KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Utskottet för stöd och strategi,
måndag den 3 december 2018, kl 09.00 i sammanträdesrum Näset, Lindesbergs
kommunhus.
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!

Bengt Storbacka

Erika Johansson

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter
Bengt Storbacka, ordförande (S)
Margareta Ahlm (S)
Anniette Lindvall (M)
Bengt Evertsson (MP)
Susanne Karlsson (C)
Mats Seijboldt (SD)
John Omoomian (S)

Ersättare
Linda Andersson (S)
Daniel Andersson (S)
Lillemor Bodman (M)
Irja Gustavsson (S)
Christina Pettersson (C)
Göran Gustavsson ((M))
Vakant (SD)

Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Föredragande Tid

Val av justerare
Förslag Susanne Karlsson (C) med Bengt
Evertsson (MP) som ersättare.
Justering sker måndag 10 december
på sekreterarens rum.
Beslutsärenden
1.

Lägesrapport om samverkansformer mellan
äldre och barn för att skapa olika

Madde
Gustavsson

09.00

träffpunkter
2.

Lägesrapport om IT-effektiviseringar

Andreas
Ericsson

09.05

3.

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens
öppna restauranger

KS 2018/471

Louise Auer

09.15

4.

Kostpolitiskt program

AKK2016/288 Louise Auer

09.30

5.

Information om uppdrag för strateger

6.

Information om slutrapport av
samverkansprojekt Norrsken

7.

Henrik
Arenvang

09.50

Åsa
Viggeborn

10.15

Information om stöd och service på finska i KS 2018/359
kommunens verksamheter - lagförändringar
år 2019

Airie
Tervaniemi

10.45

8.

Integrationsprogram för Lindesbergs
kommun

Henrik
Arenvang

11.00

9.

Information om social hållbarhet

Henrik
Arenvang

11.15

10.

Meddelanden

KS 2017/436

KS 2018/466

1. Lägesrapport om samverkansformer mellan äldre och barn för att
skapa olika träffpunkter
Föredragande förvaltningschef för socialförvaltningen Madde Gustavsson kl. 09.00.
(Meddelande 27 november om att ärendet kommer utgå för att återkomma 2019.)
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2. Lägesrapport om IT-effektiviseringar
Föredragande IT chef Andreas Ericsson kl. 09.05.
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3. Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna restauranger
Föredragande kostchef Louise Auer kl. 09.15.
3.1. Handlingar
Prisjustering kost.pdf (inkluderad nedan)
Prislista externa luncher måltidsenheten 2019.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE

2018-11-18

Kommunledningskontoret
Louise Auer
0581-810 21
louise.auer@lindesberg.se

Dnr

Prisjustering
På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader föreslås en
höjning av priset på dagens lunch, matlådor och kuponghäften på de öppna
restaurangerna Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för Café
Milan.
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.

Louise Auer
Kostchef

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/webbplats
kommun@lindesberg.se
www.lindesberg.se

Bankgiro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015

Matpriser - Måltidsenheten
Måltidsenheten

Nytt pris

Pris

Dagens lunch
(Smör, bröd, sallad och dryck ingår)

65 kr

70 kr

Dagens lunch (pensionär)
(Smör, bröd, sallad och dryck ingår)

60 kr

65 kr

Kuponghäfte, 10 kuponger

600 kr

650 kr

Kuponghäfte, 10 kuponger
(Pensionär)

550 kr

600 kr

Kuponghäfte, 10 kuponger
(Skola)

550 kr

600 kr

Matlåda, lunch inkl sallad

65 kr

70 kr

Matlåda, lunch inkl sallad
(pensionär)

60 kr

65 kr

Café Milan
Dagens lunch
Kuponghäfte, 10 kuponger

Pris

65 kr
600 kr

nytt pris

70 kr
650 kr

4. Kostpolitiskt program
Föredragande kostchef Louise Auer kl. 09.30.
4.1. Handlingar
Kostpolitiskt program slutgiltigt.pdf (inkluderad nedan)
AKK2016-288-39 Kostpolitiskt program efter remisshantering (ändringar
markerade).pdf (inkluderad nedan)
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Kostpolitiskt program
Lindesbergs kommun
med riktlinjer för kommunens verksamheter

Fastställt av:
Datum:
För revidering ansvarar:
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar:
Dokumentet gäller för:
Dokumentet gäller till och med:
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Inledning
Måltiden är en viktig del av livet eftersom den, förutom att ge näring och energi, kan bidra till
gemenskap och glädje. Inom offentlig verksamhet kan maten dessutom vara ett verktyg för
bland annat hållbar utveckling, kunskap och jämlik hälsa. Maten kan användas som en
glädjestund för våra äldre matgäster, som medicin för den som är sjuk eller som ett
pedagogiskt verktyg i skola och förskola.
Goda matvanor och säkra livsmedel är nödvändigt för en god folkhälsoutveckling och utgör
ett målområde i Sveriges folkhälsopolitik (Prop. 2002/03:35). Folkhälsan i Sverige är idag
generellt god men övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem (Folkhälsomyndigheten,
2017). Hos äldre finns en ökad risk för undernäring och kostrelaterade sjukdomar
(Livsmedelsverket, 2011) och hos barn och ungdomar är intaget av mättat fett, socker och salt
för högt medan konsumtionen av grönsaker och frukt är för lågt (Livsmedelsverket, 2018a).
Detta kan öka risken för bland annat övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet.
Dessutom ökar ojämlikheten gällande hälsa mellan vissa grupper. Sämre hälsa är vanligare
bland personer som lever i en socialt och ekonomiskt utsatt situation.
Maten vi äter har inte bara en stor påverkan på hälsan utan även på miljön och klimatet.
Planetens ekosystem belastas bland annat av avskogning, jorderosion, övergödning, minskad
biologisk mångfald och ökade utsläpp av växthusgaser, och det faktum att cirka en tredjedel
av all producerad mat i världen inte konsumeras innebär ett stort resursslöseri (FAO, 2013).

Varför ett kostpolitiskt program?
I Lindesbergs kommun serveras varje år cirka 1,1 miljoner offentliga måltider inom skola,
förskola och äldreomsorg. Därmed finns stora möjligheter att påverka matens miljö- och
klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor samt jämlik hälsa. Politiska beslut kring
maten och måltiderna är viktiga för att skapa en gemensam målbild och för att stödja
utvecklingen av måltiderna och upphandlingen. Kommunstyrelsen beslutade därför att ett
kostpolitiskt program för Lindesbergs kommun ska tas fram (Lindesbergs kommun, 2016) där
politisk viljeriktning och riktlinjer för kommunens olika verksamheter presenteras.
Det kostpolitiska programmet är ett styrdokument som riktar sig till alla som på olika sätt
arbetar med kommunens måltider och livsmedel för att säkerställa en jämn kvalitetsnivå inom
alla verksamheter. Programmet och riktlinjerna ska fungera som ett stöd för att uppnå
gemensamma målsättningar och även ge information till medborgare och andra intresserade
om hur vi i kommunen arbetar med att utveckla måltiderna.
Lindesbergs kommun har tidigare antagit dokumentet Kvalitets- och servicenivå för
Lindesbergs kommuns måltidsenhet som främst berör näringsrekommendationer och
måltidsordning (Lindesbergs kommun, 2013). Detta ersätts av det kostpolitiska programmet.

Process för framtagandet

Arbetet med det kostpolitiska programmet har genomförts av kommunens måltidsekolog och
kostchef i samarbete med nutritionist från Region Örebro län samt socialförvaltningens
dietist. Innehållet i programmet och riktlinjerna har tagits fram genom möten och dialog med

måltidspersonal samt verksamhetsansvariga och medarbetare från verksamheterna skola,
förskola, hemtjänst och särskilt boende. Mötena har utgått från frågeställningar kring hur
måltiden kan utvecklas ur ett hälso- och miljöperspektiv.

Kostpolitiskt program
Syfte

Syftet med det kostpolitiska programmet och riktlinjerna är att skapa ett gemensamt
förhållningssätt till mat, måltider och måltidsmiljöer som främjar jämlik hälsa och en hållbar
utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
Programmet ska tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på måltiderna och fungera
som ett verktyg och stöd för kommunens förtroendevalda, tjänstemän, för de som tillagar,
hanterar och serverar mat eller möter matgäster i sitt arbete. Dessutom ska det ge information
till medborgare och andra intresserade om hur vi i kommunen arbetar med att utveckla
måltiderna.

Mål och indikatorer

Goda matvanor främjas genom att smakrika och hälsosamma måltider erbjuds i
trivsamma miljöer
Indikatorer:
- Andel matgäster som tycker maten är bra (ELSA 2017, Öppna jämförelser 2017 samt
brukarenkät hemtjänst)
- Andel matgäster som tycker måltidsmiljön är bra/måltiderna är en trevlig stund (ELSA
2017, Öppna jämförelser 2017)
- Mängd uppäten mat per person (interna svinnmätningar)
Måltiden är en integrerad del i den kommunala verksamheten som bidrar till
gemenskap och kunskap om matens påverkan på hälsa och miljö
Indikatorer:
- Mat- eller kostråd (antal verksamheter som har kostråd eller motsvarande med
Måltidsmodellen som underlag, sida 7)
- Pedagogiska eller omsorgsmåltider (antal verksamheter som har pedagogiska eller
omsorgsmåltider)
Måltiderna i kommunen främjar en hållbar miljöutveckling
Indikatorer:
- Andel ekologiska livsmedel (andel i kronor och vikt av totala inköp av livsmedel)
- Andel lokalproducerade livsmedel (andel i kronor av totala inköp av livsmedel)
- Matsvinn (interna svinnmätningar)
- Koldioxidutsläpp per portion livsmedel (Matilda)
Måltiderna i kommunen främjar en hållbar ekonomisk utveckling
Indikatorer:
- Avtalstrohet i procent (Hantera)
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-

Matsvinn (interna mätningar)
Antal lokala leverantörer

Ansvar
För att uppnå programmets mål och syfte krävs engagemang och samarbete mellan
verksamheter. Kommunens förtroendevalda, tjänstemän, de som tillagar, hanterar och serverar
mat eller möter matgäster i sitt arbete har alla ett ansvar att bidra till att programmet blir
verklighet.
Politikens ansvar
Enligt livsmedelslagstiftningen är Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden
livsmedelsföretagare och därmed ansvariga för att livsmedelslagen följs (Livsmedelsverket,
2013). Nämnderna har ansvar för planering, upphandling, riktlinjer samt tillagning och
beslutar om hur mycket maten får kosta. Vissa av dessa uppgifter delegeras till kostchef. Det
kostpolitiska programmets mål och riktlinjer fastställs på politisk nivå.
Verksamhetschefernas ansvar
Verksamhetscheferna kan delegera ansvaret till enhetschefer/rektorer. De är ansvariga för:
– att följa de riktlinjer som presenteras i det kostpolitiska programmet
– att ta fram verksamhetsspecifika instruktioner och regler för att nå programmets intentioner
– kvalitetsuppföljning av det kostpolitiska programmet
– måltidsmiljön i skolrestaurangen/matsalen
– utbud och öppettider på skolkafeterior, kiosker och fritidsgårdar
– den levererade maten
– de kompletterande måltiderna (frukost och mellanmål) på särskilt boende i centrala
Lindesberg och på fritidshem
– att livsmedelsinköp görs inom ramen för upphandling och ekonomi
Ansvar hos personal inom skola, förskola och äldreomsorg
Personalen inom skola, förskola och äldreomsorg har ansvar för:
– att följa de riktlinjer som presenteras i det kostpolitiska programmet
– att måltiden blir trivsam och integrerad
– att vara goda förebilder för matgästerna
– att livsmedelsinköp görs inom ramen för upphandling och ekonomi
Kostchefens ansvar
Kostchefen är ansvarig för:
– att måltidsenheten följer de riktlinjer som det kostpolitiska programmet innehåller
– att måltidspersonalen får relevant utbildning
– att måltiderna som erbjuds är näringsriktiga
– planering av måltider och menyer med ett hållbarhetsperspektiv
– att hygienregler följs enligt livsmedelslagstiftningen
– kvalitetsuppföljning och revidering av det kostpolitiska programmet
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– sammanställning av målens indikatorer
– att livsmedelsinköp görs inom ramen för upphandling och ekonomi
Måltidspersonalens ansvar
Måltidsenhetens måltidspersonal har ansvar för:
– att följa de riktlinjer som presenteras i det kostpolitiska programmet
– att maten fram till leverans är säker
– att vara goda ambassadörer för den mat som serveras och den verksamhet som
måltidsenheten bedriver
– att livsmedelsinköp görs inom ramen för upphandling och ekonomi

Måltidsmodellen
Måltiden är en viktig resurs som är mer än maten på tallriken. För att den ska bli så bra som
möjligt måste hänsyn tas till flera olika faktorer. Livsmedelsverkets Måltidsmodellen (figur 1)
består av sex olika pusselbitar som är viktiga för att måltiden ska bli bra ur alla avseenden
(Livsmedelsverket, 2017a). Måltiden ska vara god, näringsriktig, säker, trivsam, integrerad,
och miljömässigt hållbar. Måltidsmodellen är utgångspunkten i Lindesbergs kommuns arbete
med måltider och kan med fördel användas på kostråd och i planering och uppföljning inom
förskola, skola och äldreomsorg för att på så vis ge en gemensam bild av vad en bra måltid är.
Att maten är god och måltidsmiljön trivsam är viktigt för att maten överhuvudtaget ska hamna
i magen. Säker mat omfattas av krav i lagstiftningen och är en förutsättning för att gästen ska
vara trygg. Näringsriktig mat är en nödvändighet för välmående och ork. Med hållbar menas
måltider som tar hänsyn till miljö och klimat genom exempelvis lägre utsläpp av
växthusgaser, minskad användning av växtskyddsmedel och en positiv utveckling av
odlingslandskapet. Dessutom är det viktigt att minska matsvinnet 1. Med integrerad menas att
måltiden ses som en resurs i omsorgen eller det pedagogiska arbetet.

