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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-06-02 
Anslaget sätts upp: 2021-06-08             Anslaget tas ned: 2021-06-29 
Förvaringsplats för protokollet: BUF 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Teams, 2021-06-02 kl. 09.00-10.05 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 
Tobias Östring, (L), vice ordförande 
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande 

  
 

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab 
Christina Persson, skolchef förskola 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning 
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare 

  
 
 

Paragrafer 
§§ 31-36 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen 2021-06-07 kl. 15.00. 

Underskrifter 
 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
  
 
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

§ 31/21 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 32/21 Riktlinjer för kost i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola. 

 

§ 33/21 Yttrande över remiss - motion gällande utbildning i territoriell maktordning och 
urban norm 

 

§ 34/21 Svar på remiss angående markanvisning för skola i Segersäng 
 

 

§ 35/21 Information - utredning gymnasiesärskola 
 

§ 36/21 Övriga frågor 
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§ 31/21 

Fastställande av dagordning 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen.  
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§ 32/21 BUN/2021/0038/710 

Riktlinjer för kost i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, 
fritidshem och gymnasieskola. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. anta Riktlinjer för kost i förskola och pedagogisk omsorg samt Riktlinjer för kost i 
grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Riktlinjerna börjar gälla 1 juli 2021.  

2. upphäva beslut BUN § 152/07 Kostpolicy – förskolor och familjedaghem, beslut BUN 
§ 178/08 Kostpolicy – för skolcafeterior samt beslut BUN § 177/08 Kostpolicy för 
skolornas fritidshem från och med 30 juni 2021.  

 

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), meddelar att Socialdemokraterna motsätter sig avsnittet om vegankost i 
Riktlinjer för kost i förskola och pedagogisk omsorg.  

Ärendet 
Under 2007 och 2008 antog barn- och utbildningsnämnden tre dokument rörande arbetet med 
kosten inom nämndens verksamheter – Kostpolicy – förskolor och familjedaghem (beslut BUN § 
152/07), Kostpolicy för skolornas fritidshem (beslut BUN § 177/08) samt Kostpolicy för skolcafeterior 
(beslut BUN § 178/08). Förvaltningen har uppmärksammat ett behov av en uppdatering av de 
tidigare antagna policyerna och har upprättat förslag till två nya riktlinjer för kosten. De nya 
riktlinjerna omfattar förskola och pedagogisk omsorg respektive grund- och gymnasieskola.  
 
Syftet med riktlinjerna är att fungera som stöd och vägledning i planering och servering av måltider 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. All berörd personal som arbetar inom 
verksamheterna ska känna till och arbeta efter riktlinjerna. Gemensamt för båda riktlinjerna är att 
de innehåller en beskrivning av Livsmedelsverkets måltids- och tallriksmodell, säker 
livsmedelshantering, hållbara livsmedelsval och specialkost. Riktlinjerna innehåller också specifika 
avsnitt inom sitt verksamhetsområde. Som exempel innehåller riktlinjer för kost i förskola och 
pedagogisk omsorg en beskrivning av måltider i det pedagogiska arbetet och riktlinjer för 
grundskola och gymnasieskolan innehåller även ett avsnitt om måltider inom fritidshem. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. anta Riktlinjer för kost i förskola och pedagogisk omsorg samt Riktlinjer för kost i 
grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Riktlinjerna börjar gälla 1 juli 2021.  

2. upphäva beslut BUN § 152/07 Kostpolicy – förskolor och familjedaghem, beslut BUN § 
178/08 Kostpolicy – för skolcafeterior samt beslut BUN § 177/08 Kostpolicy för skolornas 
fritidshem från och med 30 juni 2021.  

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med undantag i enlighet med sitt 
muntliga yttrande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0038/710-1 
Bilaga 1, Riktlinjer för kost i förskola och pedagogisk omsorg  
Bilaga 2, Riktlinjer för kost i grundskola och gymnasieskola 
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Skickas till 
Kostchef  
Kostekonom 
Akt 
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§ 33/21 BUN/2021/0095/060 

Yttrande över remiss - motion gällande utbildning i territoriell 
maktordning och urban norm 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelsen.  
 

