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Innehållsförteckning Sid

25 Fastställande av tid och plats för Justering av protokollet. 3

§ 26 Godkännande av föredragningslistan. 4

27 Ekonomisk uppföljning januari - mars 2012. 5

§28 Budget 2013. 6

§ 29 Måltidspolicy - mat i förskola/ skola och barnomsorg. 8

30 Priser och stipendier. 12

§ 31 Information om Gruppen för skolanalys. 15

§ 32 Redovisning av delegationsbeslut. 16

§ 33 Redovisning av anmälningar m m. 17
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§ 34 Övrigt. 18
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden § 25 2012-04-26

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet

Justeringen äger rum på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den 4 maj 2012
kl 15.30.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden g 26 2012-04-26

Godkännande av föredragningslistan

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska be-
sluta att godkänna föredragmngslistan.

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att barn- och utbild-
ningsnämnden beslutat enligt detta.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyr kände
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 20 2012-04-16

Barn- och utbildningsnämnden § 27 2012-04-26

Ekonomisk uppföljning januari - mars 2012 (dnr bun 2012.19)

Utbildningsstrateg Jens Jording föredrar i ärendet.

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbets-
utskott beslutar att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och förklarar att barn- och ut-
bildningsnämndens arbetsutskott beslutat enligt detta.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att lägga lämnad information till handlingarna.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2012-04-26 yrkar ordföranden
Nino Vidovic (M) att barn- utbildningsnämnden beslutar att lägga lämnad infor-
mation till handlingarna.

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och förklarar att barn- och ut-
bildningsnämnden beslutat enligt detta.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordf Öra ndens sig n Justerandens sign Utdragsbestyrkande
/ ^
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 21 2012-04-16

Barn- och utbildningsnämnden § 28 2012-04-26

Budget 2013 (dnr bun 2012.24)

Utbildningsstrateg Jens Jording föredrar i ärendet.

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbets-
utskott beslutar att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och förklarar att barn- och ut-
bildningsnämndens arbetsutskott beslutat enligt detta.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2012-04-26 föreligger tjänste-
mannaskrivelse.

Utbildningsstrateg Jens Jordmg föredrar i ärendet.

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar/ med instämmande av Ingrid Oxenby (M)/
att barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa budget för år 2013 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter
enligt i ärendet föreliggande tjänstemannaskrivelse/ bilaga l.

Pierre Sjöström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt bilaga l
med tillägg av bilaga 2.

Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Pierre Sjöströms (S) respektive
yrkanden och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt hans
eget m fl yrkande

Omröstning begärs.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till ordförandens m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Pierre Sjöströms (S) yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
r
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-26

Med 7 ja-röster för ordförandens m fl yrkande mot 2 nej-röster för Pierre Sjöströms
(S) yrkande beslutar barn- och utbildnmgsnämnden enligt ordförandens m fl yr-
kände.

Ordinarie ledamöter Bun § 28/12
Ja Nej Avstår

Nino Vidovic (M)/ ord x

Pierre Sjöström (S) x

Max JÖrgensen (M) x

Magnus Lindberg (S) x

Magnus Olsson (M) x

Björn Larsson (C) x

Ingrid Oxenby (M) x

Birgitta Bergman (FP) x

Christel Estberg (M) x

Summa: 7 2

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa budget för år 2013 för barn-
och utbildningsnämndens verksamheter enligt i ärendet föreliggande tjänsteman-
naskrivelse/ bilaga l.

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Ordförandens sign Juste rande n ss ign Otdragsbestyrkande/

7. ^/. t
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BUDGET 2013

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Nino Vidovic

Nämndsspecialist: Jens Jording, Inga-Britt Henriksson

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan

2011 2012 2013 2014 2015

Intäkter 46504 42805 44090 45413 46775

Kostnader -549 807 -561 085 -580 270 -596 343 -616 653

Nettokostnader -503 303 -518 280 -536 180 -550 930 -569 878

Kommunbidrag 496 920 518 280 536 180 550 930 569 878

Resultat -6383 o o o o

Effekter av beslutat kommunbidrag

Föreliggande budget är en rambudget där nämnden endast antar tilldelat kommunbidrag och
beslutar om resursfördelningen. De driftsmässiga effekterna är därför av naturliga skäl beroende
av fördehtingen mellan verksamheterna i nämndens internbudget som beslutas under hösten 2012
och av hur respektive enhet väljer att utforma sin organisation. Jämför med 2012 har nämnden
tilldelats ytterligare ca 18 Mkr. Större delen av dessa grundar sig på demografiska förändringar.