Figur 1. Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på måltiden. (Livsmedelsverket, 2017a)

1

Matsvinn är ätbar mat som slängs från servering, lagring och tallrikar
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Upphandling
Kommunen upphandlar i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Detta innebär
att krav på livsmedel kan ställas så länge de inte är diskriminerande och handelshindrande.
Det finns möjligheter att ställa krav på vad som ska upphandlas men inte från vem. Till
exempel går det inte att fråga efter livsmedel med egenskapen från Sverige. Däremot är det
möjligt att upphandla svenskt genom att ställa krav som motsvarar svensk produktion och
djurhållning. Lindesbergs kommun ställer krav i upphandlingen för att främja social,
ekonomisk och ekologisk utveckling, se avsnittet ”Hållbar utveckling” nedan.
En avtalsperiod är två år med möjlighet att förlänga ytterligare två år. I upphandlingen
samarbetar Lindesbergs kommun med länets norra kommuner – Nora, Ljusnarsberg och
Hällefors.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i
Det kostpolitiska programmet stödjer en
olika sammanhang. Det fick spridning år 1987 i Förenta
hållbar utveckling och förhåller sig till:
Nationernas Bruntlandsrapporten med följande definition:
- Den svenska livsmedelsstrategin
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer
- Förenta nationernas Agenda 2030
dagens behov utan att äventyra kommande generationers
- Den regionala utvecklingsstrategin
- Lindesbergs vision 2025
möjligheter att tillfredsställa sina behov (FN, 1987).
- Sveriges miljökvalitetsmål
Hållbar utveckling delas in tre samspelande delar; social,
- Livsmedelsverkets råd
ekologisk samt ekonomisk. Social hållbarhet innebär att
människors hälsa och grundläggande behov uppfylls.
Ekologisk hållbarhet handlar om att bevara naturens resurser och minska påverkan på miljön,
och med ekonomisk hållbarhet menas hushållning med mänskliga och materiella resurser.
Lindesbergs kommun ska främja en hållbar utveckling genom ett flertal åtgärder:
-

Vi arbetar från Livsmedelsverkets rekommendationer för att maten ska vara hälsosam
och säker

-

Vi strävar efter att måltiderna ska serveras i en lugn och trevlig miljö och att gästen
ska ges möjlighet att påverka måltiden

-

För förbättrad hälsa och minskad klimatpåverkan ska andelen vegetabilier utökas,
främst inom skola och förskola

-

Vi väljer svenska livsmedel i den mån som är möjlig och gynnar därmed
sysselsättning inom svensk primärproduktion

-

Vi väljer säsongsanpassade grönsaker för en högre kvalitet och lägre klimatpåverkan

-

Det kött som serveras i kommunens offentliga verksamheter ska vara
svenskproducerat och gärna av naturbeteskött, eller leva upp till samma krav som
svenskt djurskyddskrav innebär

-

Vi ska gynna den lokala ekonomin genom att upphandla fler närproducerade livsmedel

-

Vi ska utöka andelen ekologiska livsmedel för att främja en hållbar miljöutveckling
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-

Genom att välja produkter som är producerade under kollektivavtalsenliga eller
liknande arbetsförhållanden och på ett rättvist sätt, exempelvis Fairtrade 2, respekteras
mänskliga rättigheter och producenterna får tillräckligt betalt för sitt arbete

-

Bananer, kaffe, te och kakao ska alltid vara ekologiskt och etiskt märkta med hänsyn
tagen till miljö och sociala arbetsförhållanden

-

De fisk- och skaldjursprodukter som köps in är märkta med någon av
miljöcertifieringarna MSC, ASC eller KRAV, alternativt lever upp till motsvarande
krav

-

Av hälso- och miljöskäl undviks livsmedel med palmolja. I andra hand väljs produkter
med kravcertifierad palmolja, och i tredje hand annan certifierad palmolja

Köken

I Lindesbergs kommun finns i dagsläget 21 tillagningskök och sju mottagningskök (våren
2018). Mottagningsköken mottar färdiglagad huvudkomponent från tillagningskök och
tillagar själva tillbehör i form av pasta, ris eller potatis samt sallad. Köken ordnar också
mellanmål och frukost på majoriteten av kommunens förskolor och till viss del även till
särskilt boende. Kommunens viljeriktning är att fortsätta prioritera tillagningskök för en högre
kvalitet på måltiderna och för att underlätta kommunikation mellan matgäst och kök.

Genomförande och uppföljning
Programmet är ett långsiktigt inriktningsdokument som revideras vid behov eller minst vart
fjärde år. Ansvarig för revidering är måltidsenheten. Riktlinjerna ligger till grund för
verksamhetsspecifika regler och instruktioner/checklistor som tas fram av
verksamhetsansvariga chefer. Målen är styrande för alla berörda verksamheter. Kostchef
ansvarar för sammanställning av målens indikatorer (sida 5) och jämför resultaten med värden
från våren år 2018.

Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors
inflytande och handlingskraft (Fairtrade, u.å.).
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Riktlinjer för måltider i förskola

Måltiderna i förskolan är betydelsefulla i arbetet för jämlik hälsa eftersom de ger alla barn,
oavsett bakgrund och socioekonomiska förutsättningar, möjlighet till hälsosamma matvanor.
Maten är inte bara viktig för att ge barnen energi för att leka och lära, utan även för att ge en
grund för hälsosamma och miljövänliga matvanor. Maten och måltiderna kan dessutom
användas som pedagogiskt material för att på ett lekfullt sätt förstå exempelvis kultur, matens
miljöpåverkan och geografi.
Utgångspunkten för måltiderna i förskolan är
Livsmedelsverkets gällande rekommendationer och
Måltidsmodellen, vilken omfattar flera olika aspekter
för att måltiden ska bli bra (Livsmedelsverket, 2016).
Läs mer om modellen på sida 7.

Maten
Maten i förskolan är varierad, säsongsanpassad och i så stor utsträckning som möjligt lagad
från grunden. I menyplaneringen tas hänsyn till bland annat gäst, budget, matens
miljöpåverkan och upphandlade livsmedel. Måltidernas näringsmässiga kvalitet planeras
genom Livsmedelsverkets rådande rekommendationer. Till lunchen serveras minst tre
grönsaker, gärna uppdelade för sig. Lindesbergs kommun erbjuder specialkost av medicinska
skäl samt i form av vegetarisk och fläskfri kost. Mer information finns på hemsidan.
En bra näringsrik frukost eller mellanmål planeras utifrån dessa byggstenar:
-

Mjölkprodukt eller motsvarande, till exempel näringsberikad havredryck
Bröd med pålägg eller osötade flingor/müsli
Grönsaker eller frukt, gärna efter svensk säsong

Med dessa livsmedel blir måltiderna enkla att göra i ordning och variera. Brödsorterna är utan
tillsatt socker och varierande, både ljust och grova, samt anpassade till barnens ålder och
behov. Det är viktigt att mellanmålen är mer matiga om lunchen var lättare, eller att lunchen
följs av hälsosam efterrätt, till exempel frukt.
Vatten är en bra måltidsdryck men valet bör göras utifrån vad som serveras i övrigt och
barnens matvanor. Erbjuds mjölk eller andra mjölkprodukter både till frukost, mellanmål och
som måltidsdryck blir det ibland onödigt mycket och kan leda till att barnet äter för lite av
andra viktiga livsmedel (Livsmedelsverket, 2016). Mer information om hälsosam mat i
förskolan och val av livsmedel finns på Livsmedelsverkets hemsida samt i Bra mat i förskolan
(2016). Läs mer om näringslära i bilaga 2.
Rutiner för att förebygga och hantera risker i samband med måltiderna ska finnas på samtliga
förskolor. Nötter, jordnötter, sesamfrön och mandel ska inte förekomma på förskolorna
överhuvudtaget.
Inköp till förskolan görs i enlighet med kommunens upphandlingsavtal. Läs mer om
upphandling och hållbar utveckling på sida 8–9.
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Måltidsmiljön och måltidsordning
Chansen att barnen äter och tycker om maten ökar om miljön är lugn och man har trevligt
tillsammans. Måltidsmiljön ska därför utformas i samråd med barn och pedagoger. Det är
viktigt att barnen vet vilka rutiner och regler som gäller vid måltiden, och genom att låta
barnen själva ta ansvar för om och hur mycket som ska ätas ökar chanserna till positiva
måltidsupplevelser (Livsmedelsverket, 2016). Läs mer om förskolepersonalens viktiga roll
under ”pedagogiska måltider”.
Barnen ska ges utrymme att äta utan tidspress. Frukost, lunch och mellanmål serveras på
regelbundna tider. För små barn är det viktig att det inte för lång tid mellan måltiderna.
Lunchen serveras inte före klockan 11.00. Om möjligt serveras barnen grönsakerna före
lunchen.
Vid heldagsplacering ger frukost, lunch och mellanmål i förskolan cirka 70 procent av
dagsbehovet, varav frukost 20–25 och lunch 25–35 procent. De resterande 30 procenten
serveras i hemmet.

Pedagogiska måltider
Barn behöver vuxna som förebilder och stöd. Syftet med pedagogiska måltider är att ge
tillfälle till samvaro och en positiv upplevelse av måltider samt att bidra till en lugnare
måltidsmiljö. Pedagogiska måltider ska finnas på kommunens samtliga förskolor vid frukost,
lunch och mellanmål. Verksamhetschef avgör omfattningen.
I arbetsuppgiften att äta pedagogiskt ingår det att:
-

Äta tillsammans med barnen av den mat som serveras

-

Berätta vad som serveras

-

Bidra till en lugn och trivsam måltidsmiljö och en positiv attityd till måltiden

-

Samtala med barnen, exempelvis om matens smak och ursprung

-

Vara en förebild genom att äta en balanserad måltid (använd tallriksmodellen som
stöd, se bilaga 1)

-

Uppmuntra barnen att smaka nya livsmedel och ta av måltidens alla delar, både
grönsaker, kött/baljväxter och potatis/ris/pasta, osv.

-

Ansvara för att barn med specialkost serveras rätt mat

Förskolan bör regelbundet avsätta tid för att ge stöd kring och diskutera förhållningssätt och
rutiner vid måltiderna, till exempel på arbetsplatsträffar.

Maten som ett pedagogiskt verktyg
Barn lär hela tiden med alla sinnen, vilket innebär att möjligheterna till lärande är
obegränsade. Endast fantasin sätter gränser för hur man kan integrera måltiden i det
pedagogiska arbetet. Barnen kan få ökat intresse för mat, hälsa och miljö genom exempelvis
grönsaksodlingar, besök i köket eller sapere-metoden. Sapere-metoden används för att öva
barns språk och sensoriska förmåga, det vill säga upplevelse av maten och måltiderna med
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alla sinnen; doft, syn, hörsel, smak och känsel. Studier visar att barn som arbetat med
sensorisk träning vågar prova fler livsmedel och rätter. Förslag på färdigt material för att
använda maten som ett pedagogiskt verktyg finns på kommunens hemsida.

Miljö och klimat
Att barnens kunskap om matens miljöpåverkan ökar är viktigt för en hållbar miljöutveckling.
Detta kan ske genom bland annat samverkan mellan förskole- och måltidspersonal samt
genom att integrera mat och måltider i leken. Läs mer under ”Aktuell information och
lästips”.
Att kasta ätbar mat innebär ett stort resursslöseri och miljöpåverkan. Både måltids- och
förskolepersonal har ett ansvar att minska matsvinnet. Köket mäter matsvinnet två gånger per
år och genom bland annat kostråd kan resultaten uppmärksammas och åtgärder diskuteras.
Det är även viktigt att måltidspersonalen informeras om eventuell frånvaro för att kunna
anpassa mängden mat till antalet gäster. Eventuella matrester skickas alltid tillbaka till köket,
för uppskattning av mängd och vad som slängs.
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).

