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Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen
Barn- & utbildningsnämnden

Måltidsverksamheten i Hörby kommun måltidspolicy med mål och riktlinjer
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna remissvar till
Tekniska nämnden i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2017-05-22

Ärendebeskrivning
Kommunservice i Hörby kommun har presenterat rapporten
Måltidsverksamheten i Hörby kommun - en måltidspolicy med mål
och riktlinjer
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-04-27 att
skicka förslaget på remiss till Barn- och utbildningsnämnden och
Socialnämnden med begäran om svar senast 2017-06-30
Följande två remissvar har lämnats från Barn- och
utbildningsnämnden och Kultur-, fritids- och
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp:

Det saknas information om närproducerad mat
Med anledning av måltidspolicyns skrivning kring specialkost, och
att aktuellt intyg från läkare/dietist krävs, vill jag påpeka att vi i
Hörby har ett stort antal elever inom exempelvis autismspektrum.
Dessa elever har ofta svårigheter att äta olika slags
maträtter/födoämnen eller har problem med konsistensen, och det
är inte heller ovanligt att de har olika matfobier. Dessa bekymmer
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varierar över tid och det är inte rimligt att tänka att dessa familjer ska
kunna förse kostenheten med uppdaterade intyg i takt med att
behoven förändras. Samtidigt måste vi kunna erbjuda även dessa
elever skollunch/mellanmål på fritidshemmet varje dag, annars är
det diskriminering. Det måste således finnas en flexibilitet kring de
elever som har svårigheter som inte enkelt kan definieras genom ett
intyg, och det är viktigt att även detta framgår i policyn eftersom det
har upplevts som ett problem. Det är också önskvärt att det i policyn
betonas vikten av att personal som arbetar i
skolmåltidsverksamheten har kompetens kring hur man bemöter
barn och ungdomar generellt och att man har kunskap om olika
funktionsnedsättningar – däribland autism.
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