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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-09-13

Sida 1

Vår beteckning
BUN/2014/0094/819-45

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Cajsa Johansson
E-post: cajsa.johansson@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 45

Beslutsinstans
Barn och utbildningsnämnden

Avslutning av projekt Temafritids
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att :
- projektet Temafritids avslutas 31 december 2017.
- uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utreda hur Temafritids kan integreras i
den ordinarie fritidsverksamheten.
Bakgrund
I samband med kommunfullmäktiges beslut om mål- och budget 2014 den 13 november 2013
fick barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en modell samt ett finansieringsförslag
för samverkan mellan skola, fritidsledare, Kulturskola och föreningsliv för att kunna erbjuda
barn och ungdomar ett rikare fritidsutbud i anslutning till skoldagen.
Organisatoriskt upplägg och finansiering för projektet beslutades av barn- och
utbildningsnämnden den 12 juni 2014. Temafritids har bedrivits sedan höstterminen 2015. I
samband med slutrapporteringen för projektet Temafritids under våren 2016 beslutade barn- och
utbildningsnämnden (§40/2016) att låta projektet förlängas under höstterminen 2016 och
vårterminen 2017 för att ytterligare utreda organisationen inför en permanentning 2017. Barnoch utbildningsförvaltningen uppdrogs att påbörja arbetet med en permanentning av Temafritids
till höstterminen 2017. Utredningen kring permanentningen av Temafritids försenades dock
varför vidare beslut om Temafritids framtid har avvaktats. I maj 2017 beslutade barn- och
utbildningsnämnden att äska tilläggsanslag om 1 200 000 kr för att bedriva Temafritids under
höstterminen 2017 (§ 77/2017).
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett en eventuell permanentning av Temafritids under
2017. I övervägandet om permanentning av Temafritids har uppföljning av deltagarvolymer vägt
tungt. Projektets intention har varit att ha runt 150-200 inskrivna deltagare. Idag är 57 barn
inskrivna och placerade i Temafritids. Med anledning av det låga deltagarantalet föreslår barnoch utbildningsförvaltningen att permanentning och frågan om integrering av Temafritids i den
ordinarie fritidsverksamheten vidare utreds. Projektet Temafritids avslutas från och med 31
december 2017.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2017-09-13

Sida 2

Vår beteckning
BUN/2014/0094/819-45

Tidigare utvärdering av projektet
Temafritids utvärderades under våren 2016 av extern utvärderare. Det förväntade resultatet av
projektet som granskades i utvärderingen var bland annat:
 fler barn i årskurs 4-6 stannar kvar i fritids.
 medlemstalen i föreningar i kommunen ökar.
 fler barn får tillgång till kommunens kulturella och idrottsliga anläggningar och odla
nya intressen.
Ytterligare en viktig aspekt för projektet var att utöka fritidsverksamheten i ytterområdena i
kommunen.
Den externa utvärderaren konstaterade 2016 att det finns både plus och minus med
verksamheten. Temafritids som verksamhet är uppskattad av såväl deltagande barn och föräldrar
som av den personal som arbetar i eller har arbetat inom verksamheten. Verksamheten har dock
inte lockat så många deltagare som önskat, och vidare har de satsningar som skulle erbjudas i
ytterområden av Nynäshamn av olika skäl inte kommit igång. Antalet medlemmar i föreningar
har inte heller ökat märkbart.
Förvaltningens överväganden
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att projektet Temafritids till vis del har uppfyllt de mål
som sats upp då en meningsfull och rikare fritid kunnat erbjudas de barn och unga som deltagit.
Temafritids deltagarvolymer har dock inte lyckats komma upp i de nivåer som förvaltningen
anser nödvändiga för att en permanentning av verksamheten i sin nuvarande form ska vara
genomförbar. En möjlig väg vidare, för att nyttja de resultat och erfarenheter som projektet
inneburit, är att vidare utreda former för integrering av Temafritids i den ordinarie
fritidsverksamheten.