Sockerrika livsmedel
Läsk, godis, bakverk och glass ger snabb energi men lite eller ingen näring
(Livsmedelsverket, 2016). Om barn ska få i sig alla näringsämnen de behöver finns det inte
mycket plats för sådana produkter. På kommunens förskolor är tillsatt socker i olika former
därför ytterst begränsat. Sötad yoghurt/kräm eller liknande produkter serveras inte.
Hälsosamma produkter såsom bär föredras framför sylt, dock kan sylt och ketchup ingå i
lunchen i en välplanerad meny. Vid ett tillfälle per termin bjuder köket på en sötsak för att
uppmärksamma till exempel kanelbullens dag eller fettisdag. Övriga vanliga högtider
uppmärksammas genom måltiderna utan att det serveras sötsaker. Även barnens födelsedagar
kan firas på många olika sätt utan sötsaker, exempelvis genom bordsplacering, dukning och
sång. Föräldrar/vårdnadshavare ska inte bjuda förskolan på sötsaker eller snacks, av hälsoskäl
och med hänsyn till allergier. Att förskolepersonal och barn bakar tillsammans uppmuntras,
helst hälsosamma bakverk såsom fröknäcke, scones eller matmuffins.

Utflyktsmat
Vid utflykt finns olika lunchalternativ:
Alternativ 1: Matig sallad, dressing, bröd (kyckling eller skinka och potatis, couscous pasta
eller mathavre etc.)
Alternativ 2: Korv med bröd och frukt
Alternativ 3: Pannkaka (kall) och frukt
Köket meddelas senast två veckor innan utflyktsdagen. Det finns inga begräsningar om hur
ofta förskolan kan välja utflyktsmat i stället för den planerade lunchen. Måltidsenheten
ansvarar för maten med rätt temperaturhållning tills maten lämnar köket. Förskolan står för
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kylväskor vid utflykterna och ansvarar för att rätt temperatur och hygien hålls fram till
serveringen. Som måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk.

Samverkan och lärande
Barn som är involverade i att laga och smaka på mat får en mer positiv attityd till mat. Frukost
och mellanmål är ofta enkla att laga och något som barnen kan hjälpa till med (SLV, 2016).
Det finns ingenting i lagstiftningen som hindrar att barnen deltar i matlagning men samma
krav gäller för barnen som för den ordinarie personalen gällande exempelvis hygien och
skyddskläder (Livsmedelsverket, 2016). Måltidspersonalen avgör om och i vilken
utsträckning barnen kan delta i matlagningen. Även att bjuda in kocken till avdelningarna för
att prata om mat uppmuntras.

Kostråd
För att utveckla måltiderna och samarbetet mellan måltidspersonal och förskolorna är det
viktigt att kostråd anordnas, minst en gång per halvår. På kostrådet möts måltidspersonal,
förskolechef, kökschef och förskolepersonal för att diskutera måltidens ur olika aspekter med
Måltidsmodellen som underlag (sida 7). Kökschef är sammankallande.

Aktuell information och lästips
Aktuell information om bland annat andelen ekologiska livsmedel, matsvinnet i kommunen
samt förslag på pedagogiskt material kopplat till mat, miljö och måltider finns på kommunens
hemsida. Mer information om bra val av livsmedel i förskola finns på Livsmedelsverkets
hemsida och i Bra måltider i förskolan (2016). Läs mer om nutrition i bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning sker genom
kostråd, arbetsplatsträffar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering.
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Riktlinjer för måltider i skola och fritidshem
Det är svårt att ta till sig kunskap när man är hungrig. Skolmåltiderna är en förutsättning för
lärande i skolan och har dessutom stor betydelse för hälsan. Bra skolmåltider bidrar till god
och jämlik hälsa och kan lägga en grund för bra och miljömedvetna matvanor för resten av
livet. Genom att integrera måltiderna i verksamheten kan de användas som ett pedagogiskt
verktyg och öka kunskapen om matens påverkan på hälsa och miljö. Skolmåltiden är alltså
viktig för främjandet av en hållbar utveckling och en viktig del i det långsiktiga
folkhälsoarbetet. Därför ska den ges förutsättningar för att vara en av dagens höjdpunkter för
elever i alla åldrar, från förskoleklass till gymnasiet (Livsmedelsverket, 2013).
Utgångspunkten för måltiderna i skola och fritidshem är
Livsmedelsverkets råd och Måltidsmodellen, vilken
omfattar flera olika aspekter för att måltiden ska bli bra. Läs
mer om modellen på sida 7.

Maten
Lindesbergs kommuns skolor har en gemensam lunchmeny
som planeras terminsvis. I menyplaneringen tas hänsyn till gäst, budget, matens
miljöpåverkan och upphandlade livsmedel. Maten är varierad, säsongsanpassad och, i så stor
utsträckning som möjligt, lagad från grunden. Måltiderna näringsberäknas så att maten, över
en längre period, är näringsriktig. Lunchmenyn finns på kommunens hemsida.
Flera rätter att välja mellan finns på de större skolorna där köket har förutsättningar för att
laga fler än en rätt (bland annat tillräckligt med utrymme och utrustning), varav en bör vara
vegetarisk. På de större skolornas salladsbord serveras minst fem stycken olika sorters
grönsaker och på de mindre skolorna minst tre. Specialkost erbjuds av medicinska skäl samt i
form av vegetarisk och fläskfri kost. Mer information finns på hemsidan.
För att frukost och mellanmål ska vara mättande och näringsrika bör de alltid innehålla tre
delar (Livsmedelsverket, 2013):
-

Mjölkprodukt eller motsvarande, till exempel näringsberikad havredryck
Bröd med pålägg eller osötade flingor/müsli
Grönsaker eller frukt, gärna efter svensk säsong

Med dessa livsmedel blir måltiderna enkla att göra i ordning och variera. Brödsorterna
varieras och bör vara nyckelhålsmärkta 3. Bröd med tillsatt socker ska inte serveras. Att baka
hälsosamt till mellanmål på fritidshem uppmuntras, till exempel fröknäcke, scones eller
matmuffins. Vid lättare lunch bör mellanmålet vara mer mättande, med exempelvis matigare
pålägg såsom ägg eller makrill. Inköpen görs i enlighet med kommunens upphandlingsavtal.
Läs mer om upphandling och hållbar utveckling på sida 8–9.

Nyckelhålsmärkningen innebär att livsmedlen innehåller mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och
nyttigare eller mindre fett (Livsmedelsverket, 2017c).

3
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På skola och fritidshem ska det finnas rutiner för att hantera och förebygga risker i samband
med måltiderna. Nötter, jordnötter, sesamfrön och mandel ska inte förekomma på skolan
överhuvudtaget.

Måltidsmiljön och måltidsordning
En lugn och trevlig måltidsmiljö i skolrestaurangen är viktig för elevernas matro samt en
trivsam arbetsmiljö, och utformas därför i samråd med elever och personal. Förutom
inredning och utformning kan vuxnas närvaro och en välplanerad schemaläggning av lunchen
vara avgörande för en lugnare måltid. Schemaläggning av lunchen ska göras tillsammans med
måltidspersonalen för större möjligheter att planera serveringen efter antalet matgäster.
Eleverna ska ha minst 20 minuter att sitta ner och äta och det är en fördel om eleverna äter
ungefär samma tid varje dag.
Att låta dem som vill ta mat igen gå före i kön är ett sätt att minska matsvinnet och skapa en
lugnare miljö, och måste kommuniceras tydligt till alla elever. Alternativet är, om möjlighet
finns, en egen linje för omtag.
Rekommenderade serveringstider

Energiinnehåll av totala dagsbehovet

Frukost (fritidshem): 07.00 – 07.30

20 – 25 procent

Lunch: 11.00- 13.00

25 – 35 procent

Mellanmål (fritidshem): 14.00 – 15.00

15 – 20 procent

Måltiderna i skolan och på fritidshem behöver kompletteras med måltid i hemmet.

Schemalagd lunch

Schemalagd lunch innebär att klassen går och äter tillsammans med läraren för att sedan
återgå till klassrummet och fortsätta lektionen (Livsmedelsverket, 2013). Rast läggs före
måltiden eller vid annan tidpunkt. Effekter av schemalagd lunch är mindre stress för eleverna,
att eleverna äter mer och ett minskat matsvinn. Skolans rektor avgör om schemalagd lunch
ska användas på skolan.

Pedagogiska måltider
Barn och unga behöver vuxna som stöd och förebilder. Syftet med pedagogiska måltider är att
ge tillfälle till samvaro och en positiv upplevelse av måltider samt att bidra till en lugnare
måltidsmiljö (Livsmedelsverket, 2013). Pedagogiska måltider ska finnas på kommunens
samtliga skolor. Rektor avgör omfattningen och beslutar i samråd med personal om vilka som
ska äta pedagogiskt.
I arbetsuppgiften att äta pedagogiskt ingår det att:
-

äta tillsammans med eleverna av den mat som serveras, max en vuxen per bord

-

bidra till en lugn och trivsam måltidsmiljö och en positiv attityd till måltiden

-

följa med de yngre eleverna till skolrestaurangen

-

berätta för de yngre eleverna vad som serveras

-

samtala med eleverna, om exempelvis matens ursprung och smak
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-

vara en förebild genom att äta en balanserad måltid (använd tallriksmodellen som stöd,
se bilaga 1)

-

uppmuntra eleverna att ta av alla måltidskomponenter och smaka nya
livsmedel/maträtter

-

ansvara för att elever med specialkost serveras rätt mat

Maten som ett pedagogiskt verktyg
Skolmåltiderna kan utgöra ett värdefullt verktyg i skolans uppdrag kring livsstil, miljö och
hälsa och användas i pedagogiken på många olika sätt. Förutom att undervisa om matens
påverkan på hälsa och miljö i hem- och konsumentkunskap kan skolmåltiderna integreras i
andra skolämnen. Eleverna kan exempelvis studera matens ursprung på geografin eller olika
maträtters klimatpåverkan på naturvetenskapen. Förslag på lektionsmaterial kopplat till
måltiderna finns på kommunens hemsida.

Miljö och klimat
Att elevernas kunskap om matens miljöpåverkan ökar är viktigt för en hållbar
miljöutveckling. Detta kan ske genom bland annat samverkan mellan pedagogiken och
måltidspersonalen samt genom att integrera måltiden i olika läroämnen.
Att kasta ätbar mat innebär ett stort resursslöseri och miljöpåverkan. Både måltidspersonal,
skolpersonal och elever har ett ansvar att minska matsvinnet. Köket mäter matsvinnet två
gånger per år och genom kostråd och pedagogiska måltider uppmärksammas resultaten och
åtgärder diskuteras. Det är även viktigt att måltidspersonalen informeras om eventuell
frånvaro för att kunna anpassa mängden mat till antalet gäster.
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).

Sockerrika livsmedel
Sockerrika livsmedel såsom läsk och godis bidrar med mycket energi men knappt några
näringsämnen (Livsmedelsverket, 2013). Eftersom många barn i Sverige får i sig för mycket
socker är utrymmet för sötsaker och snacks väldigt begränsat i skolan och på fritidshem. Vid
ett tillfälle per termin kan exempelvis kanelbullens dag eller fettisdag uppmärksammas genom
servering av bakverk. Övriga vanliga högtider uppmärksammas genom måltiderna utan att det
serveras sötsaker. Till frukost eller mellanmål serveras osötat äppelmos eller bär istället för
sylt. Måltiderna inkluderar inte söta eller näringsfattiga livsmedel, exempelvis nyponsoppa,
saft, sötad yoghurt eller bakverk. I en välplanerad lunchmeny kan ketchup och sylt ingå som
tillbehör till rätter där det passar. Att fritidshemmens personal bakar hälsosamt tillsammans
med barnen uppmuntras.
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Utflyktsmat
Vid utflykt finns olika lunchalternativ:
Alternativ 1: Matig sallad, dressing, bröd (kyckling eller skinka och potatis, couscous pasta
eller mathavre etc.)
Alternativ 2: Korv med bröd och frukt
Alternativ 3: Pannkaka (kall) och frukt
Köket meddelas senast två veckor innan utflyktsdagen. Det finns inga begräsningar om hur
ofta skolan kan välja utflyktsmat i stället för den planerade lunchen. Måltidsenheten ansvarar
för maten med rätt temperaturhållning tills maten lämnar köket. Skolan står för kylväskor vid
utflykterna och ansvarar för att rätt temperatur och hygien hålls fram till serveringen. Som
måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk.

Samverkan och lärande
Att låta elever involveras i måltidsverksamheten på skolan kan vara lärorikt eftersom det kan
innebära att de får större förståelse för maten samt inblick i en yrkesverksamhet. Det finns
ingenting i lagstiftningen som hindrar att elever deltar i matlagning på fritidshem eller skolor
men samma krav gäller för elever som för den ordinarie personalen gällande exempelvis
hygien och skyddskläder (Livsmedelsverket, 2013). Måltidspersonalen avgör om och i vilken
utsträckning eleverna kan delta i matlagningen. Även att bjuda in skolkocken till klassrummet
för att prata om maten uppmuntras, både i hem- och konsumentkunskap och andra läroämnen.

Kostråd
Samarbete mellan den pedagogisk personal och måltidspersonal har flera positiva effekter,
såsom minskat matsvinn och ökad kunskap om matens miljö- och hälsopåverkan. För att
utveckla måltiderna och samarbetet på skolan är det viktigt att kostråd anordnas, minst en
gång per termin. Att låta eleverna vara delaktiga skapar engagemang, kunskap och ett ökat
ansvarstagande, och ger värdefull återkoppling om måltiderna. På kostrådet möts
måltidspersonal, elevrepresentanter, rektor och/eller pedagoger och för att diskutera måltidens
ur olika aspekter med Måltidsmodellen som underlag (sida 7). Eleverna uppmuntras diskutera
frågorna på klassråd/elevråd innan mötet. Rektor har ansvar för kostrådet.

