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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-09-11 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Kommunkontoret kl. 09.00-11.10 

 

Beslutande 

 
 
Marie Gärdby (C), ordförande 
Kent Holmer (S), vice ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
 
 
 
 

Övriga deltagande Åke Svensson, förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom  
Agneta Henriksson, nämndsekreterare 
 
 

Utses att justera Viveca Dahlqvist  

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2015-09-11 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

37-43 
  

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

 

 Justerare   
  Viveca Dahlqvist 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-09-11 

Datum för anslags uppsättande 2015-09-14 Datum för anslags nedtagande 2015-10-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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§ 37 

  
Skolkostnader för familjehemsplacerade barn Dnr 2015.73 
 
Rubricerat ärende har inkommit från socialnämnden 
som skriver att när ett barn blir placerat i familjehem i 
annan kommun blir barnet mantalsskrivet där. 
Skolpengen går automatiskt till den kommunen. När det 
gäller kostnad utöver skolpeng för extra stöd och 
insatser som krävs för att barnet skall kunna klara 
skolan belastar det socialnämnden. En skrivning har 
tidigare gjorts till BUN, som sagt nej till att påta sig 
några kostnader utöver skolpengen. Frågan om vem 
som betalar utbildningskostnaden utöver den gängse 
kostnaden behöver diskuteras vidare mellan 
nämnderna då oenighet råder. 
 
Socialnämnden föreslår därför att barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens respektive 
arbetsutskott och förvaltningschefer tillsammans med 
jurist sammankallas till ett möte i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tacka för initiativet och invänta en inbjudan till 

möte från socialnämndens arbetsutskott. 
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§ 38 
 
Utredning av pedagogiska luncher, förskola / skola 
Dnr 2015.118 
 
Förvaltningen har på uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden låtit genomföra en genomlysning 
av kostnader och konsekvenser av att införa fria 
pedagogiska luncher för pedagogisk personal. 
 
Föreligger förslag från förvaltningen på riktlinjer för 
pedagogisk måltid. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att fastställa riktlinjerna enligt förvaltningens förslag  
att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av 

priset på en måltid i skolrestaurangen samt 
att med anledning av det ekonomiska läget inte införa 

några fria pedagogiska luncher i nuläget 
 
 
 



4 (9) 

 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-09-11 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
§ 39 
 
Föreläsning: Läxfri skola Dnr 2015.121 
 
Rubricerat ärende har inkommit från kommunstyrelsen 
som med anledning av att Jimmy Nilsson (SD) refererat 
till en artikel angående hur en skola i Karlshamn har 
arbetat kring ett läxfritt högstadium och fått väldigt bra 
studieresultat. Jimmy Nilsson föreslår att rektorn för 
skolan bjuds in för en föreläsning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-02 att delge barn- 
och utbildningsnämnden informationen samt att om de 
ställer sig positiva uppdra åt kommunchefen att 
efterhöra med fullmäktiges presidium huruvida en 
föreläsning kan vara aktuell under lämpligt 
fullmäktigemöte. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tacka för initiativet. 
 
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
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§ 40 
 
Motion angående skolmat i Perstorps kommun Dnr 2015.74 
 
Rubricerad motion har inkommit från Miljöpartiet som föreslår 
fullmäktige besluta att kökspersonal kompetensutbildas 
kontinuerligt i bra skolmat, all skolmat ska vara av god kvalitet, 
näringsrik, varierad och inbjudande, mer mat ska vara ekologisk 
eller närproducerad i skolan, onödiga tillsatser begränsas i 
skolmaten, elever och pedagoger har en bra måltidsmiljö, 
pedagoger erbjuds kostnadsfri pedagogisk lunch. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-22 att 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att bereda motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-05-13 att uppdra åt 
förvaltningschefen att till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-22 
inkomma med ett förslag till svar till kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen har följande uppfattning gällande 
motionärens förslag: 
 
1/ Kökspersonalen utbildas efter behov med hjälp av externa  
    utbildningar men också med interna kunskapsförhöjande   
    träffar. 
 