_______________________

Ilana Hart
Tf. förvaltningschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2014/0094/819-45
Skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

PROTOKOLL
Sida 1
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2017-09-07

§ 97/17

Dnr BUN/2014/0094/819-

Avslutning projekt Temafritids
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
- projektet Temafritids avslutas 31 december 2017.
- uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utreda hur Temafritids kan integreras i
den ordinarie fritidsverksamheten.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett en eventuell permanentning av Temafritids under
2017. I övervägandet om permanentning av Temafritids har uppföljning av deltagarvolymer vägt
tungt. Projektets intention har varit att ha runt 150-200 inskrivna deltagare. Idag är 57 barn
inskrivna och placerade i Temafritids. Med anledning av det låga deltagarantalet föreslår barnoch utbildningsförvaltningen att permanentning och frågan om integrering av Temafritids i den
ordinarie fritidsverksamheten vidare utreds. Projektet Temafritids avslutas från och med 31
december 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2014/0094/819-45
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
- projektet Temafritids avslutas 31 december 2017.
- uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utreda hur Temafritids kan integreras i
den ordinarie fritidsverksamheten.
Skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Datum
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Vår beteckning
BUN/2016/0157/622-3

Tjänsteställe/handläggare
Kostavdelningen
Monika Larsson
E-post: Monika.Larsson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Barn och utbildningsnämnden

Specialkost i förskola och skola
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att specialkost ska serveras i förskola, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola till barn och elever som inte kan äta
ordinarie meny antingen av medicinska skäl som styrks av läkarintyg, eller på grund av religiös
övertygelse. Vegankost ska erbjudas de barn och elever som önskar det.
Sammanfattning
Antalet ansökningar om specialkost i kommunens förskolor och skolor har ökat. Ansökningarna
gäller inte enbart specialkost av medicinska skäl eller religiös övertygelse, utan även på grund av
etiska skäl.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att alla barn och elever ska få en kost av hög kvalitet
varför förvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun fortsättningsvis ska erbjuda specialkost i
förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola till barn och elever
som inte kan äta normalkosten av antingen medicinska skäl som styrks av läkarintyg, eller
religiös övertygelse. Specialkost bör även fortsättningsvis erbjudas barn och elever som äter
vegankost. Förvaltningen bedömer dock inte att barn och elever själva kan bestämma vilken
mat/råvaror som ska serveras i stället för normalkosten. Ansvaret åligger köket på den förskola
eller skola där barnet eller eleven går att servera ett näringsriktigt alternativ till de som anmält
och fått sin anmälan om specialkost beviljad.
Bakgrund
Antalet ansökningar om specialkost i kommunens förskolor och skolor har ökat och ökar fortsatt.
Ansökningarna gäller inte enbart specialkost av medicinska skäl eller religiös övertygelse, utan
även etiska motiv. Exempelvis förekommer förfrågningar om att enbart få serverat svenskt kött
eller ekologiska produkter. Det är viktigt att de barn som av medicinska skäl eller religiös
övertygelse inte kan äta alla livsmedel får en säker kost av motsvarande kvalitet som
normalkosten. Att tillaga och servera många olika typer av specialkost tar dock tid varför
nämnden bör ta ställning till vilken specialkost, utöver vad författningar kräver, som ska
serveras. Ärendet ska behandlas av barn- och utbildningsnämnden eftersom det är nämnden som
med stöd av kommunfullmäktiges reglemente för nämnden fullgör kommunens uppgifter inom
det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna.
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Vår beteckning
BUN/2016/0157/622-3

