KALLELSE
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-26

Tid

Kl. 09:00-12:00

Plats

A-salen, Alafors samt via Teams

Ledamöter

Claes-Anders Bengtsson (KD), ordförande
Lars-Ove Hellman (S)
Catharina Eliasson (S)
Ann Lundgren (S)
Maj Holmström (M)
Lars Kopp (M)
Lennart Dahl (C)
Rune Karlsson (SD)
Jan Samuelsson (L)

Ersättare

Petra Gullbrandsson (S)
Kjell Stensson (S)
Bengt Lundberg (S)
Gay Johansson (M)
Brita Karlsson (FiA)
Vakant (MP)
Ingvar Arvidsson (KD)
Ingemar Othzén (C)
Gustaf Camp (SD)

Övriga

Rickard Tassini, sektorchef
Ann Zachau, sekreterare
Tony Jönsson, fastighetschef
Helena Bokvist, lokalstrateg
Sofie Axelsson, kostchef
Jenny Salander, dietist
Mariette Wolf, controller
Mushi Johansson, kommunal

Obs! Kom ihåg att inför mötet spara handlingarna i läsplattans offlineläge.
Förhinder att närvara anmäls till: Ann Zachau, tel 0303 70 30 66 eller ann.zachau@ale.se

Claes-Anders Bengtsson
Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-26

Ärenden

Föredragande

Tid

A

Upprop

B

Justering

1

SN.2021.1 - Fastställande av
föredragningslista

2

SN.2021.8 - Information om ekonomiskt
resultat 2020

Mariette Wolf och Rickard Tassini

09:05-09:20

3

SN.2021.6 - Information angående status
lokalförsörjningsplan

Tony Jönsson och Helena Bokvist

09:20-09:50

4

SN.2020.83 - Kostprogram för måltider i Ale Sofie Axelsson och Jenny Salander 10:10-10:30
kommun

5

SN.2021.2 - Information från sektor service Rickard Tassini

10:30-10:50

6

SN.2021.3 - Anmälan av delegationsbeslut

10:50-10:55

7

SN.2021.4 - Redovisning av underrättelser,
beslut och domar

10:55-11:00

8

SN.2021.5 - Övriga frågor

11:00-11:10

09:00-09:05

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor service
Diarienummer: SN.2020.83
Datum:
Verksamhetschef kost Sofie Axelsson
E-post: sofie.axelsson@ale.se
Servicenämnden

Kostprogram för måltider i Ale kommun
Ale kommuns kostprogram antogs av Kommunfullmäktige 2011 (KS 0233/10). Det har inte
reviderats sedan dess och är nu i stort behov av att uppdateras. Det nya kostprogrammet är
nedkortat och hänvisar istället till råden från Livsmedelsverket, de nordiska
näringsrekommendationerna, skollagen, livsmedelslagstiftningen och till andra fattade beslut i Ale
kommun som innebär styrning av måltidsverksamheten.
Syftet med Kostprogrammet för måltider är att säkerställa en hög kvalité inom mathantering och
fungera som ett styrande dokument. Måltiderna som serveras ska vara välkomponerade,
näringsriktiga, miljösmarta och säkra. Kostprogrammet ska tillämpas av alla i Ale kommun som
ansvarar för hantering av kost samt de verksamheter där måltider serveras.
Förvaltningens beslutsförslag till servicenämnden
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Kostprogrammet för måltider i
Ale kommun, enligt bilaga.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut om gällande
kostprogram från 2011 (KS 0233/10).

Rickard Tassini
Sektorchef Service

Sofie Axelsson
Verksamhetschef Kost

Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteutlåtande, Kostprogram för måltider i Ale Kommun
Kostprogram för måltider i Ale kommun
Kostprogram (KS 0233/10)