Budget 2013 utgår från följande mskrivningsgrader: förskola 95%, fritidshem 95/5%,
gymnasieskola 97/5%. De tekniska förutsättningarna för 2013 års budget har varit 3% löneökning
för pedagoger/1/8% för övriga/ 1/3% inflation och köp av tjänst externt 1/75%. En av
osäkerhetsfaktorerna är lönerörelsen och hur det faktiska utfallet förhåller sig till de uppräkningar
som är gjorda i föreliggande budget.

I övrigt har nämnden kompenserats med 1,4 Mkr för mandatperiodbestälhungen. Ramen har även
reducerats med l Mkr/ vilka förslagsvis beslutas tas ur medel för kvalitetshöjande insatser i
samband med nämndens intembudget Medel för ny upphandling av skolskjutsar finns även med
i tilldelad ram. Hur en ny upphandling påverkar kostnaderna för skolskjuts fr.o.m. l juli 2013, då
nuvarande avtal går ut/ visar sig först i samband med upphandlingen.

.f. /

l ^
l

2012-05-04//
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BUDGET 2013

Barn- och utbildningsnämnden
w »

En försiktig bedömning ger vid handen att barnen i förskoleverksamheten fortsätter att vara fler
än i den demografiska beräkningen. Dessutom innebär fler barn i de fristående verksamheterna
högre kostnader då lagstadgad schablonmässig hyresersättning och administrationsavgift
tillkommer. Bedömningen är dock att det finns vissa möjligheter till omfördelningar inom ramen
för nämndens internbudget.

Vidare har en ny modell för beräkning av gymnasieelever tagits i bruk för att bättre kunna möta
de faktiska kostnader som finns för de överåriga elever som går i gymnasiet mer än tre år.
Frågetecken finns fortfarande kring vad de faktiska kostnaderna för de ensamkommande
flykdngungdomama blir när de får permanent uppehållstillstånd.

När det gäller satsningen på IKT i förskola och skola/ finns dessa delvis som en kapitalkostnad i
nämndens ram. Hur detta skall hanteras framöver är dock oklart eftersom datorerna leasas av IT-

driften och inte ägs av nämnden.

Resursfördelningssystem

Följande genomsnittliga uppräkningar gäller avseende nedan resursfördehiing:
förskole- och skolbamomsorgs verksamhet (fritidshem) 2/4 %, f-klass samt grundskoleverksamhet
2/8 % och gymnasieersättningen 2/8 %. Med anledning av att osäkerhet finns angående
lönerörelsen och demograftn kommer resursfördekungen slutgiltigt att fastställas i samband med
nämndens intembudget för 2013.

Förskolepeng Totalt budgeterat antal i verksamheten
1-3 år heltid 102 209 kr 704st

1-3 år halvtid 102 209 kr 104st

4-5 år heltid 77460kr 540st

4-5 år halvtid 77460kr 79st

3-timmarspeng 59 629 kr 98st

Totalt (inkl. Familj daghemmen): l 525 st
Familj edaghem Totalt budgeterat antal i verksamheten
1-3 år heltid 102 209 kr 18st

1-3 år halvtid 102 209 kr 2st

4-5 år heltid 77460kr 12st

4-5 år halvtid 77460kr 4st

3-timmarspeng 59 629 kr Ost

Totalt: 36 st

Fritidshemsp eng Totalt budgeterat antal i verksamheten
6-9 år 34 419 kr l 262 st

10-12 år 26 360 kr 251st

Totalt: l 513 st

Förskolekl as sp eng Totalt budgeterat antal i verksamheten
F-klass 40 492 kr 325st

Totalt: 325 st

y. / ^ 2012-05-04/
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BUDGET 2013

Barn- och utbildningsnämnden
T^l -<- .+

Grundskolepeng Totalt budgeterat antal i verksamheten
p

Årskurs l 40 492 kr 331st
Q

Årskurs 2 44 720 kr 340st
o

Årskurs 3 49 150 kr 325st
o

Årskurs 4 53470kr 328st
o

Årskurs 5 53 066 kr 317st
o

Årskurs 6 53 221 kr 298st
o

Årskurs 7 60 671 kr 311st
o

Årskurs 8 56 355 kr 292st
o

Årskurs 9 60540kr 261st

Totalt: 2 803 st

Gymnasieskola 104 336 kr 877st

/

^ ^ 2012-05-04

/Sf /
/



Bilaga 2, bun § 28/12

<*&. .

