
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

  Bildningsnämnden

Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare
Daniel Jämsä, Ekonom

Ej tjänstgörande ersättare

Aminatu Bello (S)
Per Anders Thor (S)
Jamal Bayazidi (S)
Linus Andersson (S)
Tomas Wetterberg (V)
Andreas Zakrisson (C)
Sawpon Reza (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Jussi Rinne (SD)

Beslutande ledamöter

Siw Lunander (S)
Theres Andersson (S), vice ordförande
Rikard Arveden (M), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Martin Pettersson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 08:30

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ersättare

3. Godkännande av dagordning

4. Anmälan om jäv

5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

2 – Presentation av ny medarbetare Föredragande  08:35

Ärendebeskrivning

Presentation av nya rektorn på Fredriksbergskolan i Vretstorp och Östansjö skola i Östansjö Anna 
Gustafsson på nämndens sammanträde den 27 augusti.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

3 - Reviderad kostpolicy (19/BIN/225) Föredragande Carita Prim, Nina Ekelöf 
08:40

Ärendebeskrivning

Uppdraget att ta fram en ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer för Hallsbergs kommun där 
helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är utgångspunkter för samverkan med berörda 
förvaltningar i processen. Policyn är ett långsiktigt inriktningsdokument för alla berörda 
verksamheter i Hallsbergs kommun. Här presenteras riktlinjer tillhörande kostpolicy Hallsbergs 
kommun 2019-2023 ärendenummer 19/KS/21 (bilaga 1). Riktlinjerna beslutas i respektive nämnd 
enligt Hallsbergs riktlinjer för styrdokument.

I Hallsbergs kommun serveras årligen cirka 1 000 000 måltider inom kommunens verksamheter till 
en budgeterad kostnad av cirka 10 400 000 kronor per år. De offentliga måltiderna i Hallsbergs 
kommun är ett konkret verktyg för att arbeta för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar 
livsmedelsproduktion och en mer jämlik hälsa. Förutsättningar för en hållbar utveckling handlar om 
faktorer som god ekonomi, god folkhälsa och livskraftig miljö.

På nämndens sammanträde 27 augusti kommer en representant från måltidsavdelningen och 
informerar om de nya riktlinjerna för bildningsnämndens verksamheter. Beslut i ärendet fattas på 
nämndens sammanträde i oktober.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 80 2019)

Representant från måltidsavdelningen kommer till nämndens sammanträde och presenterar förslag 
på nya riktlinjer utifrån Hallsbergs kommuns nya kostpolicy.

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 27 augusti.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 27 augusti.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Hallsberg Riktlinjer till kostpolicy Bildningsnämnden
 Bilaga 1. Kostpolicy Hallsbergs kommun 2019-2023
 Bilaga 2. Förslag riktlinjer Förskola och fritidshem Hallsbergs kommun
 Bilaga 3. Förslag riktlinjer för Grundskola Hallsbergs kommun
 Bilaga 4. Förslag riktlinjer Caféer Hallsbergs Kommun
 Bilaga 5. Aktivitetsplan kostpolicy 2018-2019
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

4 - Lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter 2019 (19/BIN/52)

Föredragande Daniel Jämsä, Fredrik 
Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter juli 2019 enligt bilaga.

Redovisning och uppföljning biläggs handlingarna till nämndens sammanträde.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 81 2019)

Daniel Jämsä och Fredrik Nordvall föredrar den ekonomiska redovisningen och lägesredovisning 
muntligt. Inga handlingar till beredningsutskottets sammanträde. De biläggs handlingarna till 
nämnden.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens verksamheter juli 2019 läggs till handlingarna.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

5 - Måluppfyllelse skolår 9 vårterminen 
2019, efter genomförd lovskola (19/BIN/14)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen ger en kompletterande bild av skolresultaten för de elever som slutade 
skolår 9 vårterminen 2019. Resultatet är något förändrat i och med att några elever lyckades bli 
godkända efter genomförd lovskola.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 82 2019)

Fredrik Nordvall informerar utskottet muntligt om ärendet. Mer information kommer på nämndens 
sammanträde.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Måluppfyllelse skolår 9 vårterminen 2019, efter genomförd lovskola

Page 6 of 53



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

6 - Rapport sommaren 2019 (19/BIN/242) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen rapporterar om de aktiviteter som ägt rum under sommaren.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 83 2019)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 27 augusti.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 27 augusti.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse sommaren 2019
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

7 - Aktuellt läge förskola och skola inför 
läsåret 2019-2020 (19/BIN/15)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget i förskola och skola.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 84 2019)

Fredrik Nordvall informerar utskottet muntligt om ärendet. Hur det ser ut med köer i förskolan 
samt elevantal och ny ledning på några enheter. Mer information kommer på nämndens 
sammanträde.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Aktuellt läge förskola och skola inför läsåret 2019-2020
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

8 - Riktlinje för utlämnande av klasslista till 
elever/vårdnadshavare (19/BIN/230)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till riktlinje för utlämnande av klasslista till 
elever/vårdnadshavare enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 85 2019)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 27 augusti.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 27 augusti.