Ärendebeskrivning
Måltider i förskola och skola

I grundskolan och grundsärskolan ska enligt 10 kap. 10 § och 11 kap. 13 § Skollagen (2010:800)
elever erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Skyldigheten att erbjudanda måltider i förskolan
utläses istället av de allmänna bestämmelserna om omvårdnad och omsorg i Skollagen och
Läroplanen1. Avseende förskoleklassen kan måltider ses som en del i det hälsofrämjande arbete
som enligt 2 kap. 24 § Skollagen ska bedrivas från förskoleklass och uppåt. Gällande gymnasiet
och gymnasiesärskolan finns inget krav på att skolan ska servera skolmåltider.
Nynäshamn kommun är således skyldig att erbjuda måltider i förskolan, förskoleklassen,
grundskolan, och grundsärskolan. Gällande gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är
kommunen inte skyldig att erbjuda måltider, men har valt att göra detta ändå.
För att underlätta och ge förutsättningar för att alla skolrestauranger i Nynäshamns kommun ska
erbjuda likvärdiga måltider finns fastställda riktlinjer för måltiderna i skolan och en kostpolicy i
förskolan. Riktlinjerna och kostpolicyn grundar sig på livsmedelsverkets dokument bra mat i
skolan och bra mat i förskolan. Den ökade andelen ansökningar av specialkost gör det svårare att
uppfylla kravet på likvärdiga måltider. Det behövs ett beslut, en riktlinje för vad som ska räknas
som specialkost eftersom ansökningar av specialkost ökar och förväntas fortsätta att öka.
Vilken mat serveras

Förutom för grundskolan och grundsärskolan, för vilka stadgas att maten som
erbjuds ska vara näringsriktig, reglerar inte skollag eller läroplan vilken mat som ska
serveras eller vilka önskemål om specialkost som ska tillgodoses. I förarbetet till
skollagen framhålls dock att Livsmedelsverkets rekommendationer bör vara
utgångspunkten vid bedömningen av vad som är en näringsriktig måltid. Gällande
förskolan, förskoleklassen, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan där det inte finns
samma uttryckliga reglering om krav på näringsriktighet har Nynäshamns kommun
ändå valt att utgå från Livsmedelverkets rekommendationer för att kunna erbjuda
näringsriktiga måltider.
Kostenheten strävar efter att öka andel ekologiska livsmedel och att laga så mycket
som möjligt från grunden. Kostenheten har gjort beräkningar på vad det skulle kosta
att erbjuda samtliga elever måltider som till större del än idag innehåller svenskt kött
och ekologiska råvaror och kommit fram till att det skulle innebära kostnadsökning
på 475 tkr/termin. Menyn för en termin består därför idag av en kombination av
utländska och Svenska livsmedel. Vid upphandling av livsmedel baseras underlaget
på miljöstyrningsrådets baskrav. Kött ska komma från djur som behandlats enligt
Svenska djurskyddsregler.
I skyldigheten att erbjuda mat ligger att alla barn och elever ska ha möjlighet att äta måltiden,
oavsett medicinska behov eller religiös övertygelse. Om ett barn eller en elev inte kan äta
normalkosten av medicinska skäl eller på grund av religiös övertygelse erbjuds ett näringsriktigt
alternativ, vilket är tillräckligt för att uppfylla skollagens krav. Detta kan innebära att barnet eller
eleven erbjuds normalkosten, men utan det ämne barnet eller eleven inte äter, men ibland kan
barnet eller eleven serveras ett annat alternativ exempelvis ett vegetariskt alternativ. Barn, elever
1
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Vår beteckning
BUN/2016/0157/622-3

och vårdnadshavare kan således inte kräva vilken mat/råvaror som ska serveras i stället för
normalkosten.
Förutom specialkost av medicinska skäl eller religiös övertygelse serverar Nynäshamns kommun
vegetarisk kost och vegankost. Då vegankost är svår att få helt näringsriktig erbjuds detta endast
efter att vårdnadshavarna informerats om vad detta kostval innebär för barnet/eleven ur
näringshänseende.
Antalet portioner specialkost som serveras per dag varierar beroende på vad för
normalkostsalternativ som erbjuds för dagen. Som mest serveras idag runt 840
portioner specialkost/dag i verksamheterna vilket motsvarar 19 procent av de
serverade portionerna. I dessa portioner ingår till största delen specialkost av
medicinska skäl, religiösa skäl eller vegetarisk kost och vegankost (se bilaga 1).
Lagar och riktlinjer