Aktuell information och lästips
Aktuell information om bland annat andelen ekologiska livsmedel, matsvinnet i kommunen
samt förslag på lektionsmaterial kopplat till mat och måltider finns på kommunens hemsida.
Mer information om bra val av livsmedel i skola och fritidshem finns i Bra mat i skolan
(2013) och på Livsmedelsverkets hemsida. Läs mer om nutrition i bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning av det
kostpolitiska programmet och riktlinjerna för skola och fritidshem sker genom kostråd,
arbetsplatsträffar, verksamhetsplanering, verksamhetsberättelse samt SkolmatSverige - ett
webbaserat verktyg för bedömning av skolmåltiden (SkolmatSverige, 2018). Genom
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SkolmatSverige kan måltidsmodellens alla aspekter utvärderas (sida 7).
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Riktlinjer för skolkafeterior

Skolkafeterior är viktiga inslag för elever som går långa dagar i skolan eftersom de kan ge
möjlighet till mellanmål och frukost samt avkoppling och samvaro. Riktlinjerna är ett stöd i
arbetet för att främja hälsa och hållbar utveckling i kommunens skolkafeterior.

Underlätta hälsosamma val
Hälsosamma val i skolkafeterian underlättas genom öppettider, utbud, exponering och
prissättning.
Öppettider
För att uppmuntra elever att äta av skollunchen bör öppettider inte konkurrera med
skolrestaurangen. Det är önskvärt att caféet har stängt under lunchtid och öppet tidig morgon
och eftermiddag.
Utbud
Ett bra och hälsosamt utbud i skolkafeterian underlättar hälsosamma val (Livsmedelsverket,
2013). Utrymmet för snacks, söta drycker och socker är litet om eleverna ska få den näring de
behöver. Ett brett, varierat och hälsosamt utbud utvecklas i samarbete med skolsköterska och
elever. Energidrycker ska inte finnas med i utbudet.
Ett bra utbud består exempelvis av:
-

Mjölk/yoghurt/kvarg/fil/smoothies utan tillsatt socker

-

Flingor/müsli/gryn - nyckelhålsmärkta

-

Smörgåsar av nyckelhålsmärkt bröd och med grönsaker

-

Frukt, gärna efter säsong

-

Grönsaksstavar med dipp

-

Kaffe/te/juice/vatten

(Livsmedelsverket, 2013.)
Att caféerna själva tillverkar och bakar ett hälsosamt utbud är positivt, vilket går att anpassa
till verksamhetens förutsättningar. Saknar caféet tillgång till ugn kan till exempel rawfoodbollar och smoothies vara en möjlighet.
Exponering
Det ska vara enkelt att välja hälsosamma alternativ och därför ska dessa synas tydligt. Genom
placering, skyltning och information kan dessa främjas. Om godis, snacks och socker till
kaffet/teet erbjuds placeras dessa mindre synligt.
Prissättning
Prissättning ska också användas för att uppmuntra eleverna att välja hälsosamma alternativ
framför ohälsosamma. Bra val kan subventioneras medan de onyttiga säljs för några kronor
mer. Förutom olika prissättningar kan det också vara viktigt att det blir en tydlig mängdskillnad i
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vad man får för pengarna, vilket kan uppmuntra eleverna att välja den stora mackan framför den
lilla sötsaken.

Miljö och klimat
Ekologiskt och rättvisemärkt
Skolkafeteriornas verksamhet påverkar även miljön. Genom att göra inköp enligt de avtal som
kommunen har ingått och därmed sälja kaffe, te och bananer som enligt kommunens
upphandling är ekologiska och rättvisemärkta främjas en hållbar utveckling. Att kommunicera
miljö- och etikmärkningarna och sprida kunskap om livsmedlens miljöpåverkan uppmuntras.
Se sida 8–9 för mer information om kommunens upphandling och hållbar miljöutveckling.
Återvinning och material
Sopsortering ska vara möjligt för skolkafeteriorna enligt den kommunala avfallsplanen
(Bergslagens Kommunalteknik, 2015). Engångsartiklar av plast ska undvikas i förmån för
återanvändbara produkter eller engångsartiklar av papp.

Livsmedelshygien och allergier
Skolkafeterian ansvarar för att den mat som serveras är hygienmässigt säker att äta och därför
ska det finnas tydliga rutiner för att förebygga risker. Nötter, mandlar, sesamfrön och
jordnötter ska på grund av allergirisk inte finnas i skolans utrymmen, och därmed inte heller i
skolkafeterian.
De som arbetar i skolkafeterian ska ha kunskap om förvaring av livsmedel och eventuella
allergener i produkterna. Denne ska ha bra rutiner för den personliga hygienen, vara frisk och
ha lämpliga kläder för arbetet. Caféansvarig har ansvar för att eventuella elever som hjälper
till i caféet får lära sig allt de behöver veta för att maten ska vara säker att äta
(Livsmedelsverket, 2013).

Miljön i skolkafeterian
Måltidsmiljön är viktig för avkoppling och samvaro. Skolkafeterian bör utformas i samarbete
med elever så att både elever och personal tycker det är trevligt att vistas där. Med hjälp av
växter, skärmar, belysning och ljuddämpande tyger kan kafeterian kännas trivsammare och
lite mysigare.

Genomförande och uppföljning
En förändring i skolkafeteriornas verksamhet kan ske successivt. Verksamhetsansvarig rektor
ansvarar för att riktlinjerna efterföljs. Uppföljning av det kostpolitiska programmet och
riktlinjerna för skolkafeterior sker genom verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering.
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Riktlinjer för måltider på särskilt boende
Trevliga och hälsosamma måltider är viktigt för en god livskvalitet. Förutom att maten ger
tillräckligt med näring och energi är det också viktigt att måltiden blir en trevlig stund
eftersom den kan vara en av dagens höjdpunkter. Hos äldre finns en ökad risk för undernäring
då aptiten kan påverkas av sjukdomar, mediciner och psykosociala faktorer såsom
nedstämdhet och ensamhet. Det är därför viktigt att maten som serveras i äldreomsorgen är av
hög kvalitet och anpassas efter de äldre, vilket kräver att omvårdnadspersonalen är lyhörd och
har kunskap om varje persons specifika behov
(Livsmedelsverket, 2018b).
Utgångspunkten för måltiderna på särskilt boende är
Livsmedelsverkets råd och Måltidsmodellen, vilken
omfattar flera olika aspekter för att måltiden ska bli bra. Läs
mer om modellen på sida 7.

Maten
Till grund för de måltider som tillagas för kommunens äldreomsorg ligger Livsmedelsverkets
rådande rekommendationer. De enskilda på heldygnsboende erbjuds 100 procent av
rekommenderat energi- och näringsintag. Måltidsenhetens personal tillagar näringsberäknad
lunch och middag. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt från grunden utifrån en
meny som är varierad och säsongsanpassad.
Att anpassa matens sammansättning, konsistens och storlek utifrån den enskildas behov är
viktigt. Närings- och energitätare mat kan vara nödvändigt för dem som av olika anledningar
har försämrad aptit. Det är självklart även viktigt att undersöka varför den enskilde har
försämrad aptit eller andra ätsvårigheter och genom vilka individanpassade åtgärder den kan
förbättras. Vid risk för undernäring är det viktigt att utreda orsaker och att sätta in
individanpassade åtgärder som även följs upp. Om vanlig mat och dryck inte räcker till för att
täcka individens behov kan kosttillägg behövas. Specialkost och konsistensanpassad kost
erbjuds till dem som behöver det.
I takt med en stigande ålder ökar förlusten av muskelmassa och styrka, varpå det är viktigt
med ett ökat intag av protein (Livsmedelsverket, 2017b). Proteinrika livsmedel bör prioriteras,
även när det gäller måltidsdrycker och mellanmål. Att omvårdnadspersonal bakar på
avdelningarna uppmuntras och under förutsättning att det finns lämpliga hygienrutiner kan
även de äldre delta. Inköp görs enligt kommunens avtal.

Genomförandeplan
En genomförandeplan utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes
anhörige/närstående. I genomförandeplanen ska det framgå hur, när och var de beviljade
insatserna ska utföras utifrån den enskildes behov och önskemål, vilket även omfattar
måltiderna. Genomförandeplanen revideras vid behov och minst var sjätte månad.
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Måltidsordning
En förutsättning för att de äldre ska få i sig tillräckligt med energi är att måltiderna sprids över
dygnet. Nattfastan ska därför inte överskrida elva timmar. För att få tillräckligt med tid mellan
huvudmålen serveras lunch kring 12.00 och middag kring 17.00. Sex måltider bör erbjudas
varje dag, varav tre huvudmål (frukost, lunch och middag) och tre mellanmål. Även att
erbjuda eventuell förfrukost, något att äta eller dricka innan sänggående eller ett mellanmål
till den som är vaken nattetid kan behövas för att korta ner nattfastan.

Måltidsmiljön
Hur maten serveras och stämningen runt matbordet påverkar upplevelsen av måltiden i stor
utsträckning. Trivsamhet är viktigt, vilket bland annat kan främjas genom bra belysning, fin
dukning och att man väntar med disk tills alla ätit klart. Kontraster mellan ljusa och mörka
färger kan användas för att göra dukningen och maten mer tydlig, vilket särskilt kan
underlätta för enskilda med demenssjukdom (Livsmedelsverket, 2017b). Att tala om för den
enskilde vad som serveras är alltid av vikt för en trevlig måltidsupplevelse.
Servering ur karotter på bordet kan främja valmöjligheter då det blir lättare för den enskilde
att fylla på mer mat under måltidens gång. Om maten i stället serveras upplagd på tallrik är
det viktigt att den presenteras på ett tilltalande sätt. En för stor portion kan bli motbjudande.
Vilken typ av servering som passar bäst avgörs på respektive avdelning.
Att avdelningarna vid varje måltid har en person som är ansvarig för måltidsmiljön och maten
är önskvärt eftersom denne kan bidra till en trevligare måltidsupplevelse. Denne ansvarar för
att checklistan följs vid lunch och middag (bilaga 4) och är dessutom viktig av säkerhetsskäl
eftersom det i så fall alltid finns personal vid matbordet under måltiderna.

Högtider
Högtider uppmärksammas genom maten och dukningen. Vid de vanligaste högtiderna skickar
köken festligare måltider. Vid andra högtider kontaktas köket för en diskussion om
möjligheterna att byta ut den ordinarie matsedelns maträtter, senast två veckor innan.

Omsorgsmåltider
Omsorgsmåltider är önskvärda och innebär att personalen på särskilt boende äter tillsammans
med den äldre och samma maträtt som denne. För många äldre kan det bidra till mer
matglädje och därmed ett högre energiintag och bättre hälsa. För demenssjuka personer kan
omsorgsmåltider också fungera som en ”spegel” då de äldre ser och förstår vad de ska göra
(Livsmedelsverket, 2017b).

Miljö och klimat
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).
Matsvinnsmätningar på alla avdelningar uppmuntras liksom en samverkan med andra
kostombud och måltidspersonal för att diskutera ett minskat matsvinn, se Samverkan nedan.
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Att ta tillvara på eventuell överbliven mat som inte varit ute till servering är möjligt om det
sker på ett hygienmässigt korrekt vis. Rutiner för kontroll av temperatur samt märkning av
den mat som sparas är då nödvändigt för att tillvaratagningen ska ske på ett säkert sätt, i
enlighet med egenkontrollprogrammet. Mer information och stöd finns i Handbok för säker
mat inom skola, vård och omsorg (Sveriges kommuner och landsting, 2014).

Samverkan
Kostombud
För många äldre kan det vara lättare att delge sina önskemål och synpunkter till
omvårdnadspersonalen än till det kök som tillagar maten. Därför är det viktigt att varje
avdelning har minst ett kostombud som ansvarar för att lyfta måltidsrelaterade frågor.
Kostombuden har bland annat ansvar för att:
- de enskildas åsikter uppmärksammas
- egenkontrollprogrammen följs vid hantering av mat
- kontakta tillagningskök i enskilda ärenden och samarbeta i frågor rörande mat och hälsa
- delge medarbetare information från kostombudsträffar och kostråd, se nedan
Kostombudsträffar
Samtliga kostombud från särskilt boende träffas på kostombudsträffar minst en gång per
termin med syftet att utbyta idéer och erfarenheter och utveckla samarbetet mellan enheterna.
Sammankallande till kostombudsträffarna är sköterskechef.
Kostråd
Samverkan och kommunikation inom och mellan olika verksamheter är nödvändigt för
fungerande rutiner kring måltiderna. För att underlätta kommunikationen mellan omvårdnadsoch måltidspersonal är det viktigt att kostråd anordnas, minst en gång per halvår. Syftet är att
diskutera hur måltiderna kan utvecklas ytterligare, och öka de enskildas inflytande över
utbudet. Måltidsmodellen (sida 7) är en god grund att utgå ifrån så att alla aspekter av
måltiden uppmärksammas. Utöver kostombud, måltidspersonal och biträdande
kostchef/kökschef bör även enhetschef och sjuksköterska delta. Sammankallande till dessa
möten är biträdande kostchef eller ansvarig kökschef.
Det är viktigt att de boende har möjlighet att vara med och påverka maten och måltiderna,
vilket kan ske antingen genom deltagande på kost- eller boenderåd, men även genom
kostombudet. Enhetschefen avgör om boendet ska sammankalla till boenderåd, eller om de
enskilda ska bjudas in till kostråd.