Beslutsunderlag
 Riktlinje för utlämnande av klasslista till elever/vårdnadshavare
 Riktlinje för utlämnande av klasslista till elever vårdnadshavare

Expedieras till

Lena Wahlman
Rektorer skola

9 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2019-06-18 - 2019-08-26 presenteras på nämndens 
sammanträde den 27 augusti.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

10 - Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17 
(19/BIN/2)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde den 27 augusti redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2019-06-18 – 2019-08-26.

På beredningsutskottets sammanträde redovisas också hittills inkomna anmälningar till huvudman
om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 87 2019)

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen 2.15 - 2.17
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

11 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

12 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-08-27 

13 – Övriga frågor Föredragande  

Page 13 of 53



Reviderad kostpolicy

3

19/BIN/225
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2

Dnr:19/BIN/225 

Reviderad kostpolicy 

Ärendebeskrivning
Uppdraget att ta fram en ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer för Hallsbergs kommun där 
helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är utgångspunkter för samverkan med berörda förvaltningar 
i processen. Policyn är ett långsiktigt inriktningsdokument för alla berörda verksamheter i Hallsbergs 
kommun. Här presenteras riktlinjer tillhörande kostpolicy Hallsbergs kommun 2019-2023 
ärendenummer 19/KS/21 (bilaga 1). Riktlinjerna beslutas i respektive nämnd enligt Hallsbergs 
riktlinjer för styrdokument. 

I Hallsbergs kommun serveras årligen cirka 1 000 000 måltider inom kommunens verksamheter till en 
budgeterad kostnad av cirka 10 400 000 kronor per år. De offentliga måltiderna i Hallsbergs kommun 
är ett konkret verktyg för att arbeta för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar 
livsmedelsproduktion och en mer jämlik hälsa. Förutsättningar för en hållbar utveckling handlar om 
faktorer som god ekonomi, god folkhälsa och livskraftig miljö. 

På nämndens sammanträde 27 augusti kommer en representant från måltidsavdelningen och 
informerar om de nya riktlinjerna för bildningsnämndens verksamheter. Beslut i ärendet fattas på 
nämndens sammanträde i oktober. 

Förslag till beslut
Drift- och serviceförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendet
Kommunfullmäktige antog 2019-04-29 en kostpolicy för Hallsbergs kommun. Policyn ska revideras 
vart fjärde år. Måltidsavdelningen har tillsammans med representanter från Sydnärke folkhälsoteam, 
Örebro läns idrottsförbund och Region Örebro län genomfört en process där riktlinjer för respektive 
verksamheter finns framtagna. 

Uppdraget syftade till styrande dokument till Hallsbergs kommuns måltidsservice som har en god 
legitimitet, förankring och relevans inom alla förvaltningar och berörda verksamheter. I uppdraget 
ingick att;
- att ta fram ny kostpolicy presenteras för kommunfullmäktige under år 2019.
- berörda verksamheter konkretiserar kostpolicyn genom att ta fram tillhörande riktlinjer.
- framtagandet sker med bred förankring och delaktighet inom berörda förvaltningar.
- kostpolicyn är känd för medarbetare och brukare.
- kostpolicy och tillhörande riktlinjer är kopplade till befintliga mål och indikatorer.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2

Dnr:19/BIN/225 

Delaktighetsprocessen

Arbetsgruppen har arbetat efter en av kommunledningsgruppen tagen aktivitetsplan (bilaga 3). 

Drift- och serviceförvaltningen 

Clas-Göran Classon Nina Ekelöf

Förvaltningschef Koststrateg

Bilagor
1. Kostpolicy Hallsbergs kommun 2019-2023
2. Förslag riktlinjer Förskola och fritidshem 
3. Förslag riktlinjer Grundskola
4. Förslag riktlinjer Caféer
5. Aktivitetsplan 2018-19
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Policy 
Anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och ska vara 
kortfattad. 
 
 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2019-04-29 
Reviderad:   
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun 
Dokumentansvarig: Kostchef 
Ärendenummer: 19/KS/21 

 

Kostpolicy för Hallsbergs 
kommun 2019-2023 
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Datum 

2019-04-29 
Reviderad 

Klicka här för att 
ange datum. 

      

19/KS/21 
Sida 

2(3) 

 

 

Hållbar 
Vi arbetar för att mat och måltider i Hallsbergs kommun ska vara hållbara för 

människor, djur och miljö.  

 I upphandlingar och inköp strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan från 

transporter och kemikalier. 

 Vi ökar ständigt andelen livsmedel som är producerade enligt svenska 

regelverk. 

 Vi strävar efter att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel. 

 Vi erbjuder vegetariska måltider i hög utsträckning.  

  Vi minskar matsvinnet i alla led. 

Hälsosam 
Genom att erbjuda hälsosam mat bidrar vi till att främja goda matvanor och en 

jämlik hälsa. 

 Maten ska vara vällagad, varierad och god samt tillgodose gästens behov av 

energi och näring.  

 Till varje måltid serveras varierande grönsaker och rotfrukter.  

 Vår personal har kunskap och kompetens kring hållbara och hälsosamma 

matvanor. 