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

al«Det är av yttersta vikt att Staffanstorps kommunfullmäktige, kommunens högsta <Åvbeslutande organ, men också Barn- och utbildningsnämnden har kunskap om vilka
konsekvenset en ram innebär för en viss verksamhet. Den budget som presenteras /-
saknar en analys om effekterna av den lagda budgeten. Detta ät en fömtsätttung för att
lyckas med barn- och utbildningsnämndens uppdrag.

Med hänsyn till att majoriteten inte har gjort en analys av rambudgetens påverkan på verksamheten
(konsekvcnsbeskrivning och dialog med utförama saknas helt i beslutsunderlaget). Med hänvisning till den korta tiden
som vi har haft dll vårt förfogande väljer vi att peka på område som vi anser måste förstärkas.
Vi yrkar dätför att barn och utbildningsnämnden ska anslå ytterligare medel motsvarande 6 miljoner kronor
till dessa områden (bilaga l). En samlad bedömning kommer sedan att ske inför kommunstytelsens
behandling av kommunens budget för 2013 varvid revideringar kan göras inför kommunfulknäktiges beslut.

Vi viU förstärka följande område:

Kunskap i centrum i Grundskolan (extra satsning på elewårdande insatser samt Ökade.

måluppfyllelse)

Minskade intäkter förskola samt första steget till en avgiftsfri förskola.

Kvalitetssäkring förskolan (minskade bamgrupper).

Fötskola 25 timmar till arbetslösa och föräldralediga.

Kvalitets höj an de åtgärder på fritidshemmen (mindre grupper, högre personaltäthet).

Förs kola/ fritidshem på obekväm arbetsrid.

Komvux; utveckling. Var 5:e arbete går inte att tillsätta pga. fel kompetens hos de sökande.

Vi vill avveckla följande område:

Vårdnadsbidraget.

Resutsfördelnmgsmodellen måste ses över.

Staffanstorps kommun ska ha som ett tydligt mål, att utjämna skillnader och kompensera de barn som inte kommer
från hem med studietradition. Vi viU styra resurser till de skolor som har svårast fömtsättningai. Lika chanser kräver
olika resurser. Vi väl lyfta dc skolor som har störst problem att nå målen och där resultaten ar sämst. Skillnader i
resultat meUan oUka elevgmpper måste ligga till grund för målmedvetna och handfasta insatser i aUa skolor. Våra
minsta skolor måste också ges ekonomiska förutsättningar ätt bedriva en Ukvärdig verksamhet som l övriga skolor i
kommunen.

. Samarbete istället för konkurrens

Lomma kommun är en kommun som brukar vara bland dc fem bästa kommuner när det gäller skolverksamheten.
Kännetecknande för Lomma är att det sker mycket samarbete mellan förskolor och skolor (oavsett huvudman). I
Staffanstorps kommun råder konkurrens meUan enheter (oavsett huvudman). Vi måste därför genomföra en rad
åtgärder som gör att kommunala skolor och fristående skolor kommer närmare varandra och tydligt markera ätt alla
skolor ska ingå i samma gemensamma skolväsende. Utvärderings system och tillsyn ska följa samma regler och gälla alla
förskolor och skolor. Vi viU att fortbildning och utvecklingsarbete ska ske gemensamt, vi vill att det ska gäUa samma
sekretess, öppenhet och meddelarskydd i alla skolor och förskolor.

Fot Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden
'},

^K{t(]/^^ r
Pierre .Sfö^röm
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gl«Reservation: Rambudget 2013

^Det är av yttersta vikt att Staffanstotps kommunfullmäktige, kommunens högsta
beslutande organ, men också Barn- och utbildningsnämnden har kunskap om vilka
konsekvenser en ram innebär för en viss verksamhet. Den budget som presenteras saknar en analys om
effekterna av den lagda budgeten (man talar om hur besparingen ska göras men inte vilka konsekvenser
detta får). Detta är en förutsättning fot att lyckas med barn- och utbildningsnämndens uppdrag.