Nynäshamns kommun följer skollagens krav på näringsriktiga måltider genom att beakta
Livsmedelsverkets rekommendationer2. Kostenheten arbetar även för att uppfylla det politiskt
beslutade målet i Mål- och budget 2016 om att 25 procent av kostenhetens köpta livsmedel ska
vara ekologiska.
Förvaltningens ståndpunkt

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att alla barn ska få en kost av hög kvalitet.
Förvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun fortsättningsvis ska erbjuda specialkost i
förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola till barn och elever
som inte kan äta normalkosten av antingen medicinska skäl som styrks av läkarintyg eller
religiös övertygelse. Specialkost erbjuds även barn och elever som äter vegankost. De barn och
elever som behöver specialkost ska lämna ett intyg till förskolans eller skolans kök. Intyget kan
hämta hos köket eller laddas ned från kommunens hemsida3.
Förvaltningen bedömer att barn och elever inte kan kräva vilken mat/råvaror som ska serveras i
stället för normalkosten, utan att ansvaret åligger köket på den förskola eller skola där barnet
eller eleven går att servera ett näringsriktigt alternativ till de som anmält och fått sin anmälan om
specialkost beviljad.
Nynäshamns kommun kan inte tillgodose individuella önskemål om specifika råvaror eller
produkter, exempelvis enbart ekologiska produkter eller enbart svenskt kött av exempelvis etiska
skäl. Elever som önskat enbart svenskt kött erbjuds idag vegetariskt alternativ.
Ärendets beredning
Ärendet är handlagt av barn- och utbildningsförvaltningens administrativa avdelning i samarbete
med kostchef och tf. kostchef.
_______________________

______________________

Ilana Hart
Tf. förvaltningschef

Monika Larsson
Tf. enhetschef kostenheten

2

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/forskola/bra-maltider-i-forskolan.pdf
och http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2013/bra_mat_i_skolan_livsmedelsverket_nov13.pdf
[hämtade 2016-10-11]
3
http://www.nynashamn.se/Forskola-och-skola/Skolmat-och-matsedel/Om-skolmaten.html [hämtad 2016-10-11]
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2016/0157/622-3
Bilaga 1, inrapporterade specialkostbeställningar ht 2017
Skickas till:
Akten
Kostenheten
Köken

Vår beteckning
BUN/2016/0157/622-3
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PROTOKOLL
Sida 1
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2017-09-07

§ 98/17

Dnr BUN/2016/0157/622-

Specialkost i förskola och skola
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att specialkost ska serveras i
förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola till barn och elever
som inte kan äta ordinarie meny antingen av medicinska skäl som styrks av läkarintyg, eller på
grund av religiös övertygelse. Vegankost ska erbjudas de barn och elever som önskar det.
Ärendebeskrivning
Antalet ansökningar om specialkost i kommunens förskolor och skolor har ökat. Ansökningarna
gäller inte enbart specialkost av medicinska skäl eller religiös övertygelse, utan även på grund av
etiska skäl.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att alla barn och elever ska få en kost av hög kvalitet
varför förvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun fortsättningsvis ska erbjuda specialkost i
förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola till barn och elever
som inte kan äta normalkosten av antingen medicinska skäl som styrks av läkarintyg, eller
religiös övertygelse. Specialkost bör även fortsättningsvis erbjudas barn och elever som äter
vegankost. Förvaltningen bedömer dock inte att barn och elever själva kan bestämma vilken
mat/råvaror som ska serveras i stället för normalkosten. Ansvaret åligger köket på den förskola
eller skola där barnet eller eleven går att servera ett näringsriktigt alternativ till de som anmält
och fått sin anmälan om specialkost beviljad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/2016/0157/622-3
Bilaga 1, specialkost som serveras 2017
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att specialkost ska serveras i förskola, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola till barn och elever som inte kan äta
ordinarie meny antingen av medicinska skäl som styrks av läkarintyg, eller på grund av religiös
övertygelse. Vegankost ska erbjudas de barn och elever som önskar det.
Skickas till:
Akten
Kostenheten
Köken