Måltidsupplevelse 
Måltiden ska vara en upplevelse av syn, smak, doft, matglädje, gott bemötande 

och gemenskap. 

 Ett naturligt resultat av detta blir att våra matgäster prioriterar vår mat. 

 Vi sätter gästen i fokus och arbetar med inflytande och delaktighet. 

 Vi arbetar för att mat och måltider serveras i en lugn och trevlig miljö. 

Säker 
Våra utgångspunkter för att servera säker mat är råvaror av hög kvalitet och 

noggrant kontrollerade leverantörer.  

 Det ska vara möjligt att få information om vad maten innehåller.  
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Datum 

2019-04-29 
Reviderad 

Klicka här för att 
ange datum. 

      

19/KS/21 
Sida 

3(3) 

 

 

 Egenkontroller genomförs regelbundet i kommunens alla verksamheter som 

hanterar livsmedel. 

 Vi genomför regelbundet kompetenshöjande åtgärder och 

livsmedelsutbildning för alla som ansvarar för mat och måltider. 

Page 19 of 53



Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok 
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.

Beslutad av: 
Datum:  
Reviderad: 2019-07-02
Dokumentet gäller för: 
Dokumentansvarig:  
Ärendenummer: 19/BIN/225

Riktlinjer Förskola och fritidshem tillhörande 
kostpolicy Hallsbergs kommun 2019-2023
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Datum

     
Reviderad

2019-07-02
     

19/BIN/225
Sida

2(6)

Innehåll
1 Riktlinjer .........................................................................................3

1.1 Riktlinjer hållbar ...................................................................................................3
1.2 Riktlinjer hälsosam ...............................................................................................3
1.3 Riktlinjer måltidsupplevelse .................................................................................4
1.4 Riktlinjer säker......................................................................................................4

2 Genomförande ...............................................................................5

2.1 Utbildning och fortbildning ..................................................................................5

3 Rutiner för måltider........................................................................5

3.1 Frukost .................................................................................................................5
3.2 Mellanmål ............................................................................................................6
3.3 Lunch....................................................................................................................6

Page 21 of 53



Datum

     
Reviderad

2019-07-02
     

19/BIN/225
Sida

3(6)

1 Riktlinjer 

1.1 Riktlinjer hållbar 
 Alla förskolor och fritidshem källsorterar sitt avfall och väljer 

livsmedel som har så lite miljöpåverkan som möjligt samt 
minimerar energianvändningen i köket.

 Rutiner ska finnas för närvarorapportering till köken. 

 Måltidsbiträden bör erbjudas kontinuerlig fortbildning inom hållbar 
mat.

 Utöver lunchen är frukost, mellanmål och tillbehör klimat- och 
säsongsanpassade.

 Andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel bör senast 
2020 vara 50 % enligt kommunen mål. 

 En vegetarisk måltid eller ett mellanmål bör med fördel erbjudas 
varje dag.

 Alla enheter strävar efter att hålla nere köttkonsumtionen och 
främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål. 

 Alla enheter arbetar på ett sätt som gör att matsvinnet i köket och 
vid servering blir så litet som möjligt. 

 Svinnmätningar genomförs på alla verksamheter två gånger per år i 
tvåveckorsperioder. Matsvinnet beräknas genom att väga och 
dokumentera tallriks- och tillagningssvinn. 

 Tallriksräkning sker under svinnmätningar för att få en bild över 
antalet ätande.

1.2 Riktlinjer hälsosam 
 Förskolans måltider bör användas som pedagogiskt verktyg kring en 

hållbar och hälsosam livsstil.

 Tallriksmodellen bör användas pedagogiskt för att visa barn och 
elever en bra fördelning mellan mat från växtriket och protein, 
vilket är bra för både hälsan och för miljön.
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Datum

     
Reviderad

2019-07-02
     

19/BIN/225
Sida

4(6)

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
kontinuerlig fortbildning inom hälsosam mat.

1.3 Riktlinjer måltidsupplevelse 
 Tydliga trivselregler för måltiden finns utarbetade tillsammans med 

barnen.

 Ljudnivån hålls låg med hjälp av hög personalnärvaro.

 Schemaläggning av måltiden görs så att köer minimeras och därmed 
främjar en lugn miljö. 

 Alla presenterar och pratar om mat och måltider på ett positivt sätt.

 Måltidsmiljön bidrar till matglädje och att gästerna trivs och 
utformas i samarbete med gästerna.

 Det finns rutiner för återkoppling av gästernas synpunkter på 
måltidsupplevelsen. 

1.4 Riktlinjer säker
 Alla som hanterar maten under frukost, lunch och mellanmål 

ska kunna ge information om maträtternas innehåll till barnen.

 Serveringen av specialkost särskiljs från övrig servering.  

 Personalen har kompetens inom livsmedelssäkerhet och rutin 
för egenkontroll. 

 All nyanställd personal utbildas i systemet för egenkontroll. 

 För rutiner kring specialkost och anpassad kost se Hallsbergs 
kommuns hemsida.