Med hänsyn tiU att majoriteten inte har gjort en analys av rambudgetens påverkan på verksamheten
(konsckvcnsbeskrivning och dialog med utförarna saknas helt i beslutsunderlaget). Med hänvisning tiU den korta tiden
som vi har haft rill vårt förfogande väljer vi att peka på område som vi anser måste förstärkas. Vi ytkat därför an
barn och utbildningsnämnden ska anslå ytterligare medel motsvatande 6 miljoner kronor till dessa områden.
En samlad bedömning kommer sedan att ske inför kommuustyrelsens behandling av kommunens budget
för 2013 varvid revideringar kan göras inföt kommunfullmäktiges beslut.

Vi vill förstärka följande område:

Kunskap i centrum i Grundskolan (extra satsning på elewårdande insatser samt ökade.

måluppfyllelse)

Minskade intakter förskola samt första steget till en avgiftsfri förskola.

Kvalitetssäkring förskolan (minskade bamgrupper).

Förskola 25 timmar tiU arbetslösa och föräldralediga.

Kvalité tshö j ande åtgärder på fritidshemmen (mindre grupper, högre personaltäthet).

Förskola/fritidshem på obekväm arbetstid.

Komvux; utveckling. Var 5:e arbete går inte att tillsätta pga fel kompetens hos de sökande.

Vi vill avveckla följande område:

Vårdnadsbidraget.

ResursfördelmngsmodeUen måste ses övet.

Staffanstorps kommun ska ha som ett tydligt mål, att utjämna skillnader och kompensera de barn som inte kommer
från hem med studietiadition. Vi vill styra resurser ritl de skolor som har svårast förutsättningar. Lika chanser kräver
olika resurser. Vi viU lyfta de skolor som har störst problem att nå målen och där resultaten är sämst. Skillnader
resultat mellan oUka elevgrupper måste ligga tiU grund för målmedvetna och handfasta insatser i aUa skolor. Våra
mmsta skolor måste också ges ekonomiska förutsättningar att bedriva en likvärdig verksamhet som i övriga skolor i
kommunen.

. Samarbete istäUet fot konkurrens

Lomma kommun är en kommun som brukar vara bland de fem bästa kommuner när det gäller skolverksamheten.
Kännetecknande för Lomma är att det sker mycket samarbete meUan förskolor och skolor (oavsett huvudman). I
Stäffanstorps kommun råder konkurrens meUan enlictcr (oavsett huvudman). Vi måste därföt genomföra en rad
åtgärder som gör att kommunala skolor och fristående skolor kommer närmare varandra och tydligt markera ätt alla
skolor ska ingå i samma gemensamma skolväsende. Utvärderings system och tiUsyn ska följa samma regler och gälla alla
förskolor och skolor. Vi vill att fortbildning och utvecklingsarbete ska ske gemensamt, vi vitt att det ska gäUa samma
sekretess, öppenhet och meddelarskydd i alla skolor och förskolor.

För Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden

/^ /

w ^
Pierre Sjöström
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 22 2012-04-16

Barn- och utbildningsnämnden § 29 2012-04-26

Måltidspolicy - mat i förskola, skola och barnomsorg
(dnr bun 2012.25)

Utbildningsstrateg Jens Jording föredrar i ärendet.

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbets-
utskott beslutar att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och förklarar att barn- och ut-
bildningsnämndens arbetsutskott beslutat enligt detta.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2012-04-26 föredrar
utbildningsstrateg Jens Jording i ärendet.

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Maxjörgensen (M)/
att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta bifogad måltidspolicy som ett
styrande dokument för att kvalitetssäkra mältidsverksamheten i det dagliga arbe-
tet inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde samt att till kom-
munstyrelsen översända beslutad måltidspoUcy som kvalitetsnormer för kost
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Pierre Sjöström (S) lägger först tilläggsyrkande! att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att för att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsme-
del som är säsongsanpassade/ ekologiskt och etiskt producerade/ inte bidrar till
utarmning av arter och som präglas av en god djurhållnmg/ att långsiktigt är mål-
sättningen att öka andelen lokalt producerade livsmedel från mindre och medel-
stora företag, samt att strävan är att tillagning av maten sker så nära gästen som
möjligt.