Aktuell information
Aktuell information om andelen ekologiska livsmedel, svinnet i kommunen och material
kopplat till måltider finns på kommunens hemsida. Mer information om bra mat och måltider
finns på Livsmedelsverkets hemsida och i Bra mat i äldreomsorgen (2018). Läs mer om
nutrition i bilaga 2.
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Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning sker genom
kostråd, arbetsplatsträffar, kostombudsträffar och verksamhetsberättelse.
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Riktlinjer för måltider i hemtjänst
Det är viktigt att maten som serveras i äldreomsorgen är av hög kvalitet eftersom många äldre
på grund av sjukdom, nedstämdhet, ensamhet eller mediciner kan ha sämre aptit. Trevliga och
hälsosamma måltider är betydande för en god livskvalitet. Hemtjänstpersonal kan göra
skillnad genom att anpassa måltiden efter de äldres egna behov och önskemål, och göra
måltiden till en av dagens höjdpunkter (Livsmedelsverket,
2018b).
Utgångspunkten för måltiderna i skola och fritidshem är
Livsmedelsverkets råd och Måltidsmodellen, vilken omfattar
flera olika aspekter för att måltiden ska bli bra. Läs mer om
modellen på sida 7.

Biståndshandläggning
Socialförvaltningen ansvarar för biståndshandläggning och leverans av matlådor. De främsta
måltidsrelaterade insatser som den enskilde kan få beviljade är:
-

Matdistribution

-

Iordningsställande av mat

-

Måltidsstöd

-

Inköp av mat och dagligvaror

Hemtjänstpersonalen ska tillsammans med den äldre komma fram till hur man ska arbeta med
måltiderna för att den äldre ska få den hjälp och det stöd som denne behöver. Det är viktigt att
omvårdnadspersonalen meddelar biståndshandläggare ifall den enskildes behov av hjälp med
mat och måltider förändras.

Maten
Till grund för de måltider som tillagas för kommunens äldreomsorg ligger Livsmedelsverkets
rådande rekommendationer. I Lindesbergs kommun tillagar måltidsenheten lunch till dem
som av biståndshandläggare har beviljats detta. Måltidsenhetens kök tillagar lunchen som
sedan levereras av hemtjänsten, vilka har ett ansvar att se till att samtliga komponenter följer
med i leveransen. Hemtjänstpersonalen har också ansvar för att maten levereras på ett sätt
som bevarar matens kvalitet, antingen varm eller kyld. Ifall den är varm ska leveransen ske
utan att varmhållningskedjan bryts och servering ska av hygieniska och näringsmässiga skäl
ske vid leverans. En matlåda som levereras kyld underlättar för omvårdnadspersonalen att
transportera med bibehållen kvalitet och möjliggör för den enskilde att själv styra över tiden
för lunchen.
Lunchmenyn ska vara varierad, säsongsanpassad och löpa över minst fyra veckor. Vid de
vanligaste högtiderna skickar köken festligare måltider. Att anpassa matens sammansättning,
konsistens och storlek utifrån den äldres behov är viktigt. Närings- och energitätare mat kan
vara nödvändigt för dem som av olika anledningar har försämrad aptit. Lunchen är
näringsberäknad för att ge den enskilde tillräckligt med energi och näringsämnen och ska
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innehålla cirka 25 procent av dagsbehovet. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt från
grunden och den enskilde kan måndag till fredag välja mellan två alternativ, med undantag för
vegetarisk och konsistensanpassad kost. Valen görs för en eller flera veckor och den enskilde
ska ha tillgång till menyn för att veta vilken mat som väntar. Specialkost och
konsistensanpassad kost erbjuds till dem som behöver det.
Utöver lunchen kan den enskilde beviljas hjälp med övriga måltider, vilket hemtjänsten
ansvarar för. Eftersom lunchen endast står för en av dagens måltider är det viktigt att
säkerställa att även övriga måltider fungerar bra. Att den enskilde får vara med och planera
och inhandla maten kan öka både aptit och livskvalitet.

Genomförandeplan
En genomförandeplan utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes
anhörige/närstående. I genomförandeplanen ska det framgå hur, när och var de beviljade
insatserna ska utföras utifrån den enskildes behov och önskemål, vilket även omfattar
måltiderna. Genomförandeplanen revideras vid behov och minst var sjätte månad. Har den
enskilde endast matdistribution görs ingen genomförandeplan.

Måltidsordning
Tidpunkter för måltider ska bestämmas så långt det går utifrån den enskildes önskemål. Det är
önskvärt att tiderna för alla måltidsrelaterade insatser, i den utsträckning som är möjlig, är
desamma alla dagar. Ifall den enskilde får stöd med fler måltider än lunchen är det viktigt att
se till att måltiderna inte blir för nära varandra.

Måltidsmiljön
Den enskildes inflytande över måltidssituationen är viktigt för aptiten och en positiv
måltidsupplevelse. Möjligheterna för hemtjänstpersonalen att jobba med måltidsmiljön kan
dock vara begränsade eftersom måltiden tar plats hemma hos den enskilde och de beviljade
insatserna inte alltid är beräknade att omfatta dukning med mera. Vid insatser som berör
måltidsmiljön är det dock viktigt att fråga om den enskildes önskemål, exempelvis hur
dukningen ska vara, om radion ska vara på eller var i boendet denne vill äta sin måltid. Att
tala om för den enskilde vad som serveras är alltid av vikt för en trevlig måltidsupplevelse.

Miljö och klimat
Källsortering kan ske genom insatsen sophantering. Sophantering beviljas ifall den enskilde
önskar och behöver det och möjligheter finns för omvårdnadspersonalen.
För minskat matsvinn och livsmedelssäkerhet är det viktigt att personal noga antecknar datum
när de öppnar en ny förpackning hos den enskilde. Detta för att denne och personalen ska veta
när den öppnades. Genom samverkan mellan kostombud och måltidspersonal kan fler
åtgärder för minskat matsvinn diskuteras, se nedan.

Samverkan
Kostombud
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För många äldre kan det vara lättare att delge sina önskemål och synpunkter till
hemtjänstpersonalen än till det kök som tillagar matlådorna. Därför är det viktigt att varje
hemtjänstgrupp har minst ett kostombud som verkar för att lyfta måltidsrelaterade frågor.
Kostombuden har bland annat ansvar för att:
- de enskildas åsikter uppmärksammas
- egenkontrollprogrammen följs vid hantering av mat
- kontakta tillagningskök i enskilda ärenden och bedriva samarbete i frågor rörande mat och
hälsa
- delge medarbetare information från kostombudsträffar och kostmöten, se nedan
Kostombudsträffar
Hemtjänstens samtliga kostombud träffas på kostombudsträffar minst en gång per termin med
syftet att utbyta idéer och erfarenheter och utveckla samarbetet mellan enheterna.
Sammankallande till kostombudsträffarna är sköterskechef.
Kostråd
Samverkan och kommunikation inom och mellan olika verksamheter är nödvändigt för
fungerande rutiner kring måltiderna. För att underlätta kommunikationen mellan omvårdnadsoch måltidspersonal är det viktigt att kostråd anordnas, minst en gång per halvår. Syftet är att
diskutera hur måltiderna kan utvecklas ytterligare och öka de enskildas inflytande över
utbudet. Måltidsmodellen (sida 7) är en god grund att utgå ifrån så att alla aspekter av
måltiden uppmärksammas. Utöver kostombud, måltidspersonal och biträdande kostchef bör
även enhetschef och sjuksköterska delta. Sammankallande till dessa möten är biträdande
kostchef eller ansvarig kökschef.

Aktuell information
Aktuell information om andelen ekologiska livsmedel, matsvinnet i kommunen med mera
finns på kommunens hemsida. Mer information om bra mat och måltider finns på
Livsmedelsverkets hemsida och i Bra mat i äldreomsorgen (2018). Läs mer om nutrition i
bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning sker genom
kostråd, arbetsplatsträffar, kostombudsträffar, verksamhetsberättelse samt brukarenkäter.
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Riktlinjer för måltidsenheten

Måltidsenheten tillagar måltider för många av kommunens invånare och arbetar i samråd med
andra verksamheter för en jämlik hälsa och hållbar utveckling. Till
grund för de måltider som serveras i kommunen ligger Livsmedelsverket
gällande råd och Måltidsmodellen, vilken omfattar flera olika aspekter
för att måltiden ska bli bra (Livsmedelsverket, 2016). Läs mer om
modellen på sida 7.

Maten
I menyplaneringen tas hänsyn till bland annat gäst, budget, matens miljöpåverkan,
upphandlade livsmedel och näringsriktighet. Menyn är varierad och säsongsanpassad, och
maten är i den mån det är möjligt anpassad till matgästerna och deras behov. Maten, även
specialkost, lagas i så stor utsträckning som möjligt från grunden vilket ger en högre kvalitet.
Maträtterna presenteras tydligt med beskrivande namn med avsikten att maten ska motsvara
gästens förväntningar och därmed främja god aptit.
På förskolan serveras minst tre grönsaker till lunchen, om möjligt före servering av måltiden.
På de större skolorna serveras minst fem grönsaker och på de mindre minst tre stycken.
Grönsak och/eller frukt serveras även till frukost och mellanmål.
Frukost och mellanmål ska vara mer mättande om lunchen varit lättare. Inom äldreomsorgen
prioriteras proteinrika livsmedel till mellanmål. Inom skola och förskola inkluderar frukost
och mellanmål inte söta eller näringsfattiga livsmedel, exempelvis nyponsoppa, saft, sötad
yoghurt eller bakverk. En näringsrik frukost eller mellanmål planeras utifrån dessa
byggstenar:
-

Mjölkprodukt eller motsvarande, till exempel näringsberikad havredryck
Bröd med pålägg eller osötade flingor/müsli
Grönsaker eller frukt, gärna efter svensk säsong

Inköp görs i enlighet med kommunens upphandlingsavtal. Läs mer om upphandling och
hållbar utveckling på sida 8–9.
Nötter, jordnötter, sesamfrön och mandel ska av allergiskäl inte förekomma. Specialkost
erbjuds av medicinska och så långt som möjligt etiska och religiösa skäl, mer information
finns på hemsidan.

Kvalitetssäkring av maten
Måltidsenheten arbetar i egenkontrollprogrammen med kvalitetssäkring och dokumenterar
skriftligt enligt verksamhetens rutiner. Samtliga kök har rutiner för att hantera och förebygga
risker och följer gällande livsmedelslagstiftning. Kvalitetssäkringen innefattar även att
måltidspersonalen äter samma lunchmåltid som serveras till gästerna, och bedömer matens
smak, konsistens, form, lukt och utseende. Återkoppling och förslag på förbättringar sker
skriftligt och skickas till kökschef eller biträdande kostchef, och används vid nästa
menyplanering. Önskvärt är att lunchen äts pedagogiskt tillsammans med matgästerna.

Miljö och klimat
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Lindesbergs kommuns kök arbetar efter S.M.A.R.T-modellen. S.M.A.R.T står för
S = Större andel vegetabilier
M = Mindre andel tomma kalorier
A = Andelen ekologiskt ökar
R = Rätt kött och grönsaker
T = Transportsnålt
I praktiken innebär det att svenska, närproducerade och ekologiska livsmedel prioriteras i
upphandling och vid inköp till köken. Menyn planeras så att maten innehåller mer
säsongsanpassade grönsaker och större andel vegetabilier, främst på skola och förskola. Av de
två rätter som serveras på de större skolorna bör minst en av rätterna vara vegetarisk. Det kött
som serveras ska vara svenskt och gärna av naturbeteskött, eller leva upp till samma krav som
svenskt djurskyddskrav innebär. Fisk och skaldjur är miljömärkta, produkter med palmolja
undviks, och kaffe, bananer och te ska alltid vara ekologiskt och etiskt märkta. Vitt socker
begränsas, främst i skola och förskola, läs mer under ”högtider och festliga tillfällen”. Se
bilaga 3 för mer information om miljömässigt hållbara måltider.
Matsvinnet mäts kontinuerligt, minst två gånger per år. Resultaten av dessa analyseras och
bearbetas på arbetsplatsträffar och kostråd så att rätt åtgärder för minskat matsvinn kan vidtas.
Resultaten kommuniceras till personal på de enheter där maten serveras, exempelvis i
matsalen och på kostråd. Måltidspersonal uppmuntras att även kommunicera annan
miljörelaterad information i restaurangen och på kostråd, exempelvis matens ursprung eller
användandet av ekologiska livsmedel.
Att ta tillvara på överbliven mat som inte varit ute till servering är möjligt om det sker på ett
hygienmässigt korrekt vis. Rutiner för kontroll av temperatur samt märkning av den mat som
sparas är då nödvändigt för att tillvaratagningen ska ske på ett säkert sätt, i enlighet med
egenkontrollprogrammet. Mer information och stöd finns i Handbok för säker mat inom
skola, vård och omsorg (Sveriges kommuner och landsting, 2014).
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).