Ärendet 
Sorundanet inkom 2021-04-09 med en motion till kommunstyrelsen som remitterades till barn- och 
utbildningsnämnden 2021-04-20, där kommunstyrelsen önskar svar senast 2021-08-31. Motionen 
behandlar utbildning i territoriell maktordning och urban norm.  
 
Sorundanet yrkar att samtliga förtroendevalda och tjänstepersoner utbildas i territoriell maktordning 
och urban norm samt normkritiskt tänkande t.ex. i seminarieform med föreläsning och praktiska 
övningar. Kommunstyrelseförvaltningen önskar att det i remissvaret framgår hur nämnden ställer sig 
till att genomföra och bekosta den utbildningsinsats som föreslås i motionen. 
 
Förvaltningen anser att det finns många intressanta perspektiv i förhållande till hur normer och makt 
kan förstås och att det är svårt att särskilja motionärens perspektiv som extra väsentligt för en 
utbildning för samtliga förtroendevalda och tjänstepersoner. Förvaltningen förhåller sig i sitt dagliga 
arbete till en mängd regelverk inom olika områden som skollagen, diskrimineringsgrunderna, GDPR, 
arbetsmiljöregelverk, barnkonventionen med mera och kan inte se att motionärens förslag ska 
prioriteras över andra möjliga utbildningar inom barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamhetsområde. Samtliga förtroendevalda och tjänstepersoner inom förvaltningen beräknas 
vara ungefär tusen personer och kostnaden för utbildning av ett så stort antal personer är 
betydande. Förvaltningen ser att bekostnad av en sådan utbildning skulle behöva tillskott av medel 
för att genomföras.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelsen.  

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0095/060-2 
Motion - utbildning i territoriell maktordning och urban norm 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 34/21 BUN/2021/0129/260- 

Svar på remiss angående markanvisning för skola i Segersäng 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens svar på 
remiss angående markanvisning för skola i Segersäng som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckningar 
Gill Lagerberg, (S), önskar föra följande till protokollet: Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut men meddelar att Socialdemokraterna kommer att inkomma med ett 
skriftligt yttrande vid nämndsammanträdet då ärendet behandlas, då Socialdemokraterna inte är 
säkra på att förslaget är den bästa, möjliga lösningen.  

Ärendet 
Kommunen har kontaktats av en byggaktör som vill undersöka möjligheten att köpa mark för att 
kunna bygga en skola i Segersäng.  Aktören uppger att man vill uppföra en F-3 skola som ska drivas 
i privat regi. Kommunstyrelsen beslutade (§ 234/20) att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 
att ta fram underlag för en markanvisning genom anbudsförfarande.  Man beslutade även att barn 
och utbildningsnämnden ska ges möjlighet att yttra sig under arbetet med att förbereda 
markanvisningen. 
 
Om en ny skola etableras i Segersäng kan befintliga skolor behöva anpassa sina organisationer 
utifrån nya förutsättningar. Det kan innebära justeringar gällande antalet elever, antalet personal 
och lokaler. Detta gäller främst Tallbackaskolan som i dagsläget har en betydande andel elever från 
Segersäng men även Vansta F-3 kan påverkas. Eftersom det i dagsläget inte finns några uppgifter 
om hur stort antal elever som kommer att gå i en tilltänkt skola i Segersäng så är eventuella 
konsekvenser för befintliga verksamheter svårbedömda.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens svar på remiss angående 
markanvisning för skola i Segersäng som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Gill Lagerberg, (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Tobias Östring, (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0129/260-2 
Protokollsutdrag beslut § 234/20 (KS/2020/0336/260) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef grund- och grundsärskola  
Akten 
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35/21  

Information - utredning gymnasiesärskola 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef och Jabil Seven, skolchef gymnasie- och gymnasiesärskola 
informerar om den utredning gällande gymnasiesärskola som pågick under våren 2021. Utredningen 
behandlar bland annat en översyn av organisationen och möjliga inriktningar framöver. 
Arbetsutskottet har även möjlighet att inkomma med frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

36/21  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes.  
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