 Måltidsbiträden bör erbjudas kontinuerlig fortbildning inom 
säker mat och specialkost.
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Datum

     
Reviderad

2019-07-02
     

19/BIN/225
Sida

5(6)

2 Genomförande 

Alla verksamheter i Hallsbergs kommun har ett gemensamt ansvar för att 
kostpolicyn med tillhörande riktlinjer efterlevs.  Det förutsätter dialog och 
samverkan mellan berörda förvaltningar. 

Kommunen ska följa de gällande nationella riktlinjerna från 
Livsmedelsverket

 Bra måltider i förskolan
 Bra måltider i skolan 

2.1 Utbildning och fortbildning
 Kockar och måltidsbiträden erbjuds kontinuerligt fortbildning 

3 Rutiner för måltider 
Tillsammans bör frukost, lunch och mellanmål i förskolan stå för ca 70 % av 
dagsbehovet. Vid val av livsmedel väljs företrädelsevis nyckelhålsmärkta 
produkter. Mejeriprodukter bör också vara magra, osötade och D-
vitaminberikade. En bra måltid består av mycket grönsaker, frukt, bär, frön, 
fullkorn och mindre rött kött, charkprodukter, salt och socker. 

3.1 Frukost 
Frukostbasen består av:

 mjölk, naturell fil/naturell yoghurt
 havrefras/rågfras/cornflakes/müsli
 färsk frukt och grönsaker
 mjukt bröd,
 knäckebröd
 pålägg,
 smörgåsfett.
 gröt 

Tillbehör för att variera frukosten t.ex. 
 bär/frukt efter säsong 
 torkad frukt
 ägg
 kanel, kardemumma
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Datum

     
Reviderad

2019-07-02
     

19/BIN/225
Sida

6(6)

3.2 Mellanmål
Grunden är att mellanmålet inte ska ersätta eller störa aptiten inför nästa 
måltid. Ett exempel på bra mellanmål är en till två smörgåsar med pålägg, 
ett glas mjölk och en frukt.

Mellanmålsbasen består av:
 mjölk,
 färsk frukt och grönsaker,
 mjukt bröd,
 knäckebröd,
 två sorters pålägg,
 smörgåsfett.

Mellanmålet kan varieras med: 
 naturell fil/naturell yoghurt 
 havrefras/rågfras/cornflakes/müsli
 smoothies (gjord på mjölk eller naturell fil/naturell yoghurt + 

bär/frukt/grönsaker)
 fruktsallad
 grönsaksdipp

3.3 Lunch
Tallriksmodellen är utgångspunkt vid servering av lunch. 

Alla förskolor och skolor följer en matsedel där samtliga recept och 
maträtter är näringsberäknade. Maten lagas på råvaror av god kvalitet. 

 En lagad rätt, med fördel en vegetariskt rätt 
 Salladsbord med minst två olika komponenter 
 Bröd och smörgåsfett 
 Mjölk och vatten 

Page 25 of 53



Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok 
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.

Beslutad av: 
Datum:  
Reviderad: 2019-07-02
Dokumentet gäller för: 
Dokumentansvarig:  
Ärendenummer: 19/BIN/225

Riktlinjer Grundskola tillhörande kostpolicy 
Hallsbergs kommun 2019-2023
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Datum

     
Reviderad

2019-07-02
     

19/BIN/225
Sida

2(6)

Innehåll
1 Riktlinjer .........................................................................................3

1.1 Riktlinjer hållbar ...................................................................................................3
1.2 Riktlinjer hälsosam ...............................................................................................3
1.3 Riktlinjer måltidsupplevelse .................................................................................3
1.4 Riktlinjer säker......................................................................................................4

2 Genomförande ...............................................................................5
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2.2 Bildningsförvaltningen .........................................................................................5
2.3 Rektor...................................................................................................................5
2.4 Måltidsavdelningen..............................................................................................6

3 Rutiner för måltider........................................................................6

3.1 Lunch....................................................................................................................6
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1 Riktlinjer 

1.1 Riktlinjer hållbar 
 Skolmåltiden bör användas i undervisning kring hållbar utveckling. 

 Skolan strävar efter att hålla nere köttkonsumtionen och främja 
intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål. 

 Alla som hanterar livsmedel sorterar sitt avfall.

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
information och fortbildning inom hållbar mat.

 Alla strävar efter att matsvinnet blir så litet som möjligt. 

1.2 Riktlinjer hälsosam 
 Skolmåltiden bör användas i undervisning kring en hållbar och 

hälsosam livsstil.

 Tallriksmodellen bör användas pedagogiskt för att visa barn och 
elever en bra fördelning mellan mat från växtriket och protein, 
vilket är bra för både hälsan och för miljön.

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
kontinuerlig fortbildning inom hälsosam mat. 

1.3 Riktlinjer måltidsupplevelse 
 Bemötandet bland matgäster och personal i matsal/restaurang är 

respektfullt. 

 Tydliga trivselregler för matsal/restaurang finns utarbetade 
tillsammans med gästerna.

 Ljudnivån hålls låg med hjälp av ljuddämpande åtgärder och hög 
personalnärvaro.