Oräfö ra nde n ss ig n Justerandens sign Utdrags bestyrkande
/ / ^

/

^ /'/.^ ! ^ fl
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-26

Därefter lägger Pierre Sjöström (S) tilläggsyrkande! att barn- och utbildnings-
nämnden beslutar att måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som
är utfärdade av Livsmedelsverket.

Björn Larsson (C) lägger tilläggsyrkande t att barn- och utbildningsnämnden be-
slutar att 50 % av råvaror och färdiglagad mat ska vara ekologiskt odlad och när-
producerad.

Ordföranden ställer först proposition på eget m fl yrkande gällande att anta bifo-
gad måltidspolicy och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
detta.

Därefter ställer ordföranden proposition på Björn Larssons (C) tilläggsyrkande och
förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå detta.

Omröstning begärs.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Björn Larssons (C) tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag till Björn Larssons (C) tilläggsyrkande.

Med 4 ja-röster för bifall till Björn Larssons (C) tilläggsyrkande mot 5 nej-röster för
avslag till Björn Larssons (C) tilläggsyrkande beslutar barn- och utbildnings-
nämnden avslå detta tilläggsyrkande.

Ordinarie ledamöter Bun § 29/12
Ja Nej Avstår

Nino Vidovic (M)/ ord x

Pierre Sjöström (S) x

Max Jörgensen (M) x

Magnus Lindberg (S) x

Magnus Olsson (M) x

Björn Larsson (C) x

Ingrid Oxenby (M) x

Birgitta Bergman (FP) x

Christel Estberg (M) x

Summa: 4 5

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

,7 J/
1
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-26

Björn Larsson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Ordföranden Nino Vidovic (M) ställer sedan proposition på Pierre Sjöströms (S)
tilläggsyrkande gällande att för att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen
att välja livsmedel som är säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt producerade/
inte bidrar till utarmning av arter och som präglas av en god djurhållning/ att
långsiktigt är målsättningen att öka andelen lokalt producerade livsmedel från
mindre och medelstora företag/ samt att strävan är att tillagning av maten sker så
nära gästen som möjligt och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar
avslå detta yrkande.

Omröstning begärs.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag till Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande.

Med 2 ja-röster för bifall till Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande mot 7 nej-röster
för avslag till Pierre Sjöströms (s) tilläggsyrkande beslutar barn- och utbildnings-
nämnden avslå detta.

Ordinarie ledamöter Bun § 29/12
Ja Nej Avstår

Nino Vidovic (M), ord x

Pierre Sjöström (S) x

Max Jörgensen (M) x

Magnus Lindberg (S) x

Magnus Olsson (M) x

Björn Larsson (C) x

Ingrid Oxenby (M) x

Birgitta Bergman (FP) x

Christel Estberg (M) x

Summa: 2 7

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Ordförandens sign Justerandens sign Otdragsbestyrkande

^ / ^.,
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-26

Avslutningsvis ställer ordföranden proposition på Pierre Sjöströms (S)
tilläggsyrkande gällande att måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlin-
jer som är utfärdade av Livsmedelsverket förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar avslå detta yrkande.

Omröstning begärs.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande.
NeJ-röst för avslag till Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande.

Med 2 ja-röster för bifall till Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande mot 7 nej-röster
för avslag till Pierre Sjöströms (s) tilläggsyrkande beslutar barn- och utbildnings-
nämnden avslå detta.

