande formuleringar, så som att förskolan ska ge varje
barn förutsättningar att utveckla ”ett växande ansvar och intresse för hållbar
utveckling och att aktivt delta i samhället”, ”förståelse för hur människors olika val i
vardagen kan bidra till en hållbar utveckling” samt att förskolläraren ska ansvara för
att varje barn får ”förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en
hållbar utveckling”.
Det delmål där utbildningsförvaltningen anges som en av två ansvariga
förvaltningar krockar dock med utbildningsförvaltningens styrning.
Utbildningsförvaltningen styr inte hur enskilda förskolor och grundskolor genomför
sitt miljöarbete och vilka aktiviteter som utförs. Rektor vid respektive förskola och
grundskola leder och fördelar miljöarbetet och det statliga uppdraget styr
förvaltningens verksamheter. Antalet förskolor och grundskolor som deltog i ”Håll
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Sverige rents” skräpplockardagar 2020 var 8 stycken. Detta är färre än antalet
enheter som deltog år 2019, men bortfallet kan till stor del förklaras med att
enheterna medvetet valt att avstå från att delta till följd av den rådande
coronapandemin.
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