 Schemaläggning av skollunchen görs så att köer minimeras och 
därmed främjar en lugn miljö. 

 All personal presenterar och pratar om mat och måltider på ett 
positivt sätt.
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 Måltidsmiljön bidrar till matglädje och att gästerna trivs och 
utformas i samarbete med gästerna.

 Det finns rutiner för återkoppling av gästernas synpunkter på 
måltidsupplevelsen. 

1.4 Riktlinjer säker
 För rutiner kring specialkost och anpassad kost se Hallsbergs 

kommuns hemsida.

 Anmälningar av specialkost ska uppdateras varje termin. 

 Pedagogisk personal är behjälpliga i matsalen/restaurangen för 
elever med behov av specialkost och anpassad kost. 
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2 Genomförande 
Alla verksamheter i Hallsbergs kommun har ett gemensamt ansvar för att 
kostpolicyn med tillhörande riktlinjer efterlevs.  Det förutsätter dialog och 
samverkan mellan berörda förvaltningar. 

Kommunen ska följa de gällande nationella riktlinjerna från 
Livsmedelsverket

 Bra måltider i skolan 

2.1 Måltidsordning 
Skolmåltiden ska ge 25 – 35 % av dagsbehovet. Salladsbuffén vid skolorna 
ska innehålla minst fem olika sorters grönsaker/grönsaksblandningar eller 
frukt, två med inriktning på C-vitamin och två med inriktning på kostfiber, 
samt vara årstidsanpassad. Andelen ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel bör senast 2020 vara 50 % enligt kommunen mål. De grönsaker 
och rotfrukter som serveras anpassas efter säsong. En vegetarisk måltid 
eller mellanmål erbjuds med fördel varje dag. 

 Svinnmätningar genomförs av måltidsenheten på alla verksamheter 
två gånger per år i tvåveckorsperioder. Matsvinnet beräknas genom 
att väga och dokumentera tallriks- och tillagningssvinn. 

 Tallriksräkning sker under svinnmätningar för att få en bild över 
antalet ätande. 

2.2 Bildningsförvaltningen 
Är livsmedelsföretagare för skolor med mottagningskök och fritidshem. 

2.3 Rektor
Skolmåltiden är en del av utbildningen i skolan (Prop.2009/10:165, sid 872) 
där i enlighet men läroplanen ska verksamheten utgå från en helhetssyn på 
barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. I begreppet ”omsorg” ingår även att barnen 
serveras måltider. Måltiderna kan utformas så att de på många olika sätt 
bidrar till läroplanens mål. Barn som äter bra har bättre förutsättningar att 
lära. Genom att integrera måltiderna i verksamheten kan den också 
användas som ett pedagogiskt verktyg. Rektor ansvarar även för att det 
finns en rutin för egenkontroll inom verksamheten. 
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2.4 Måltidsavdelningen 
Avdelningen ansvarar för kommunens strategi gällande kostverksamheten 
och är livsmedelsföretagare i livsmedelslagens mening för tillagningskök 
och mottagningskök. Kostchef tillsammans med koststrateg ansvarar för 
planering av måltiderna, livsmedelsupphandling, matsedlar, 
matproduktion, tillagningskök och mottagningskök inom 
måltidsavdelningen. Kostchefen ansvarar också för att produktionen 
överensstämmer med produktansvarslagen och tillsammans med 
mottagande enheter, att uppföljning och utvärdering sker, samt att ge 
vägledning vid val av mat. 

Lunchen bör motsvara 25–35 % av dagsbehovet av energi och 
näringsämnen. Tallriksmodellen är utgångspunkt vid servering av lunch. 

Alla skolor följer en matsedel där samtliga recept och maträtter är nä-
ringsberäknade. Maten lagas på råvaror av god kvalitet. 

3 Rutiner för måltider 

3.1 Lunch 
 En eller gärna flera lagade rätter, med fördel en vegetariskt rätt 

som alla får ta del av. 
 Salladsbord med minst fem olika komponenter.
 Varm grönsak serveras minst två gånger i veckan.
 Bröd och smörgåsfett.
 Mjölk och vatten.
 Söta drycker (saft, måltidsdryck, läsk, energidryck) erbjuds inte av 

måltidsenheten.
 Bakverk, glass eller godis erbjuds inte av måltidsenheten.
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1 Riktlinjer 

1.1 Riktlinjer hållbar 
 Tydliga rutiner för inköp/beställningar ska finnas. 

 Vegetariska mellanmål/måltider bör med fördel erbjudas varje dag. 

 Grunden är att utbudet är klimat- och säsongsanpassat. 

 Andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel bör senast 
2020 vara 50 % enligt kommunens mål. 

 Svinnmätningar genomförs regelbundet och produktionen bör 
anpassas därefter. 

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
information och fortbildning inom hållbar mat.

1.2 Riktlinjer hälsosam 

1.2.1 Caféerna på skolor och fritidsgårdar

 Ska erbjuda ett hälsosamt utbud såsom frukt, smörgås, yoghurt, 
mjölk och vatten 

 Sortimentet och öppettider på skolcaféerna ska inte konkurrera 
med skollunchen. 