Ordinarie ledamöter Bun § 29/12
Ja Nej Avstår

Nino Vidovic (M)/ ord x

Pierre Sjöström (S) x

Max Jörgensen (M) x

Magnus Lindberg (S) x

Magnus Olsson (M) x

Björn Larsson (C) x

Ingrid Oxenby (M) x

Birgitta Bergman (FP) x

Christel Estberg (M) x

Summa: 2 7

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att anta bifogad måltidspolicy som ett styrande dokument för att kvalitetssäkra
måltidsverksamheten i det dagliga arbetet inom barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde samt

att till kommunstyrelsen översända beslutad måltidspolicy som kvalitetsnormer
för kost inom barn- och utbildnmgsnämndens verksamhetsområde.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ra g sbe styrkande

^
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STAFFANSTORPS
KOMMUN
BARN-OCH

»»

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Måltidspolicy - mat i förskola, skola och skolbarnomsorg

Föreliggande måltidspolicy är ett styrande dokument för att kvalitetssäkra
måltidsverksamheten i det dagliga arbetet och ska även användas vid planering
och uppföljning av måltidsverksamheten. Vidare ska maten mom Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde främja en hälsosam livsstil och bra
matvanor. Måltiden ska dessutom vara en positiv mötesplats för såväl barn/
elever som vuxna.

Målsättningen är att ge alla barn och elever mat som både smakar och doftar
gott och ger tillräckligt med näring och energi för att möjliggöra ett engagerat
och aktivt deltagande i hela skoldagens aktiviteter.

Gemensamt för kost och måltider

Alla måltider som erbjuds ska vara av hög kvalitet och utgå.

ifrån ett utbud av hälsosamma och näringsriktiga livsmedel.

MåltidsmiljÖn ska utformas på ett sådant sätt att den är.

hälsofrämjande avseende ljud/ ljus/ färg/ luftkvalitet och
inredning.

Matgästerna ska få ett bra och trevligt bemötande med god.

måltidsservice.

Barn och elever ska ha möjlighet att äta i lugn och ro och utan.

tidspress. Lunchen ska serveras tidigast kl. 11.00 och
mellanmålet tidigast kl. 14.30. Lunchen skall i möjligaste mån
serveras vid samma tidpunkt varje dag.

Måltider som serveras ska erbjuda variation och alternativ rätt.

bör finnas för att stimulera alla att ta del av den mat som

erbjuds. Alternativ kost ska erbjudas för dem som av
medicinska eller religiösa skäl behöver det.
Vegetarisk rätt skall erbjudas.

// ^\/
/ //./

/
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KOMMUN

Varje enhet ska ha ett forum som stimulerar och erbjuder.

barn/elever möjligheter att påverka och ta ansvar för maten och
måltidsmiljön.

Måltidssituationerna ska präglas av en hög vuxennärvaro..

Matsvinnet ska minimeras..

Råvaror bör i den mån det är lämpligt väljas med hänsyn till.

tidpunkt på året/ för att ge större variation och anpassning till
årstiderna.

Råvaror/ livsmedel och mat ska i möjligaste mån distribueras på.

ett sätt som tar hänsyn till miljön.

Styrande lagar-/förordningar samt rekommendationer:

Skollagen, Näringsriktig skollunch samt kostnadsfri skolmat F-9/
SFS 2010:800

Livsmedelslagen, SFS 2006:804
Livsmedels förordningen, SFS 2006:813
EG förordningen gällande livsmedel, egenkontroll samt spårbarhet

EG nr 852/2004
Svenska näringsrekommenäationer, SNR 2005
Bra Mat i Skolan, SL V
Bra Mat i Förskolan, SL V

Webresurser

www.slv.se

www.h al som alet.se
www.skolverket.se

www.fhi.se

www.skohnatensvanner.se

www.skanskskolmatsakademi.se
www.skolmatsveriee.se

//
f
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?t«Reservation gäUande Måltidspolicyn ^

Vi socialdemokrater reserverar oss mot den av majoritetens
beslutade målddspolicy.

Vi menar att det måste stäUas både miljö- och etiska krav för måltider som våra barn och
elever ska äta. Även närproducerade Uvsmedel är för oss en självklarhet (åtminstone ska vi
sträva efter detta). Beslutet vitmar än en gång om att miljö- och etik inte är den moderatledda
majoritetens paradgten.

Mest anmärkningsvärt är att den Moderatledda majoriteten inte vill följa livsmedelsverkets
rekommendationef och riktlinjer. Bland rekommendationerna kan vi finna
näringsrekommendationer för barn och elever, rekommendationer för fett, kolhydrater och
protein, m. m *

Vi anser att krav och förväntningar på offentliga måltider ska vara höga. Maten som serveras
skall vara god och tilltalande och locka såväl barn som elever att äta och må bra. Livsmedlen
skall vara näringsrika, innehåUsdeklarerade, spårbara och säkra ur hygien synpunkt Dessutom
skall råvarorna helst vata svenska, GMO-fria, närproducerade, etiskt och miljövänligt
producerade.