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
För kännedom

Kommunstyrelsen

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Utbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och omsorgsnämnden
Bakgrund
Ale Kommuns kostprogram antogs av Kommunfullmäktige 2011 (KS 0233/10) och har inte
reviderats sedan dess och är nu i stort behov av att uppdateras. I gällande program finns bland
annat information om hur specialkostanmälan ska göras som inte längre stämmer överens med
gällande rutiner. Förändringar har gjorts under stycket specialkost, för att vara hanterbart i den
dagliga driften, då argument från vårdnadshavare för specialkost och anpassad kost har breddats
väsentligt de senaste åren. Meningen "I Ale kommun sker central tillagning till de flesta
verksamheter" är borttagen, då flertalet kök nu är tillagningskök. Det nya kostprogrammet är
nedkortat och specifika detaljer om de olika verksamhetsområdena är borttagna. Kostprogrammet
för måltider, hänvisar istället till råden från Livsmedelsverket, de nordiska
näringsrekommendationerna, skollagen, livsmedelslagstiftningen och till fattade beslut i Ale
kommun.
Syftet med Kostprogram för måltider i Ale kommun är att säkerställa en hög kvalité inom
mathantering. Måltiderna som serveras ska vara välkomponerade, näringsriktiga, miljösmarta och
säkra. Kostprogrammet ska tillämpas av alla i Ale kommun som ansvarar för hantering av kost
samt de verksamheter där måltider serveras.
Samråd/samverkan
Samråd i framtagandet av det nya Kostprogrammet för måltider, har skett med sektor utbildning,
sektor arbete, trygghet och omsorg samt sektor kommunstyrelsen.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Perspektivet har beaktats men bedöms inte tillföra något ytterligare i ärendet i detta skede
Barnperspektivet
Artikel 27 i FN:s barnkonvention har beaktats.
Miljöperspektivet
Hänsyn har tagits till Livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens miljömål.
Funktionshinderperspektivet
Kommunens funktionshinderplan "Ale för alla" har beaktats.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Energi- och klimatstrategi 2030 för Ale Kommun har beaktats.
Ärendets kommunikationsbehov
Ärendet behöver kommuniceras med utbildningsnämnden och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden samt deras respektive sektorer.
Förvaltningens bedömning och motivering

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Det finns behov av att kommunen har ett gemensamt och uppdaterat kostprogram för att sträva
mot ett gemensamt mål och att alla berörda därmed kan ha samma förväntningar.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Kostprogram för måltider i
Ale kommun

Antagen av xxxxx:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

datum § XX
Sektor service
2020-XX-XX
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
SN.2020.83

Ansvarig handläggare

Verksamhetschef Kost

Kostprogram för måltider i Ale
kommun
Inledning och syfte
Syftet med Kostprogram för måltider i Ale kommun är att säkerställa en hög
kvalité inom mathantering. Måltiderna som serveras ska vara välkomponerade,
näringsriktiga, miljösmarta och säkra. Kostprogrammet ska tillämpas av alla i
Ale kommun som ansvarar för hantering av kost samt de verksamheter där
måltider serveras.
Måltiderna i de obligatoriska skolformerna ska, enligt skollagen, vara
kostnadsfria och näringsriktiga (Skollag 2010:800; 10 kap. Grundskolan,10 §,
Grundsärskolan 11 kap. 13 §, Specialskolan 12 kap. 10 §).

Mål
Kommunens måltider ska vara av god kvalitet, näringsriktiga, säkra, smaka
gott och ätas i en lugn och trivsam miljö där gästerna ska ha god tid på sig.
Måltiden ska vara en naturlig samt integrerad del i verksamheten både ur ett
hälsomässigt, socialt och pedagogiskt perspektiv. Den ska också utgå ifrån
att, ur alla aspekter, så lite som möjligt påverka klimat och miljö negativt.
De nordiska näringsrekommendationerna och Livsmedelsverkets råd ”Bra
måltider i förskolan”, ”Bra måltider i skolan” och Bra måltider i
äldreomsorgen” ska följas.
Måltiderna ska läggas upp och serveras på ett sätt så att matgästen får en
positiv måltidsupplevelse. Upplevelsen av måltiden påverkas inte minst av
bemötandet från de som serverar maten, miljön i matsalen och sällskapet vid
matbordet. Alla delar behövs och det är därför viktigt att inte någon del tappas
bort.
Som stöd för kvalitetsarbetet finns en måltidsmodell, framtagen av
Livsmedelsverket, i form av ett pussel med sex olika områden.