Kompetensutveckling
Måltidspersonalen utbildas fortlöpande inom livsmedelshygien och specialkost. Utbildning
kring hälsa och hållbar miljöutveckling är viktigt, liksom ökad kunskap om användandet av
vegetabilier för att möta behovet av goda grönsaksrätter och grönsaksberikade kötträtter samt
inbjudande salladsbufféer.

Samverkan och lärande
Genom kostråd är måltidspersonal delaktig i utvecklingen av måltiderna tillsammans med
matgäster och personal på skola, förskola och äldreomsorg. Mötena omfattar alla aspekter
som är viktiga för att måltiden ska bli bra, med Måltidsmodellen (sida 7) som stöd. Mötena
genomförs regelbundet i överenskommelse med respektive verksamhet. Ansvarig för
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kostråden inom skola är rektor. Inom förskola är kökschef sammankallande och inom
äldreomsorgen är sköterskechef sammankallande.
För ökad kunskap om mat, miljö och hälsa samt ökad acceptans för menyn kan
måltidspersonalen uppmuntra ett utökat samarbete med verksamhetspersonalen. Förutsatt att
det finns lämpliga hygienrutiner och tid för måltidspersonal är det till exempel möjligt för
måltidsgästerna att hjälpa till i köken. Även måltidspersonalens närvaro i restaurangen och
besök hos verksamheterna kan innebära ökad förståelse för hållbara måltider.

Högtider och festliga tillfällen
Måltidsverksamheten är i samverkan med övriga verksamheter en resurs vid festliga tillfällen,
och uppmärksammar traditioner, helger och högtider. Svenska mattraditioner förs vidare
genom servering av traditionell svensk mat vid påsk, jul och midsommar. Även mat från
andra kulturer ska finnas med på menyn. På särskilda boenden är det möjligt att byta ut den
ordinarie matsedelns maträtter för att uppmärksamma andra tillfällen. Köket kontaktas då för
en diskussion senast två veckor innan.
Många barn i Sverige får i sig för mycket energi från socker och därför begränsas kökets
utbud av sötsaker/bakverk i skola/fritidshem och förskola till ett tillfälle per termin. Till
frukost eller mellanmål på fritidshem och förskola serveras produkter utan tillsatt socker, till
exempel bär istället för sylt och osötat äppelmos. I en välplanerad lunchmeny kan ketchup och
sylt ingå som tillbehör till rätter där det passar.

Utflyktsmat
Vid utflykt finns olika lunchalternativ:
Alternativ 1: Matig sallad, dressing, bröd (kyckling eller skinka och potatis, couscous pasta
eller mathavre etc.)
Alternativ 2: Korv med bröd och frukt
Alternativ 3: Pannkaka (kall) och frukt
Köket meddelas senast två veckor innan utflyktsdagen. Det finns inga begräsningar om hur
ofta utflyktsmaten kan väljas i stället för den planerade lunchen. Måltidsenheten ansvarar för
maten med rätt temperaturhållning tills maten lämnar köket. Förskolan/skolan står för
kylväskor vid utflykterna och ansvarar för att rätt temperatur och hygien hålls fram till
serveringen. Som måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk.

Aktuell information
Aktuell information om bland annat andelen ekologiska livsmedel och matsvinnet i
kommunen finns på kommunens hemsida. Mer information om bra mat i skola, förskola och
inom äldreomsorgen finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga.
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Uppföljning och utvärdering av måltidsenhetens verksamhet ska ske kontinuerligt genom
målens indikatorer, kostplaneringssystem, kostråd och SkolmatSverige (SkolmatSverige,
2018). Både matgästernas åsikter kring måltiden och ekonomiska kostnader kontrolleras.
Uppföljning sker även genom verksamhetsberättelse.
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Bilagor
Bilaga 1

Tallriksmodellen
En av de grundläggande nycklarna till att äta bra är att äta mycket grönt och varierat. Då får
kroppen lättare balans mellan alla de olika näringsämnen som den behöver. Tallriksmodellen
är ett hjälpmedel för förskola och skola som visar hur man konkret kan lägga upp mat på en
tallrik för att få en bra energibalans och en hälsosam helhet. Att äta enligt tallriksmodellen är
även klimatsmart eftersom det är ett sätt att minska på animalierna och öka mängden mat från
växtriket.
Modellen visar proportionerna mellan kött/baljväxter/ägg/fisk, potatis/pasta/bröd/gryn och
grönsaker/rotfrukter. Den säger inget om hur mycket mat som är lämpligt, det avgör
energibehov och hunger.

1

2

3
1. En del består av grönsaker och rotfrukter.
2. Den andra delen är potatis, pasta, bröd eller gryn som ris, bulgur, mathavre och matkorn.
3. Den minsta delen är avsedd för ägg, kött, fisk och baljväxter (bönor, linser och ärter).
Referens:
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-ochmatvanor/tallriksmodellen
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Bilaga 2

Näring
För att kroppen ska fungera och må bra behövs energi (från fett, kolhydrater och protein) samt
mineraler, fibrer och vitaminer.

Fett
Förutom energi ger fett även vissa vitaminer och livsviktiga fettsyror, och behövs bland annat
för att tillverka hormoner och reparera celler. Rapsolja, smör och palmolja är exempel på
fetter som idag är vanliga i vår kost.
Fett delas in i mättat, enkelomättat och fleromättat. Att ersätta en del av det mättade fettet i
maten med omättat fett kan bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom, vilket
exempelvis kan göras genom att använda flytande olja i matlagning. Rekommendationen för
fett är att det ska utgöra cirka 25–40 procent av den energi vi konsumerar. Intaget av mättade
fettsyror bör begränsas till mindre än tio procent av det totala energiintaget.

Kolhydrater och kostfibrer
Kolhydrater är det gemensamma namnet för stärkelse, kostfiber och olika
sockerarter. Det mesta av kolhydraterna bryts i kroppen ner till sockerarten
glukos, vilken behövs som energi till hjärnan och kroppens alla celler.
Av hälsoskäl är det viktigt att välja fullkornsvarianter av bland annat bröd och pasta, samt
fiberrik mat såsom grönsaker, frukt och baljväxter. Effekterna blir bland annat en minskad
risk för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, och kostfibrerna bidrar en längre mättnadskänsla
och att hålla magen igång. Cirka 45–60 procent av energiintaget bör komma från kolhydrater.
Vitt socker, sackaros, är också en kolhydrat och finns bland annat i läsk, godis, glass och
bakverk. Socker ger energi men ingen näring i form av mineraler, vitaminer och fibrer.
Dessutom ökar risken för karies. Därför är det bra att begränsa intaget av sötsaker med tillsatt
socker till under tio procent av det totala energiintaget.

Protein
Protein finns i nästan alla livsmedel. Många är rädda för att få i sig för lite protein men faktum
är att det bara är personer som är mycket ensidigt eller har ett mycket lågt energiintag som
riskerar proteinbrist.
Proteiner består av 20 olika aminosyror som behövs för att bygga upp celler och bilda
enzymer och hormoner, med mera. Vissa kan kroppen bilda själv, och andra måste komma
från det vi äter. De sistnämnda kallas essentiella aminosyror. Livsmedel från djurriket, såsom
ägg, mejeriprodukter, fisk och rött kött innehåller alla essentiella aminosyror. Proteinkällor
från växtriket, ärtor, bönor och linser, ger i kombination med spannmålsprodukter alla
essentiella aminosyror. Vegetariska måltider kan alltså ge tillräckligt med protein, förutsatt att
kosten inte är väldigt ensidig. Att minska konsumtionen av rött kött och charkprodukter kan
dessutom innebära minskad risk för tjock- och ändtarmscancer. Därför har Livsmedelsverket
ett råd om att begränsa intaget av chark och rött kött till 500 gram i veckan.
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Protein bör bidra med 10–20 procent av det totala energiintaget. I praktiken innebär det att
friska personer som äter tillräckligt med mat inte behöver fundera över proteinkvaliteten så
länge kosten inte är väldigt enformig. Hos äldre personer kan ett högre intag av protein
behövas för att upprätthålla muskelmassa och -funktion.

Vitaminer, mineraler och antioxidanter
Även vitaminer och mineraler behövs för att kroppen ska fungera och må bra behövs.
Kroppen kan inte tillverka dessa ämnen själva utan de måste komma från maten. Brist på
mineraler eller vitaminer kan ge sjukdomssymptom samtidigt som för stora mängder också
kan vara skadligt. Det är dock vanligtvis svårt att komma upp i för höga intag från livsmedel,
men det kan ske med kosttillskott.
Flera vitaminer och mineraler fungerar även som viktiga antioxidanter. Antioxidanter är
ämnen som tar hand om överskottet av fria syreradikaler i kroppen för att på så sätt hindra
utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Antioxidanter finns det rikligt utav i
grönsaker och frukt. Olika färger på frukterna och grönsakerna innebär olika antioxidanter,
och därför är det bra för hälsan att äta varierat och färgglatt. För vuxna och barn
rekommenderas cirka 500 gram frukt och grönt varje dag, varav hälften frukt och
hälften grönsaker (räkna inte in potatis). För barn mellan fyra och tio år är cirka
400 gram bra och för barn under fyra år rekommenderas frukt eller något grönt
till varje måltid.
Referenser:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/kolhydrater
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/protein
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-ochantioxidanter/antioxidanter
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/frukt-gront-ochbaljvaxter
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Bilaga 3

Klimatpåverkan från olika koster
Vi kan påverka våra växthusgasutsläpp genom vilken mat vi väljer att äta. För att den globala
uppvärmningen inte ska stiga mer än två grader måste varje individs årliga växthusgasutsläpp
minska till under två ton koldioxidekvivalenter innan år 2050. I Sverige idag släpper varje
person i snitt ut omkring 11 ton koldioxidekvivalenter per år 4, varav maten står för cirka två
ton.
Ca 2 ton*
Ökad köttkonsumtion

Dagens konsumtion

Ca 1,4–
1,7 ton*

Ca 0,9–
1,3 ton*

Inget svinn
Säsongsanpassad
svensk kost

Enlig SLV:s
kostråd

Klimatsmart meny

Lakto-ovovegetarisk
kost

Vegankost

Minskande klimatpåverkan
*Ton koldioxidekvivalenter per person och år
(SJV, SLV, SNV, 2013)

Vår påverkan på klimatet är dock endast en av flera aspekter som påverkas av vår
kosthållning. Biologisk mångfald, kretsloppsskapande, antibiotikaanvändning, landsbygdens
utveckling och djurvälfärd är några exempel som också är viktiga att ta hänsyn till.

Referenser:
Naturvårdsverket (2017).
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fransvensk-konsumtion-per-person/
SJV, SLV, SNV (2013) Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år
2050?

Beräknat på de konsumtionsbaserade utsläppen, vilka omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i
Sverige oavsett var utsläppen sker. Utsläppen kan därmed ske såväl i Sverige som i andra länder
(Naturvårdsverket, 2017)

4
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Bilaga 4
Du som ansvarar för måltiden har som
uppgift att skapa en trivsam måltidsmiljö!

Dagens mat är presenterad skriftligt
Bordet är dukat tidigast 30 minuter innan måltid
Allt som står på bordet tillhör kommande måltid
Duk eller bordstablett samt servetter

HALVTIMMEN INNAN
MATEN LEVERERAS

Låg bordsdekoration
Salt- och pepparkar
Glas och bestick (kollat att allt är helt och rent)
Personalen bär förkläde och följer basala hygienrutiner
Kantiner och värmevagnar är undanstoppade
TV:n är avstängd
Eventuell musik är lugn och på låg volym

NÄR MATEN LEVERERAS

Inget arbetsprat, buller eller oljud hörs
En person ansvarar för att organisera maten
Sitter de boende bra? Når de fram till bordet?
Samtliga tillbehör finns enligt matsedel
Maten serveras på uppläggningsfat/skålar på bordet eller från
serveringsvagn vid bordet
Måltiden presenteras muntligen vid bordet samt till varje
person
Boende tillfrågas om önskemål, t.ex. vad de vill ha att dricka

UNDER MÅLTIDEN

Boende uppmuntras att ta själva (om de vill)
Personalen uppmuntrar att goda samtal förs vid bordet
Porslin dukas av efter det att alla ätit färdigt
Dessert dukas fram efter att föregående rätt är avdukad
Kaffet serveras där man önskar
Bordet är avdukat så att det kan användas till annan aktivitet
Porslin m.m. diskas
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EFTER MÅLTIDEN
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Inledning
Måltiden är en viktig del av livet eftersom den, förutom att ge näring och energi, kan bidra till
gemenskap och glädje. Inom offentlig verksamhet kan maten dessutom vara ett verktyg för
bland annat hållbar utveckling, kunskap och jämlik hälsa. Maten kan användas som en
glädjestund för våra äldre matgäster, som medicin för den som är sjuk eller som ett
pedagogiskt verktyg i skola och förskola.
Goda matvanor och säkra livsmedel är nödvändigt för en god folkhälsoutveckling och utgör
ett målområde i Sveriges folkhälsopolitik (Prop. 2002/03:35). Folkhälsan i Sverige är idag
generellt god men övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem (Folkhälsomyndigheten,
2017). Hos äldre finns en ökad risk för undernäring och kostrelaterade sjukdomar
(Livsmedelsverket, 2011) och hos barn och ungdomar är intaget av mättat fett, socker och salt
för högt medan konsumtionen av grönsaker och frukt är för lågt (Livsmedelsverket, 2018a).
Detta kan öka risken för bland annat övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet.
Dessutom ökar ojämlikheten gällande hälsa mellan vissa grupper. Sämre hälsa är vanligare
bland personer som lever i en socialt och ekonomiskt utsatt situation.
Maten vi äter har inte bara en stor påverkan på hälsan utan även på miljön och klimatet.
Planetens ekosystem belastas bland annat av avskogning, jorderosion, övergödning, minskad
biologisk mångfald och ökade utsläpp av växthusgaser, och det faktum att cirka en tredjedel
av all producerad mat i världen inte konsumeras innebär ett stort resursslöseri (FAO, 2013).