Vi yrkade därför att under rubriken "Gemensamt för kost och måltider"

För att bidra tiU en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är.

säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt* producerade, inte bidrar till utarmning av arter o<^\
som präglas av en god djurhållning. *Produkter som enligt kontroll har producerats t enlighet med ILO:s
åtta grundläggande konventioner om mänskUga rättigheter i arbetslivet.

Långsiktigt är målsättningen att öka andelen lokalt producerade livsmedel från mindre.

och medelstora företag.

Strävan är att tiUagnmg av maten sker så nära gästen som möjligt..

Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utfärdade av.

Livsmedelsverket.

För Socialdemokraterna i Barn och utbildningsnämnden
7

t^ *

^t-

Pierre SjÖ/tröm (S)

f
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/y- /



CENTERPARTIET

é̂SQ^
CENTERPARTIET

RESERVATION

Centerpartiet reserverar sig mot måltidspolicy - mat i förskola, skola och
barnomsorg.

Policyn är i stort sett bra, det ar främst avsaknaden av ambitionsnivå på ekologiskt
odlad mat samt an denna bör vara narproducerad som Centerpartiet reserverar sig
mot.

Vi anser att policyn ska kompletteras med ett krav på

Att 50 % av råvaror och färdigtagad mat skall vara ekologiskt odlad och.

närproducerad.

Staffanstorp 2012-04-26

^-<^/Å^/ fj

BJ6m Larsson

/^'/.^
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 25 2012-04-16

Barn- och utbUdningsnämnden g 30 2012-04-26

Priser och stipendier (dnr bun 2012.26)

Ordföranden Nino Vidovic (M) föredrar i ärendet och yrkar därefter att barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga lämnad information till
handlingarna.

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och förklarar att barn- och ut-
bildningsnämndens arbetsutskott beslutat enligt detta.

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta

att lägga lämnad information till handlingarna.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2012-04-26 föredrar utbild-
ningsstrateg Jens Jording i ärendet.

Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar/ med instämmande av Max Jörgensen (M)/
att barn- och utbildningsnämnden beslutar att instifta ett årligt pris/ //Guldkornet //

att utdelas till en elev som skolpresentationer av extraordinär karaktär/ att priset
för år 2012 ska utgöras av ett presentkort om 3000 kronor/ att priset ska delas ut
under Guldnatten den 25 maj 2012, att priset 2012 ska ges till AU Abulfazli enligt
motiveringen "Utifrån svåra förhållanden har Ali Abulfazli gjort en lång och
prövande resa/ såväl geografiskt som språkligt. Efter endast två år i Sverige har
han kunnat visa synnerligen goda resultat och har nu lyckats nå MVG på
läsförståelsen och totalt VG på det nationella provet i svenska som andraspråk"/
att uppdra till utbildning s strategerna på humanistisk service barn och utbildning
att utarbeta förslag på priser och stipendier att delas ut av barn- och
utbildningsnämnden till särskilt framstående elever/ samt att redovisa förslag på
barn- och utbildningsnämndens arbetutskotts sammanträde den 12 september
2012.

Pierre Sjöström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att orden
särskilt framstående elever" stryks.//

Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Pierre Sjöströms (S) respektive
yrkanden och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt hans
eget m fl yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

'm ^^ f/ ^ t
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-26

Omröstning begärs.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till ordförandens m fl yrkande.
Nej-rÖst för bifall till Pierre Sjöströms yrkande.

Med 6 ja-röster för ordförandens m fl yrkande mot 3 nej-röster för Pierre Sjöströms
(S) yrkande beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt ordförandens m fl yr-
kände.