 Utbud får gärna bestå av livsmedel som uppfyller kriterierna för 
nyckhålsmärkning. 

 Besökare ska ges möjlighet att vara med och påverka utbudet.

 Produkter i sortimentet med hög sockerhalt ska minimeras 

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
kontinuerlig fortbildning inom hälsosam mat 

1.2.2 Caféerna på fritidsanläggningar och i kommunhuset 

 Besökare ska ges möjlighet att vara med och påverka utbudet.

 Utbudet ska underlätta och inbjuda till goda matvanor.
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 Den övervägande delen av utbudet bör vara prisvärda och 
hälsosamma måltider, mellanmål och livsmedel. 

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
kontinuerlig fortbildning inom hälsosam mat. 

1.3 Riktlinjer måltidsupplevelse 
 Bemötandet bland matgäster och personal i caféerna är 

respektfullt. 

 Tydliga trivselregler för caféerna finns utarbetade tillsammans med 
gästerna.

 Caféerna ska ge möjlighet till avkoppling och trevlig samvaro 

 Skolcaféernas öppettider ska inte konkurrera med skollunchen

 Besökare ska ges möjlighet att vara med och påverka måltidsmiljön.

1.4 Riktlinjer säker
 Rutin för egenkontroll ska finnas. 

 Personal i servering ska kunna ge information om matens innehåll.

 För rutiner kring specialkost och anpassad kost se Hallsbergs 
kommuns hemsida.

 All personal som hanterar livsmedel har ett gemensamt ansvar att 
arbeta för kommuninvånarnas bästa.
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2 Genomförande 
Alla verksamheter i Hallsbergs kommun har ett gemensamt ansvar för att 
kostpolicyn med tillhörande riktlinjer efterlevs.  Det förutsätter dialog och 
samverkan mellan berörda förvaltningar. 

Kommunen ska följa de gällande nationella riktlinjerna från 
Livsmedelsverket

 Bra måltider i skolan 
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Aktivitetsplan för framtagande av kostpolicy Hallsbergs Kommun  2018-2019 

 

 

 

KLG

•KLG godkänner aktivitetsplan 
samt remissförslag på 
kostpolicy

•Januari 2018

Information för samtliga 
chefer

•Förankring bland 
beslutsfattande tjänstepersoner 
via e-post

•Feb 2018

Diskussion i 
ledningsgrupperna

•Respektive ledningsgrupp fattar 
beslut om vilka APT som ska 
besökas i delaktighetsprocessen

•Mars 2018

Information till 
styrgrupp

•Konsekvensanalys kostnader 
och påverkan av verksamheter i 
skrivelse

•April 2018

Remiss kostpolicy

•Dragning i respektive nämnd kring 
delaktighetsprocess samt policyns 
innehåll

•April-Augusti 2018

APT del 1

•Kort inspirationsföreläsning samt 
presentation av remissförslag policy 
(ca 30 min)

•April-juni 2018

Remissvar från respektive 
nämnd

•Varje enhetschef för med sig 
synpunkter från APT till 
ledningsgrupp, därefter tar 
förvaltningschef dessa till nämnden

•September 2018

APT del 2

•Kort workshop (ca 30 min) om 
riktlinjer

•Augusti-oktober 2018

Information till 
styrgrupp

•Konsekvensanlys kostnader 
och påverkan av 
verksamheter i skrivelse

•Oktober 2018

Beslut KF

Policyn antas av KF

April 2019

Synpunkter från 
verksamheter

• Förslag till riktlinjer 
återkopplas av 
respektive enhetschef

• Maj 2019

Riktlinjer till respektive 
nämnd

•Riktlinjer tas i respektive 
nämnd

•Augusti-september 2019
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:19/BIN/14 

Måluppfyllelse skolår 9 vårterminen 2019, efter genomförd lovskola

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen ger en kompletterande bild av skolresultaten för de elever som slutade skolår 
9 vårterminen 2019. Resultatet är något förändrat i och med att några elever lyckades bli godkända 
efter genomförd lovskola.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Bildningsförvaltningen ger en kompletterande bild av skolresultaten för de elever som slutade skolår 
9 vårterminen 2019. Resultatet är något förändrat i och med att några elever lyckades bli godkända 
efter genomförd lovskola. Gymnasiebehörighet, meritvärden med tillhörande analys redovisas.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:19/BIN/242 

Rapport sommaren 2019

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen rapporterar om de aktiviteter som ägt rum under sommaren.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Även om många verksamheter minskar i omfattning eller helt tar sommarlov så är det andra 
verksamheter som har sin högsäsong under sommaren. Bildningsförvaltningen redovisar sommarens 
aktiviteter; sommarutställning, kolloverksamhet, lovskola, Allébadet, fritidshem och förskolor med 
mera.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:19/BIN/15 

Aktuellt läge förskola och skola inför läsåret 2019-2020

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget i förskola och skola.   