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Specialkoster som serveras Ht. 2017
Typ av specialkost
all typ av stärkelse
allergi-lång lista
allt som är rött
banan
blodprotein
bondbönor
bönor linser
citrus
citrus, tomat & blodpudding
curry
endast svenskt kött
etiskt men kan tänka sig att äta veg. i stället
fisk
fisk & skaldjur
fläsk & laktos
fläsk puread
fläskkött
fullkorn
gluten
halal
individuella
konserveringsmedel
kyckling
kyckling & laktos
Kyckling & ägg
kärnfrukt
lakto ovo
laktos
laktos & citrus
laktos & gluten
laktos & tomat
laktos, soja & bönor
mjölk & soja
mjölk & vitt mjöl
mjölk&rå tomat
mjölk&soja
mjölkprotein
mjölkprotein & fisk
mjölkprotein, laktos, sojaprotein, gluten, ägg & fisk
morot
palsternacka
röd frukt & gröns
separat matsedel
separata byttor
skaldjur
soja
stenfrukt

tomat
tomat, palsternacka & jordgubbar
veg & fisk
veg & kyckling
veg. & ägg
vegatarisk
ägg & linser
ägg & mjölkprotein
ägg & potatis
ägg, böner & blodmat
äggallergi
önskekost
58 st
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Redovisning av klagomål och synpunkter 2017-09-21
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger klagomålen/synpunkterna till handlingarna.
Klagomål/synpunkter
2017-08-17
Förslag om att vårdnadsbidrag införs i Nynäshamns kommun.
2017-08-17
Synpunkt på buller från bygget av Cykelskogens förskola.
2017-08-21
Synpunkt på Segersängs förskola och fritidshemmet i Segersängs ytskikt och skolgård.
2017-09-10
Synpunkter på matematikundervisningen på Viaskolan.
Synpunkterna, förslagen, klagomålen och svar på dessa från förvaltningen finns tillgängliga att
läsa i sin helhet under nämndens möte.
Skickas till
Akten

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Sida 1

Datum
2017-09-13

Tjänsteställe/handläggare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Cajsa Johansson
E-post: cajsa.johansson@nynashamn.se
Tel: 08- 520 681 45

Beslutsinstans
Barn och utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut 2017-09-21
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Delegationsbeslut
1. Rapport nr 17 (BUN/2017/0001/002-22), beslut angående ansökningar om studieplats i
annan kommun 2017-08-22-2017-08-31.
2. Beslut BUN AU § 94/17 Uppsägning av lokal – Segersäng, Själv 5:186
(BUN/2017/0025/610-19).
3. Beslut BUN AU § 95/17 Tecknande av internhyresavtal Vita villan, Torp 10:1
(BUN/2017/0026/610-25).
4. Beslut BUN AU § 96/17 Uppsägning av lokal – Fagerviksskolan (BUN/2017/0026/61026).

Delegationsbesluten/rapporterna över delegationsbesluten finns tillgängliga under barn- och
utbildningsnämndens sammanträde.
______________

Skickas till
Akten

Anmälningsärenden 2017-09-21
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.
Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden redovisas för nämnden:
1. Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
2. SKL, inbjudan till seminariedag om medborgardialog kring inkludering och
integration.
3. Kommunal, Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen
(BUN/2017/0172/026-1).
Anmälningsärendena finns tillgängliga under barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

_______________