Källa: läs mer om Måltidsmodellen på Livsmedelsverket.se

Näringsrekommendationer
Måltiderna ska följa de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och de
riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket (SLV).
Näringsfattig mat såsom godis, snacks, kakor, glass och söta drycker bör inte
serveras i förskola, skola och fritids. Vissa undantag knutna exempelvis till
traditioner under årets högtider kan motiveras, som till exempel
pepparkaksbak.
Måltidsordning
Målet är att lunch ska serveras tidigast klockan 11.00 och att gästerna ska ha
minst 20 minuter sittande tid att inta sin lunch.
Specialkost
Specialkost ska tillhandahållas av medicinska skäl.
Specialkostansökan måste lämnas in av vårdnadshavare innan specialkost
börjar serveras. I vissa fall kan läkarintyg om specialkost krävas in.
Vid önskemål om kost utan kött eller vid önskemål som rör typ av kött,
tillagningsmetoder eller slaktmetoder, till exempel vid religiösa skäl, erbjuds
lakto-ovo-vegetarisk kost (vegetarisk kost innehållande mjölkprodukter och
ägg). Sådan specialkostansökan måste också lämnas in av vårdnadshavare för
att köket ska kunna säkerställa att rätt mat och mängd finns att tillgå.
Nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö får inte förekomma i förskolans,
grundskolans och fritidsverksamhetens lokaler då det kan utlösa allvarliga
allergiska reaktioner.
Livsmedelshygien
För de verksamheter som hanterar och serverar mat gäller
livsmedelslagstiftningen.
Miljösmarta måltider
Miljösmarta måltider och upphandling av livsmedel ska planeras och sedan
tillagas i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer och utifrån
fattade beslut i Ale Kommun.
Råvaror ska väljas så att negativ klimatpåverkan och inverkan på miljön
minimeras samt att hänsyn vid inköp tas till bra villkor för både människor och
djur.
Kostverksamheten tillsammans med kärnverksamheten har ett gemensamt
ansvar för att informera och utbilda ätande barn, elever och vuxna samt
personal om innebörden av miljösmarta måltider. Arbete för att hålla nere
matsvinnet skall ske.
Tillagning och val av livsmedel ska ske på ett sätt som stödjer kommunens
arbete mot en giftfri förskola.

Utvärdering och samverkan
Måltidsverksamheten ska utvärderas kontinuerligt. Måltidsråd bör hållas på
enheterna för att matgästerna ska få möjlighet att vara med och påverka.
Pedagog- och omsorgspersonal ska samverka med måltidspersonal i syfte att ge
gäster och omsorgstagare en god måltidsupplevelse och förståelse för hela dess
innebörd.

Kostprogrammet har utgått från:
Nordiska Näringsrekommendationer, NNR 2012
Livsmedelsverket
Bra måltider i skolan, SLV 2018
Bra måltider i förskolan, SLV 2016
Bra måltider i äldreomsorgen, SLV 2019
Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola, SLV 2013
Branschriktlinjer för offentlig säker mat, SKR 2019
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Livsmedelslagen
Diskrimineringslagen
Skollagen 2010:800
Socialtjänstlagen (SOL)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
www.ale.se

Ärende
nr

Datum

Delegat

SN.2021.3

201223 Fastighetschef

SN.2021.3

201221 Fastighetschef

SN.2021.3

201221 Fastighetschef

SN.2021.3

201221 Fastighetschef

SN.2021.3

201223 Fastighetschef

SN2021.3

201210 Fastighetschef

SN.2021.3

Fastighetsbet
/Lägenhetsnr

Ärendet avser/Ärendemening

Ahlafors
Industrihotell AB

Tillägg avtal

Lokal 217-221

Hänvisning
i delegations
ordning
3.2.1

Industrivägen 1.
Nol

Hyreskontrakt, förråd 5

3.1.1
3.1.2

Uppsägning förskolemoduler

3.1.2

Uppsägning, Lärarförbundets
lokal, Nols Folkets Hus
Hyreskontrakt, förråd 4 & 10

3.1.2

201201 Fastighetschef

Kyrkogårdsvägen,
Nödinge
Lokal i Nol
Folkets Hus
Industrivägen 1.
Nol
Skårdal 31:3

Uppsägning, Expedition
Kommunal Ale, Nols Folketshus

3.1.2

SN.2021.3

201204 Fastighetschef

Häljered 2:75

SN.2021.3

201204 Fastighetschef

Nödinge 2:45

SN.2021.3

201125 Fastighetschef

Måjje: 6:6

Uppsägning hyresavtal kontor,
Bohus centrum
Tilläggsavtal, Rikshem,
ombyggnation
Tilläggsavtal, Rikshem,
brandåtgärder
Hyresavtal, Svenska Stenhus

SN.2021.3

201210 Fastighetschef

Ledet 1:1

3.3.1

SN.2021.3

201210 Fastighetschef

Flera fastigheter

Hyresavtal, Interhyra, HRpaviljong
Överenskommelse framflyttat
slutdatum hyresavtal, Rikshem

3.1.1

3.1.4
3.1.4
3.1.1

3.1.4

Följande handlingar har inkommit till servicenämnden

•
•
•
•
•
•
•
•

Vänersborgs TR P 4262-20 Dom 2020-12-18
Kommunstyrelsens beslut § 191 2020-12-01
Lönepolitisk plan
Tjänsteutlåtande – Lönepolitisk plan
Kommunfullmäktiges beslut § 217 2020-12-14
Kommunstyrelsens protokoll § 192 2020-12-01
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen
Miljösanktionsavgift, Ledet 1:1