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget i förskola och skola; vakanser aktuella, den nya 
organisationen, rekryteringar och aktuellt barn- och elevantal. Förvaltningen presenterar även vilken 
utveckling och utmaningar som bildningsnämnden kan tänkas stå inför närmsta läsåret/läsåren.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:19/BIN/230 

Riktlinje för utlämnande av klasslista till elever/vårdnadshavare

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till riktlinje för utlämnande av klasslista till 
elever/vårdnadshavare enligt bilaga.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att anta bilagd riktlinje.

Ärendet
Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
tillämpas i medlemsländerna i EU, Europeiska unionen. Dataskyddsförordningen gäller alla som 
behandlar personuppgifter, till exempel myndigheter, företag och föreningar. Ett syfte med 
förordningen är att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras 
rätt till skydd av personuppgifter.

En personuppgift är sådan information som antingen i sig själv eller tillsammans med annan 
information kan knytas till en person. Exempel på personuppgifter är personnummer, födelsedatum, 
namn, adress, telefonnummer, e-post, registreringsnummer, IP-adress, fotografier, filminspelningar, 
ljudupptagningar, kontonummer och kreditkortsnummer. I dataskyddsförordningen skiljer man 
mellan personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är till exempel sådan 
information som avser ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Känsliga personuppgifter måste skyddas mer än 
andra personuppgifter. Personnummer är inte en känslig personuppgift, men är en extra skyddsvärd 
personuppgift enligt dataskyddsförordningen. Det måste finnas särskilt syfte till att registrera ett 
personnummer.

Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar kommuner att fatta beslut om riktlinje att 
kommunens skolor får lämna ut klasslistor i enlighet med dataskyddslagen.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Lena Wahlman

Förvaltningschef Ekonomisekreterare

Bilagor
Riktlinje för utlämnande av klasslista till elever/vårdnadshavare
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1 Bakgrund

1.1 Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (General Data Protection 
Regulation, GDPR) tillämpas i medlemsländerna i EU, Europeiska unionen. 
Dataskyddsförordningen gäller alla som behandlar personuppgifter, till exempel 
myndigheter, företag och föreningar. Ett syfte med förordningen är att skydda 
fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter. Andra syften med förordningen är att det inom EU blir 
en enhetlig och likvärdig nivå för att skydda personuppgifter så att det fria flödet 
av uppgifter inom EU inte hindras och att reglerna för dataskydd anpassas till det 
digitala samhället. I samband med ikraftträdandet av dataskyddsförordningen 
upphörde den svenska personuppgiftslagen, PUL, att gälla. 

En personuppgift är sådan information som antingen i sig själv eller tillsammans 
med annan information kan knytas till en person. Exempel på personuppgifter är 
personnummer, födelsedatum, namn, adress, telefonnummer, e-post, 
registreringsnummer, IP-adress, fotografier, filminspelningar, ljudupptagningar, 
kontonummer och kreditkortsnummer. I dataskyddsförordningen skiljer man 
mellan personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är 
till exempel sådan information som avser ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och 
sexualliv. Känsliga personuppgifter måste skyddas mer än andra personuppgifter.
Personnummer är inte en känslig personuppgift, men är en extra skyddsvärd 
personuppgift enligt dataskyddsförordningen. Det måste finnas särskilt syfte till 
att registrera ett personnummer. 

1.2 Dataskyddslagen
Varje medlemsland i EU har rätt att stifta egna lagar inom vissa av dataskyddsför-
ordningens områden. Dataskyddslagen är en sådan lag i Sverige. Dess egentliga 
namn är Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
(2018:218).

2 Utlämnande av klasslista

2.1 Utlämnande av klasslista till elever/vårdnadshavare i 
klassen

Uppgifter om elever med skyddade folkbokföringsuppgifter får inte förekomma i 
klasslistor. Det kan även finnas andra skäl till att uppgifter om elever inte ska 
förekomma i klasslistor.

Klasslista får lämnas ut till elever och deras vårdnadshavare. Tänk på att inte 
lämna ut fler uppgifter än vad som är relevanta. Det ska finnas ett syfte med 
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varför en klasslista lämnas ut. Rättslig grund till att lämna ut en klasslista vid t.ex. 
höstterminens början, innehållande elevers för- och efternamn, är ett allmänt 
intresse och att vårdnadshavare får kännedom om vilka klasskamrater som deras 
eget barn har, dataskyddslagen 2 kap 2 §.

Klasslista lämnas med fördel ut i Edwise, då det finns särskilda tekniska krav på att 
skydda uppgifter i detta system.

Inför övergång till årskurs 7 kan det vara motiverat att lämna ut en lista med vilka 
elever från den avlämnande skolan som kommer att gå i samma klass. För en del 
elever är det en stor förändring att byta klass och skola och det kan vara en 
trygghet att få veta vilka som är deras blivande klasskamrater i årskurs 7. Den 
rättsliga grunden till att lämna ut en lista är ett allmänt intresse och att elever och 
deras vårdnadshavare får kännedom om vilka elever från den ”gamla” skolan som 
kommer att gå i samma klass, dataskyddslagen 2 kap 2 §.