Varför ett kostpolitiskt program?
I Lindesbergs kommun serveras varje år cirka 1,1 miljoner offentliga måltider inom skola,
förskola och äldreomsorg. Därmed finns stora möjligheter att påverka matens miljö- och
klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor samt jämlik hälsa. Politiska beslut kring
maten och måltiderna är viktiga för att skapa en gemensam målbild och för att stödja
utvecklingen av måltiderna och upphandlingen. Kommunstyrelsen beslutade därför att ett
kostpolitiskt program för Lindesbergs kommun ska tas fram (Lindesbergs kommun, 2016) där
politisk viljeriktning och riktlinjer för kommunens olika verksamheter presenteras.
Det kostpolitiska programmet är ett styrdokument som riktar sig till alla som på olika sätt
arbetar med kommunens måltider och livsmedel för att säkerställa en jämn kvalitetsnivå inom
alla verksamheter. Programmet och riktlinjerna ska fungera som ett stöd för att uppnå
gemensamma målsättningar och även ge information till medborgare och andra intresserade
om hur vi i kommunen arbetar med att utveckla måltiderna.
Lindesbergs kommun har tidigare antagit dokumentet Kvalitets- och servicenivå för
Lindesbergs kommuns måltidsenhet som främst berör näringsrekommendationer och
måltidsordning (Lindesbergs kommun, 2013). Detta ersätts av det kostpolitiska programmet.

Process för framtagandet
Arbetet med det kostpolitiska programmet har genomförts av kommunens måltidsekolog och
kostchef i samarbete med nutritionist från Region Örebro län samt socialförvaltningens
dietist. Innehållet i programmet och riktlinjerna har tagits fram genom möten och dialog med

måltidspersonal samt verksamhetsansvariga och medarbetare från verksamheterna skola,
förskola, hemtjänst och särskilt boende. Mötena har utgått från frågeställningar kring hur
måltiden kan utvecklas ur ett hälso- och miljöperspektiv.

Kostpolitiskt program
Syfte
Syftet med det kostpolitiska programmet och riktlinjerna är att skapa ett gemensamt
förhållningssätt till mat, måltider och måltidsmiljöer som främjar jämlik hälsa och en hållbar
utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
Programmet ska tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på måltiderna och fungera
som ett verktyg och stöd för kommunens förtroendevalda, tjänstemän, för de som tillagar,
hanterar och serverar mat eller möter matgäster i sitt arbete. Dessutom ska det ge information
till medborgare och andra intresserade om hur vi i kommunen arbetar med att utveckla
måltiderna.

Mål och indikatorer
Goda matvanor främjas genom att smakrika och hälsosamma måltider erbjuds i
trivsamma miljöer
Indikatorer:
- Andel matgäster som tycker maten är bra (ELSA 2017, Öppna jämförelser 2017 samt
brukarenkät hemtjänst)
- Andel matgäster som tycker måltidsmiljön är bra/måltiderna är en trevlig stund (ELSA
2017, Öppna jämförelser 2017)
- Mängd uppäten mat per person (interna svinnmätningar)
Måltiden är en integrerad del i den kommunala verksamheten som bidrar till
gemenskap och kunskap om matens påverkan på hälsa och miljö
Indikatorer:
- Mat- eller kostråd (antal verksamheter som har kostråd eller motsvarande med
Måltidsmodellen som underlag, sida 7)
- Pedagogiska eller omsorgsmåltider (antal verksamheter som har pedagogiska eller
omsorgsmåltider)
Måltiderna i kommunen främjar en hållbar miljöutveckling
Indikatorer:
- Andel ekologiska livsmedel (andel i kronor och vikt av totala inköp av livsmedel)
- Andel lokalproducerade livsmedel (andel i kronor av totala inköp av livsmedel)
- Matsvinn (interna svinnmätningar)
- Koldioxidutsläpp per portion livsmedel (Matilda)
Måltiderna i kommunen främjar en hållbar ekonomisk utveckling
Indikatorer:
- Avtalstrohet i procent (Compare)
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-

Matsvinn (interna mätningar)
Antal lokala leverantörer

Ansvar
För att uppnå programmets mål och syfte krävs engagemang och samarbete mellan
verksamheter. Kommunens förtroendevalda, tjänstemän, de som tillagar, hanterar och serverar
mat eller möter matgäster i sitt arbete har alla ett ansvar att bidra till att programmet blir
verklighet.
Politikens ansvar
Enligt livsmedelslagstiftningen är Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden
livsmedelsföretagare och därmed ansvariga för att livsmedelslagen följs (Livsmedelsverket,
2013). Nämnderna har ansvar för planering, upphandling, riktlinjer samt tillagning och
beslutar om hur mycket maten får kosta. Vissa av dessa uppgifter delegeras till kostchef. Det
kostpolitiska programmets mål och riktlinjer fastställs på politisk nivå.
Verksamhetschefernas ansvar
Verksamhetscheferna kan delegera ansvaret till enhetschefer/rektorer. De är ansvariga för:
– att följa de riktlinjer som presenteras i det kostpolitiska programmet
– att ta fram verksamhetsspecifika instruktioner och regler för att nå programmets intentioner
– kvalitetsuppföljning av det kostpolitiska programmet
– måltidsmiljön i skolrestaurangen/matsalen
– utbud och öppettider på skolkafeterior, kiosker och fritidsgårdar
– den levererade maten
– de kompletterande måltiderna (frukost och mellanmål) på särskilt boende i centrala
Lindesberg och på fritidshem
– att livsmedelsinköp görs inom ramen för upphandling och ekonomi
Ansvar hos personal inom skola, förskola och äldreomsorg
Personalen inom skola, förskola och äldreomsorg har ansvar för:
– att följa de riktlinjer som presenteras i det kostpolitiska programmet
– att måltiden blir trivsam och integrerad
– att vara goda förebilder för matgästerna
– att livsmedelsinköp görs inom ramen för upphandling och ekonomi
Kostchefens ansvar
Kostchefen är ansvarig för:
– att måltidsenheten följer de riktlinjer som det kostpolitiska programmet innehåller
– att måltidspersonalen får relevant utbildning
– att måltiderna som erbjuds är näringsriktiga
– planering av måltider och menyer med ett hållbarhetsperspektiv
– att hygienregler följs enligt livsmedelslagstiftningen
– kvalitetsuppföljning och revidering av det kostpolitiska programmet
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–sammanställningav målensindikatorer
–att livsmedelsinköpgörs inom ramenför upphandlingoch ekonomi
Måltidspersonalens

ansvar

Måltidsenhetensmåltidspersonalhar ansvarför:
–att följa de riktlinjer som presenteras
i det kostpolitiskaprogrammet
–att matenfram till leveransär säker
–att vara godaambassadörer
för denmat som serverasoch den verksamhetsom
måltidsenhetenbedriver
–att livsmedelsinköpgörs inom ramenför upphandlingoch ekonomi

Måltidsmodellen
Måltiden är en viktig resurssom är mer än matenpåtallriken. För att denska bli såbrasom
möjligtmåste hänsyntastill flera olika faktorer.LivsmedelsverketsMåltidsmodellen(figur 1)
bestårav sex olika pusselbitarsom är viktiga för att måltidenskabli bra ur alla avseenden
(Livsmedelsverket,2017a).Måltidenskavara god, näringsriktig,säker,trivsam,integrerad,
och miljömässigthållbar.Måltidsmodellenärutgångspunkten
i Lindesbergskommunsarbete
med måltideroch kanmed fördel användaspå kostrådoch i planeringoch uppföljning inom
förskola,skolaoch äldreomsorgföratt på såvis ge en gemensambild av vad en bra måltid är.
Att matenär godoch måltidsmiljön trivsamär viktigt för att matenöverhuvudtagetskahamna
imagen. Säkermatomfattasav krav i lagstiftningenoch är en förutsättningför att gästenska
varatrygg. Näringsriktigmat är en nödvändighetför välmåendeoch ork. Med hållbarmenas
måltidersom tar hänsyntill miljö och klimatgenom exempelvislägreutsläppav
växthusgaser,
minskadanvändningav växtskyddsmedeloch en positiv utveckling av
odlingslandskapet.
Dessutomär det viktigt att minskamatsvinnet1. Med integreradmenasatt
måltidensessom en resursi omsorgenellerdet pedagogiskaarbetet.

Figur 1. Måltidsmodellengerett helhetsperspektiv
på måltiden.(Livsmedelsverket,
2017a)

1

Matsvinnär ätbar mat som slängsfrån servering,lagringoch tallrikar
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Upphandling
Kommunen upphandlar i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Detta innebär
att krav på livsmedel kan ställas så länge de inte är diskriminerande och handelshindrande.
Det finns möjligheter att ställa krav på vad som ska upphandlas men inte från vem. Till
exempel går det inte att fråga efter livsmedel med egenskapen från Sverige. Däremot är det
möjligt att upphandla svenskt genom att ställa krav som motsvarar svensk produktion och
djurhållning. Lindesbergs kommun ställer krav i upphandlingen för att främja social,
ekonomisk och ekologisk utveckling, se avsnittet ”Hållbar utveckling” nedan.
En avtalsperiod är två år med möjlighet att förlänga ytterligare två år. I upphandlingen
samarbetar Lindesbergs kommun med länets norra kommuner – Nora, Ljusnarsberg och
Hällefors.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i
Det kostpolitiska programmet stödjer en
olika sammanhang. Det fick spridning år 1987 i Förenta
hållbar utveckling och förhåller sig till:
Nationernas Bruntlandsrapporten med följande definition:
- Den svenska livsmedelsstrategin
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer
- Förenta nationernas Agenda 2030
dagens behov utan att äventyra kommande generationers
- Den regionala utvecklingsstrategin
- Lindesbergs vision 2025
möjligheter att tillfredsställa sina behov (FN, 1987).
- Sveriges miljökvalitetsmål
Hållbar utveckling delas in tre samspelande delar; social,
- Livsmedelsverkets råd
ekologisk samt ekonomisk. Social hållbarhet innebär att
människors hälsa och grundläggande behov uppfylls.
Ekologisk hållbarhet handlar om att bevara naturens resurser och minska påverkan på miljön,
och med ekonomisk hållbarhet menas hushållning med mänskliga och materiella resurser.
Lindesbergs kommun ska främja en hållbar utveckling genom ett flertal åtgärder:
-

Vi arbetar från Livsmedelsverkets rekommendationer för att maten ska vara hälsosam
och säker

-

Vi strävar efter att måltiderna ska serveras i en lugn och trevlig miljö och att gästen
ska ges möjlighet att påverka måltiden

-

För förbättrad hälsa och minskad klimatpåverkan ska andelen vegetabilier utökas,
främst inom skola och förskola

-

Vi väljer svenska livsmedel i den mån som är möjlig och gynnar därmed
sysselsättning inom svensk primärproduktion

-

Vi väljer säsongsanpassade grönsaker för en högre kvalitet och lägre klimatpåverkan

-

Det kött som serveras i kommunens offentliga verksamheter ska vara
svenskproducerat och gärna av naturbeteskött, eller leva upp till samma krav som
svenskt djurskyddskrav innebär

-

Vi ska gynna den lokala ekonomin genom att upphandla fler närproducerade livsmedel

-

Vi ska utöka andelen ekologiska livsmedel för att främja en hållbar miljöutveckling
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-

Genom att välja produkter som är producerade under kollektivavtalsenliga eller
liknande arbetsförhållanden och på ett rättvist sätt, exempelvis Fairtrade2, respekteras
mänskliga rättigheter och producenterna får tillräckligt betalt för sitt arbete

-

Bananer, kaffe, te och kakao ska alltid vara ekologiskt och etiskt märkta med hänsyn
tagen till miljö och sociala arbetsförhållanden

-

De fisk- och skaldjursprodukter som köps in är märkta med någon av
miljöcertifieringarna MSC, ASC eller KRAV, alternativt lever upp till motsvarande
krav

-

Av hälso- och miljöskäl undviks livsmedel med palmolja. I andra hand väljs produkter
med kravcertifierad palmolja, och i tredje hand annan certifierad palmolja

Köken
I Lindesbergs kommun finns i dagsläget 21 tillagningskök och sju mottagningskök (våren
2018). Mottagningsköken mottar färdiglagad huvudkomponent från tillagningskök och
tillagar själva tillbehör i form av pasta, ris eller potatis samt sallad. Köken ordnar också
mellanmål och frukost på majoriteten av kommunens förskolor och till viss del även till
särskilt boende. Kommunens viljeriktning är att fortsätta prioritera tillagningskök för en högre
kvalitet på måltiderna och för att underlätta kommunikation mellan matgäst och kök.