Ordinarie ledamöter Bun § 30/12
Ja Nej Avstår

Nino Vidovic (M)/ord x

Pierre Sjöström (S) x

Max Jörgensen (M) x

Magnus Lindberg (S) x

Magnus Olsson (M) x

Björn Larsson (C) x

Ingrid Oxenby (M) x

Birgitta Bergman (FP) x

Christel Estberg (M) x

Summa: 6 3

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att instifta ett årligt pris/ /'Guldkornet// att utdelas till en elev som
skolpresentationer av extraordinär karaktär,

att priset för år 2012 ska utgöras av ett presentkort om 3000 kronor/

att priset ska delas ut under Guldnatten den 25 maj 2012,

att priset 2012 ska ges till Ali Abulfazli enligt motiveringen "Utifrån svåra
förhållanden har Ali Abulfazli gjort en lång och prövande resa/ såväl geografiskt
som språkligt. Efter endast två år i Sverige har han kunnat visa synnerligen goda
resultat och har nu lyckats nå MVG på läsförståelsen och totalt VG på det
nationella provet i svenska som andraspråk"/

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-26

att uppdra till utbildningsstrategema på humanistisk service barn och utbildning
att utarbeta förslag på priser och stipendier att delas ut av barn- och
utbildningsnämnden till särskilt framstående elever, samt

att redovisa förslag på barn- och utbildningsnämndens arbetutskotts
sammanträde den 12 september 2012.

ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
7,/t/ \1
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden g 31 2012-04-26

Information om Gruppen för skolanalys (dnr bun 2012.03)

I ärendet föreligger minnesanteckningar från möte med Gruppen för skolanalys
2012-03-27.

Ordföranden Nino Vidovic (M) fördrar i ärendet och yrkar därefter att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att barn- och utbild-
ningsnämnden beslutat enligt detta.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
/ ^/
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden § 32 2012-04-26

Redovisning av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2012-04-16..

Utvecklingsstrategernas delegationsbeslut:.

Dok.id Beskrivning Handl Diarienr

5361 Tilläggsavtal till AVT90DEXTER/2002-09-26. JEJ027 2012-000020

Ansökan om statsbidrag för
5367 personalförstärkningar inom elevhälsan 2012. JEJ027 2012-000022

Avtal med Advokatfirman Wilensky & Partners
5376 HB. BUNORDF 2012-000027

Ramavtal för Familj e central mellan Region
5377 Skåne och Skånes kommuner. INHE11 2012-000017

5383 Beslut om ansökan om elevresor/skolskjuts. JEJ027 2012-000029

5384 Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag. INHE11 2012-000006

5385 Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag. INHE11 2012-000006

Avtal/överenskommelse/ interkommunal
5386 ersättning/ Kometskolan/ Staffanstorp. JEJ027 2012-000030

Avtal/överenskommelse/ interkommunal
5387 ersättning/ Kometskolan/ Staffanstorp. JEJ027 2012-000030

5388 Ansökan om avgiftsjustering. INHE11 2012-000008

5389 Ansökan om justering av vistelsetid/utökad tid. INHE11 2012-000007
5390 Ansökan om justering av vistelsetid/utökad tid. INHE11 2012-000007

5391 Ansökan om justering av vistelsetid/utökad tid. INHE11 2012-000007

5392 Ansökan om justering av vistelsetid/utökad tid. INHE11 2012-000007
5393 Beslut om medel till stödresurs JEJ027 2012-000031

TUlläggsavtal mellan IST Svergie AB och
Staffanstorps kommun gällande utveckling av

5394 resursfördelning grundskola JEJ027 2012-000032

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ördförä n d ens sig n Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sam manträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden § 33 2012-04-26

Redovisning av anmälningar m m

a) Skolinspektionens beslut gällande anmälan angående skolsituation
för elev vid Hagalidskolan (dnr 41-2011:5747). (Dnr bun 2011.112)

b) Skolverkets beslutsmeddelande gällande statsbidrag för åtgärder
som syftar till att stärka arbetet med basfärdighetema läsa/ skriva
och räkna (SFS 2008:754). (Dnr bun 2012.12)

c) Skolinspektionens beslut gällande ansökan från Lernia College AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesär-
skola i Kävlinge kommun (dnr 32-2012:728).
(Dnr bun 2012.23)

d) Skolinspektionens beslut gällande ansökan från Lernia College AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesär-
skola i Kävlinge kommun (dnr 32-2012:728).
(Dnr bun 2012.23)

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden § 34 2012-04-26

Övrigt

Inga-Britt Henriksson informerar om pågående arbete om framtida Lärmiljö.
Nämnden har bjudits in till workshop den 21 maj klockan 18.00 - 21.00.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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