2.2 Elever/vårdnadshavare i klassen som önskar få adress- 
och/eller telefonuppgift till övriga i klassen

Skolan ska inte sprida dessa uppgifter. Däremot kan skolan vara behjälplig genom 
att lämna ut en klasslista med namn på eleverna och där föräldrarna själva kan 
lägga till de uppgifter som de vill dela med sig av till övriga elever/föräldrar i 
klassen.

3 Begäran om allmän handling
Se kommunens styrdokument ”Regler för hantering av allmänna handlingar”. Vid 
detta dokuments tillkomst finns ”Regler för hantering av allmänna handlingar” 
tillgänglig på intranätet och beslutades av administrativ chef 2019-03-25 med 
ärendenummer 19/KS/51.

Page 49 of 53



Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

19/BIN/230
Sida

5(5)

Bilaga

Sveriges Kommuners och Landstings ställningstagande gällande 
klasslistor.
På Sveriges Kommuners och Landstings hemsida finns bl. a. följande fråga och svar 
gällande utdelning av klasslistor. Sidan finns tillgänglig 2019-06-25.

https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola
/dataskyddsforordningengdpr/fragorochsvardataskyddsforordningenforskolan/be
handlapersonuppgifter/farskolanupprattaochdelautklasslistor.24749.html

Fråga

Får skolan upprätta klasslistor och i så fall även dela ut dessa?

Svar
Ja, att upprätta klasslistor är absolut tillåtet. Skolförvaltningen behöver ha 
klasslistor för att kunna bedriva sin verksamhet, och då finns det rättsligt stöd. 
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6 
1. e, dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § första punkten dataskyddslagen). 
Något samtycke för detta är alltså inte nödvändigt, men hanteringen ska finnas 
med i registerförteckning och informeras om.

Det ska inte heller vara något hinder att dela ut klasslistor till vårdnadshavare, 
givetvis beroende på vad klasslistan innehåller. Eftersom det finns rättsligt stöd 
för att ha listan i den egna verksamheten, är den också en allmän handling som 
skulle kunna begäras ut. Det är bara de som har skyddade 
folkbokföringsuppgifter, eller om det föreligger annan specifik sekretess för viss 
elev, som gör att uppgifter om den eleven inte ska finnas med i klasslistan. Det 
bör anses som en del i verksamheten att föräldrarna vet vilka barn som går i 
klassen och därför ska det inte vara något hinder att lämna ut dessa listor.

Men tänk ”uppgiftsminimering”, vilka uppgifter är relevanta att dela ut? Hela 
personnummer bör inte finnas med, men födelsedatum kan vara ok, men behövs 
det i sammanhanget?

Avdelningen för juridik har fått många frågor om klasslistor och behandling av 
personuppgifter i sin rådgivning. Vi rekommenderar att det tas ett beslut om 
riktlinjer på verksamhetsnivå (nämnd, förvaltningschef eller verksamhetschef) om 
att denna behandling får utföras , och att den har stöd i 2 kap 2 § 
dataskyddslagen.

Därmed har den personuppgiftsansvarige tagit ställning till att det är en 
nödvändig behandling ( i den betydelse detta begrepp har i 
dataskyddsförordningen) för att utföra skolans verksamhet och den har stöd i ett 
beslut meddelat med stöd av lag eller annan författning.
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Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen position 
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde den 27 augusti redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2019-06-18 – 2019-08-26.

På beredningsutskottets sammanträde redovisas också hittills inkomna anmälningar till huvudman
om kränkande behandling.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Det har inkommit sammanlagt 8 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2019-06-18 – 
2019-08-26.

Transtenskolan 6 st
Stocksätterskolan 1 st
Sköllersta skola 1 st

Två av anmälningarna avser kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

En av anmälningarna inträffade på fritidshemmet. En elev blev för närgångenmot en annan elev i 
omklädningsrummet efter simskolan. Den andre eleven blev arg och kände sig kränkt. Skolan har 
arbetat fram en plan och pedagoger kommer att följa upp ärendet nu och under hösten. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

Två av anmälningarna handlar om en personal som kränkt elev. Ärendena utreds av 
förvaltningschefen. Vårdnadshavare är informerade.

En anmälan handlar om några elever som leker tillsammans. När en av eleverna inte får som denne 
vill förstör den leken och slår en av de andra eleverna. Elevhälsan är inkopplad i ärendet. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår.

En anmälan handlar om en elev som under en idrottslektion blir utsatt för verbala kränkningar för att 
andra elever inte tycker att den förste eleven är så bra just den aktiviteten. Flera andra elever 
skrattade åt händelsen. Vårdnadshavare är informerade. 

Tre av anmälningarna handlar om en elev som blir utsatt för kränkningar av andra elever. Under en 
lektion får eleven pappersflygplan och papperstussar kastade på sig. Detta pågick under hela 
lektionen. Under andra lektioner utsätts eleven för verbala kränkningar samtidigt som andra elever 
skrattar åt händelserna. En av anmälningarna handlar om ett tillfälle där eleven sträcker ut sina ben 
när klassen ser på film. En annan elev blev arg och började skriva på eleven. När den andra eleven 
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blev tillsagd att vara tyst började denne och dennes kompis kasta sudd och sparka på den utsatte 
elevens stol. Vårdnadshavare är informerade. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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