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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2014

Ks § 62

Dnr 2014-000036

Medborgarförslag - Frukt till lunchen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, om frukt till lunchen i
skolan, då det inte är möjligt att genomföra under rådande ekonomiska
ramar.
________________________________________________________________
Bakgrund
I ett medborgarförslag från en elev vid Nyhedens skola framförs önskemål
om frukt till lunchen för att ge extra energi till skolarbetet.
Ett snittpris på frukt är 22,20 kr/kg. Priset för en frukt blir 3,17 kr/st. 3.17 kr
x 1898 elever blir en årskostnad på 1 071 000 kr/år.
Barncheck
Barnchecken är beaktad
Underlag för beslut
Medborgarförslag – Frukt till lunchen.
Utredning av kostnad för frukt i skolan
Barncheck
Tjänsteutlåtande 10 mars 2014
Barn- och utbildningsnämnden 18 mars 2014, § 50
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S, och Maria Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget, om frukt till lunchen i skolan, då det inte är möjligt att
genomföra under rådande ekonomiska ramar.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KROKOMEN TJ1ELTE
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

18 mars 2014

201L;-03-

Bun

§ 50

Dnr BUN 2014-000047

Medborgarförslag

- Frukt till lunchen

Barn- och utbildningsnämndens

förslag till beslut

1. Bam- och utbildningsnämnden
beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att ge avslag på medborgarförslaget
om frukt tilllunchen i skolan då det
inte är möjligt att genomfåra under rådande ekonomiska ramar.

Bakgrund
I ett medborgarförslag
från en elev vid Nyhedens skola framförs önskemål
om frukt tilllunchen får att ge extra energi till skolarbetet.
Ett snittpris på frukt är 22,20 kr/kg. Priset får en frukt blir 3,17 krist. 3.17 kr
x 1898 elever blir en årskostnad på 1 071 000 krlår.

Barncheck
Barnchecken

är beaktad,

se bilaga.

Underlag för beslut
Medborgarförslag
- Frukt tilllunchen.
Utredning av kostnad för frukt i skolan, dnr BUN 13/162.
Barncheck.
Tjänsteutlåtande
10 mars 2014, Kajsa Eklund.
Förslag till beslut
1. Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
att föreslå
kornmunfullmäktige
att ge avslag på medborgarförslaget
om frukt till
lunchen i skolan då det inte är möjligt att genomföra under rådande
ekonomiska ramar.

Kopia till
Verksamhetschef
grundskola
Kommunfullmäktige
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Kajsa Eklund
Verksamhetschef skola

TJÄNSTEUTLATANDE

1 (1)

Datum

Diarienummer

2014-03-10

BUN 14/047

Barn- och utbildningsnämnden

2014 -03- 2 6
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Medborgarförslag - Frukt till lunchen
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår bam- och utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att ge avslag på medborgarförslaget om frukt tilllunchen i
skolan då det inte att det är möjligt att genomföra under rådande ekonomiska ramar.

Bakgrund
I ett medborgarförslag från en elev vid Nyhedens skola framfors önskemål om
frukt tilllunchen for att ge extra energi till skolarbetet.
Ett snittpris på frukt är 22,20 krlkg. Priset for en frukt blir 3,17Ia/st. 3.171a x 1898
elever blir en årskostnad på 1 071 000 kr/år.
Barncheck, miljöcheck, MBL
Bamchecken är beaktad, se bilaga.
Underlag för beslut
Medborgarförslag - Frukt tilllunchen.
Utredning av kostnad for frukt i skolan, dnr BUN 13/162.
Bamcheck
Underskrift

Kajsa Eklund
Verksamhetschef grundskola
Kopia till
Kommunfullmäktige

J

Tack för att du tagit dig tid och gjort en insats för att göra vår kommun barnvänlig!
Kontaktpersoner: Louise Öhnstedt Ungdomskultursamordnare
0640 163 27 070 668 68 79,
Kajsa Eklund Verksamhetschef skola 0640 -16164

Bakgrundsinformation

20'14 -03- 2 6

Handläggare:
Kajsa Eklund
ÄrendelDiarienummer
BUN 14/047
Förvaltning/nämnd
Barn- och utbildning

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?
Ja
Om "JA", på vílket sätt? Om "Nej", varför inte?
Medborgarförslaget kommer från en elev vid Nyhedens skola

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsnedsättning?
Nej
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?
I den här frågan är det inte aktuellt att ta specifik hänsyn till elever med funktionshinder.

Har barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktats??
Nej
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?
Att ta med sig frukt till skolan kan var en ekonomisk fråga.

Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktats?
Nej
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?
N ej, en frukt tilllunchen kan vara viktig för att kunna orka och kunna ta till sig kunskap

Innebär beslutet att vi sätter barns bästa i främsta rummet?

Nej
Om "JA", på vilket sätt? Om "Nej", varför inte?

Nej, en frukt tilllunchen kan vara viktig för att kunna orka och kunna ta till sig kunskap

Vilka konsekvenser får detta beslut för barn och ungdomar?

Elever och föräldrar rar ta eget ansvar för att eleverna rar frukt tilllunchen.

Motivering (här kan du lämna en utförlig beskrivning av förslaget. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska
genomföras och hur det ska gå till):
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Skickas/lämnas till: Krokoms kommunfullmäktige, 835 80 Krokom
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