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Dnr KS 2016/528

§ 159 Revidering av kostpolicy
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-06, § 6, om gällande
kostpolicy för Haninge kommun. På fem år har våra offentliga
måltider utvecklas i rätt riktning. För att inte tappa fart och visioner
inom måltidsverksamheterna är en anpassning till nuläget
nödvändig.
Livsmedelsverkets måltidsmodell för offentliga måltider i förskola,
skola och äldreomsorg behöver implementeras i kostpolicyn.
Modellen består av sex olika områden som alla är viktiga för att
matgästen ska må bra av maten och känna matglädje. Avsnittet om
miljö och hållbar utveckling behöver förtydligas och utvecklas. Så
även ansvar och samverkan. Måltiderna är en viktig resurs som ska
tas tillvara exempelvis i den pedagogiska verksamheten.
Ärendet har beretts och initierats av kommunstyrelseförvaltningen.
Revideringarna har tagits fram i samråd och dialog med kökschefer
och kockar i måltidsverksamheterna.
Förslag till revidering av kostpolicyn har skickats på remiss till
grund- och förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden och äldrenämnden under perioden 2016-11-22 till
2017-02-28. Generellt har remissvaren varit mycket positiva till
revideringarna.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-24, § 99, att återremittera
ärendet till kommunstyrelseförvaltningen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat in remissvarens
synpunkter på tillägg, förtydliganden, språkliga justeringar och
rättningar i förslaget till reviderad kostpolicy.
De viktigaste ändringarna berör måltidsmodellen i inledningen, mer
uttalat gästfokus och miljöpåverkan under syfte, förtydligande av
uppföljning i stycket om ansvar. Tillägg har gjorts om mer
vegetabilier och mindre socker under maten i skolan. Högre krav
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på kvalitet, miljöhänsyn och djurskydd vid upphandling av
livsmedel samt ökad samverkan har införts i stycket om miljö och
hållbar utveckling.
Förvaltningen har efter återremissen undersökt vad som gäller
avseende läkarintyg och specialkost samt samrått med
utbildningsförvaltningen.
Skolverket gick sommaren 2016 ut med ett förtydligande av sin syn
på rätten till specialkost: ”När det gäller rätten till specialkost utgår
vi ifrån de grundläggande bestämmelserna om skolmåltider, det vill
säga att alla har rätt till kostnadsfria och näringsriktiga måltider.
När det gäller elevers rätt till särskilt stöd finns inget stöd i
bestämmelserna för att kräva ett läkarintyg för att eleven ska få
stöd. På motsvarande sätt ser vi på elevers behov av specialkost.
Grunden i arbetet med stöd till elever måste utgå från ett
förtroendefullt samarbete mellan skola och vårdnadshavare för att
finna bästa möjliga lösning för elevens skolgång. I den kan en
anpassning av kosten vara ett alternativ även om det rent
medicinskt inte är motiverat”.
Livsmedelsverket förespråkar dialog och kommunikation.
Individuella önskemål kan vara specialkost vid
födoämnesallergi/överkänslighet som är ett lagkrav. Individuella
önskemål kan också vara specialkost vid religion, etiska skäl och
egen övertygelse som ska erbjudas i möjligaste mån utifrån lokala
förutsättningar.
För måltidsverksamheterna i Haninge kommun finns som stöd för
säker mat, likvärdighet och hög kvalitet framtagna rutiner vid
specialkost. Rutinerna uppdateras kontinuerligt vartefter omvärld,
möjlighe-ter och krav utvecklas och då alltid i samråd med
elevhälsan.
Individuella önskemål tydliggör bättre formuleringen i stycket
specialkost än ordet önskekost varför det ordvalet utgår.
Underlag för beslut

- Förslag till reviderad Kostpolicy 2017-05-17
- Remissammanställning – revidering av kommunens kostpolicy
- Grund- och förskolenämndens beslut 2017-02-08, § 16
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- Gymnasie- och vuxenutbildningens beslut 2017-02-07, § 13
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-08, § 7
- Socialnämndens beslut 2017-02-14, § 12 inkl. tjänsteskrivelse
- Äldrenämndens beslut 2017-02-14, § 17
- Nu gällande kostpolicy
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslaget till reviderad Kostpolicy godkänns.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Marie Litholm
(KD) och Tobias Hammarberg (L) bifall till eget förslag från
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna (bilaga).
Johan Svensk (MP) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Ordföranden
ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Förslaget till reviderad Kostpolicy godkänns.
Reservationer

Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sedat Dogru - samtliga
(M), Tobias Hammarberg (L) Pia Lublin (L) och Marie Litholm
(KD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
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För kännedom: GFN, GVN, KFN, SN, ÄN

Utdragsbestyrkande