2/ Vår uppfattning är att Perstorps skolmat överlag är mycket          
    bra med färska råvaror, nylagad mat och ytterst lite hel- eller     
    halvfabrikat. Vi menar också att vi har god kunskap om             
    näringsinnehåll via vårt kostdatasystem som exakt kan ange        
    vad varje måltid innehåller. 
 
3/ Kökspersonalen är mycket miljömedveten och man sätter      
    kvaliteten på maten främst. Inriktningen är att servera bra   
    svensk mat och det är ett plus om den dessutom är  
    ekologiskt odlad och närproducerad. 
 
4/ Förvaltningen menar att köken reducerar tillsatser till ett  
    minimum. Man använder så rena produkter som möjligt. 
 
5/ Det är förvaltningens ambition att alla som äter i våra  
    matsalar ska ha en bra måltidsmiljö. Skulle så inte vara fallet  
    måste vi omedelbart rätta till detta, oavsett motionens  
    intentioner. 
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6/ Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en  
    utredning om kostnader och konsekvenser med att erbjuda  
    pedagogisk personal fria luncher (bifogas). Förvaltningens     
    uppfattning är att förslaget i dagsläget är alltför kostsamt för 
att kunna genomföras. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att föreslå fullmäktige att avslå motionen. 
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§ 41 
 
Motion: Ge barnen en giftfri vardag 2015.75 
 
Rubricerad motion har inkommit från Miljöpartiet som 
förslår fullmäktige besluta att kommunens samtliga 
förskolor ska göras fria från miljögifter och att därför 
påbörja miljödiplomering av förskolorna i enlighet med 
motionen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-22 att 
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att bereda motionen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2015-05-13 uppdra åt 
förvaltningschefen att till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-22 
inkomma med ett förslag till svar till kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen har följande uppfattning i frågan: 
Förslaget innebär långtgående åtgärder om det ska 
genomföras i sin helhet och förslaget om att maten ska 
tillagas på plats kommer troligen inte att kunna genomföras 
under överskådlig tid eftersom Perstorps kommun nyligen 
genomfört en organisationsförändring och omfattande 
ombyggnation för att skapa ett centralkök. Att återgå till lokalt 
tillagad mat torde inte vara ekonomiskt försvarbart. 

 
Barn- och utbildningsnämnden har den 25/6 2015 dessutom 
fattat beslut om genomförande av Grön-flagg-certifiering (Dnr 
2015.86) av samtliga förskolor i kommunen senast 2016 
vilket innebär ett omfattande miljöarbete i förskolorna. Vår 
uppfattning är att det blir svårt att genomföra två så 
omfattande miljöprojekt samtidigt på förskolorna.  

 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att föreslå fullmäktige att avslå motionen. 
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§ 42 
 
Ändrat datum för au-sammanträde 
 
Såväl ordförande som vice ordförande har förhinder att 
delta i nästa sammanträde med arbetsutskottet som är 
fastställt till den 16 oktober 2015 kl 09.00. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att ändra datum för arbetsutskottets 

oktobersammanträde till den 21 oktober 2015 kl 
10.00  

att  avsluta sammanträdet med en lunch i 
skorestaurangen samt 

att uppdra att förvaltningen att undersöka möjligheten 
att träffa kostchefen och representanter från 
skolornas matråd i samband med besöket i 
skolrestaurangen. 
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§ 43 
 

 Övriga frågor 
 
Viveca Dahlqvist (PF) ställer fråga angående ansvaret för 
nedladdning på iPads från AV Media. 
Förvaltningschefen besvararar frågan. 
 
Viveca Dahlqvist (PF) ställer fråga angående trasigt lekredskap 
på Parkskolan.  
Förvaltningschefen besvarar frågan. 
 
Viveca Dahlqvist (PF) ställer fråga angående schemaläggning 
av ”15-timmarsbarnen”. 
Förvaltningschefen besvarar frågan. 
 
Viveca Dahlqvist (PF) ställer fråga hur skolans mottagning av 
nyanlända svenskar fungerar. 
Förvaltningschefen besvarar frågan. 
 
Kent Holmer (S) ställer fråga angående om skolmaten räcker till 
alla elever. 
Förvaltningschefen besvarar frågan. 
 
Frågeställarna tackar för svaren. 
 
 

 