Genomförande och uppföljning
Programmet är ett långsiktigt inriktningsdokument som revideras vid behov eller minst vart
fjärde år. Ansvarig för revidering är måltidsenheten. Riktlinjerna ligger till grund för
verksamhetsspecifika regler och instruktioner/checklistor som tas fram av
verksamhetsansvariga chefer. Målen är styrande för alla berörda verksamheter. Kostchef
ansvarar för sammanställning av målens indikatorer (sida 5) och jämför resultaten med värden
från våren år 2018.

2

Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors
inflytande och handlingskraft (Fairtrade, u.å.).
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Riktlinjer för måltider i förskola
Måltidernai förskolanär betydelsefullai arbetetför jämlik hälsaeftersomde ger alla barn,
oavsettbakgrundoch socioekonomiskaförutsättningar,möjlighet till hälsosammamatvanor.
Matenär inte baraviktig för att ge barnenenergiför att leka och lära, utan ävenför att ge en
grundför hälsosammaoch miljövänliga matvanor.Matenoch måltidernakan dessutom
användassom pedagogisktmaterialför att på ett lekfullt sättförstå exempelviskultur, matens
miljöpåverkanoch geografi.
Utgångspunktenför måltidernai förskolanär
Livsmedelsverketsgällande
rekommendationer
och
Måltidsmodellen,vilken omfattarflera olika aspekter
för att måltidenskabli bra (Livsmedelsverket,2016).
Läs merom modellenpåsida7.

Maten
Mateni förskolanär varierad,säsongsanpassad
och i såstor utsträckningsom möjligt lagad
från grunden.I menyplaneringentashänsyntill bland annatgäst,budget,matens
miljöpåverkanochupphandladelivsmedel.Måltidernasnäringsmässiga
kvalitet planeras
genomLivsmedelsverketsrådanderekommendationer.
Till lunchenserverasminst tre
grönsaker,gärnauppdeladeför sig. Lindesbergskommunerbjuderspecialkostav medicinska
skäl samti form av vegetariskoch fläskfri kost. Mer information finns på hemsidan.
En bra näringsrikfrukost eller mellanmålplanerasutifrån dessabyggstenar:
-

Mjölkprodukt eller motsvarande,till exempelnäringsberikadhavredryck
Bröd med påläggeller osötadeflingor/müsli
Grönsakereller frukt, gärnaefter svensksäsong

Med dessalivsmedelblir måltidernaenkla att göra i ordningoch variera.Brödsorternaär utan
tillsatt sockeroch varierande,bådeljust och grova,samtanpassade
till barnensålderoch
behov.Det är viktigt att mellanmålenär mer matigaom lunchenvar lättare,eller att lunchen
följs av hälsosamefterrätt,till exempelfrukt.
Vattenär en bra måltidsdryckmen valet bör görasutifrån vad som serverasi övrigt och
barnensmatvanor.Erbjudsmjölk eller andramjölkprodukterbådetill frukost, mellanmåloch
som måltidsdryckblir det ibland onödigtmycket och kan leda till att barnetäter för lite av
andraviktiga livsmedel(Livsmedelsverket,2016).Mer information om hälsosammat i
förskolanoch val av livsmedelfinns på Livsmedelsverketshemsidasamti Bra mat i förskolan
(2016).Läs mer om näringslärai bilaga2.
Rutiner för att förebyggaoch hanterarisker i sambandmedmåltidernaska finnas på samtliga
förskolor. Nötter, jordnötter,sesamfrönochmandelskainte förekommapå förskolorna
överhuvudtaget.
Inköp till förskolangörs i enlighetmed kommunensupphandlingsavtal.Läs mer om
upphandlingoch hållbarutvecklingpå sida8–9.
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Måltidsmiljön och måltidsordning
Chansen att barnen äter och tycker om maten ökar om miljön är lugn och man har trevligt
tillsammans. Måltidsmiljön ska därför utformas i samråd med barn och pedagoger. Det är
viktigt att barnen vet vilka rutiner och regler som gäller vid måltiden, och genom att låta
barnen själva ta ansvar för om och hur mycket som ska ätas ökar chanserna till positiva
måltidsupplevelser (Livsmedelsverket, 2016). Läs mer om förskolepersonalens viktiga roll
under ”pedagogiska måltider”.
Barnen ska ges utrymme att äta utan tidspress. Frukost, lunch och mellanmål serveras på
regelbundna tider. För små barn är det viktig att det inte för lång tid mellan måltiderna.
Lunchen serveras inte före klockan 11.00. Om möjligt serveras barnen grönsakerna före
lunchen.
Vid heldagsplacering ger frukost, lunch och mellanmål i förskolan cirka 70 procent av
dagsbehovet, varav frukost 20–25 och lunch 25–35 procent. De resterande 30 procenten
serveras i hemmet.

Pedagogiska måltider
Barn behöver vuxna som förebilder och stöd. Syftet med pedagogiska måltider är att ge
tillfälle till samvaro och en positiv upplevelse av måltider samt att bidra till en lugnare
måltidsmiljö. Pedagogiska måltider ska finnas på kommunens samtliga förskolor vid frukost,
lunch och mellanmål. Verksamhetschef avgör omfattningen.
I arbetsuppgiften att äta pedagogiskt ingår det att:
-

Äta tillsammans med barnen av den mat som serveras

-

Berätta vad som serveras

-

Bidra till en lugn och trivsam måltidsmiljö och en positiv attityd till måltiden

-

Samtala med barnen, exempelvis om matens smak och ursprung

-

Vara en förebild genom att äta en balanserad måltid (använd tallriksmodellen som
stöd, se bilaga 1)

-

Uppmuntra barnen att smaka nya livsmedel och ta av måltidens alla delar, både
grönsaker, kött/baljväxter och potatis/ris/pasta, osv.

-

Ansvara för att barn med specialkost serveras rätt mat

Förskolan bör regelbundet avsätta tid för att ge stöd kring och diskutera förhållningssätt och
rutiner vid måltiderna, till exempel på arbetsplatsträffar.

Maten som ett pedagogiskt verktyg
Barn lär hela tiden med alla sinnen, vilket innebär att möjligheterna till lärande är
obegränsade. Endast fantasin sätter gränser för hur man kan integrera måltiden i det
pedagogiska arbetet. Barnen kan få ökat intresse för mat, hälsa och miljö genom exempelvis
grönsaksodlingar, besök i köket eller sapere-metoden. Sapere-metoden används för att öva
barns språk och sensoriska förmåga, det vill säga upplevelse av maten och måltiderna med
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alla sinnen; doft, syn, hörsel, smak och känsel. Studier visar att barn som arbetat med
sensorisk träning vågar prova fler livsmedel och rätter. Förslag på färdigt material för att
använda maten som ett pedagogiskt verktyg finns på kommunens hemsida.

Miljö och klimat
Att barnens kunskap om matens miljöpåverkan ökar är viktigt för en hållbar miljöutveckling.
Detta kan ske genom bland annat samverkan mellan förskole- och måltidspersonal samt
genom att integrera mat och måltider i leken. Läs mer under ”Aktuell information och
lästips”.
Att kasta ätbar mat innebär ett stort resursslöseri och miljöpåverkan. Både måltids- och
förskolepersonal har ett ansvar att minska matsvinnet. Köket mäter matsvinnet två gånger per
år och genom bland annat kostråd kan resultaten uppmärksammas och åtgärder diskuteras.
Det är även viktigt att måltidspersonalen informeras om eventuell frånvaro för att kunna
anpassa mängden mat till antalet gäster. Eventuella matrester skickas alltid tillbaka till köket,
för uppskattning av mängd och vad som slängs.
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).

Sockerrika livsmedel
Läsk, godis, bakverk och glass ger snabb energi men lite eller ingen näring
(Livsmedelsverket, 2016). Om barn ska få i sig alla näringsämnen de behöver finns det inte
mycket plats för sådana produkter. På kommunens förskolor är tillsatt socker i olika former
därför ytterst begränsat. Sötad yoghurt/kräm eller liknande produkter serveras inte.
Hälsosamma produkter såsom bär föredras framför sylt, dock kan sylt och ketchup ingå i
lunchen i en välplanerad meny. Vid ett tillfälle per termin bjuder köket på en sötsak för att
uppmärksamma till exempel kanelbullens dag eller fettisdag. Övriga vanliga högtider
uppmärksammas genom måltiderna utan att det serveras sötsaker. Även barnens födelsedagar
kan firas på många olika sätt utan sötsaker, exempelvis genom bordsplacering, dukning och
sång. Föräldrar/vårdnadshavare ska inte bjuda förskolan på sötsaker eller snacks, av hälsoskäl
och med hänsyn till allergier. Att förskolepersonal och barn bakar tillsammans uppmuntras,
helst hälsosamma bakverk såsom fröknäcke, scones eller matmuffins.

Utflyktsmat
Vid utflykt finns olika lunchalternativ:
Alternativ 1: Matig sallad, dressing, bröd (kyckling eller skinka och potatis, couscous pasta
eller mathavre etc.)
Alternativ 2: Korv med bröd och frukt
Alternativ 3: Pannkaka (kall) och frukt
Köket meddelas senast två veckor innan utflyktsdagen. Det finns inga begräsningar om hur
ofta förskolan kan välja utflyktsmat i stället för den planerade lunchen. Måltidsenheten
ansvarar för maten med rätt temperaturhållning tills maten lämnar köket. Förskolan står för
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kylväskor vid utflykterna och ansvarar för att rätt temperatur och hygien hålls fram till
serveringen. Som måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk.

Samverkan och lärande
Barn som är involverade i att laga och smaka på mat får en mer positiv attityd till mat. Frukost
och mellanmål är ofta enkla att laga och något som barnen kan hjälpa till med (SLV, 2016).
Det finns ingenting i lagstiftningen som hindrar att barnen deltar i matlagning men samma
krav gäller för barnen som för den ordinarie personalen gällande exempelvis hygien och
skyddskläder (Livsmedelsverket, 2016). Måltidspersonalen avgör om och i vilken
utsträckning barnen kan delta i matlagningen. Även att bjuda in kocken till avdelningarna för
att prata om mat uppmuntras.

Kostråd
För att utveckla måltiderna och samarbetet mellan måltidspersonal och förskolorna är det
viktigt att kostråd anordnas, minst en gång per halvår. På kostrådet möts måltidspersonal,
förskolechef, kökschef och förskolepersonal för att diskutera måltidens ur olika aspekter med
Måltidsmodellen som underlag (sida 7). Kökschef är sammankallande.

Aktuell information och lästips
Aktuell information om bland annat andelen ekologiska livsmedel, matsvinnet i kommunen
samt förslag på pedagogiskt material kopplat till mat, miljö och måltider finns på kommunens
hemsida. Mer information om bra val av livsmedel i förskola finns på Livsmedelsverkets
hemsida och i Bra måltider i förskolan (2016). Läs mer om nutrition i bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning sker genom
kostråd, arbetsplatsträffar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering.
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Riktlinjer för måltider i skola och fritidshem
Det är svårt att ta till sig kunskapnär manär hungrig.Skolmåltidernaär en förutsättningför
lärandei skolanoch har dessutomstor betydelseför hälsan.Bra skolmåltiderbidrar till god
och jämlik hälsaoch kan läggaen grundför bra och miljömedvetnamatvanorför restenav
livet. Genomatt integreramåltidernai verksamhetenkan de användassom ett pedagogiskt
verktyg och öka kunskapenom matenspåverkanpå hälsaoch miljö. Skolmåltidenär alltså
viktig för främjandetav en hållbarutveckling och en viktig del i det långsiktiga
folkhälsoarbetet.Därför skaden gesförutsättningarför att varaen av dagenshöjdpunkterför
eleveri alla åldrar,från förskoleklasstill gymnasiet(Livsmedelsverket,2013).
Utgångspunktenför måltidernai skola och fritidshemär
Livsmedelsverketsrådoch Måltidsmodellen,vilken
omfattarflera olika aspekterför att måltidenska bli bra. Läs
mer om modellenpå sida7.

Maten
Lindesbergskommunsskolor har en gemensamlunchmeny
som planerasterminsvis.I menyplaneringentashänsyntill gäst,budget,matens
miljöpåverkanochupphandladelivsmedel.Maten är varierad,säsongsanpassad
och, i så stor
utsträckningsom möjligt, lagadfrån grunden.Måltidernanäringsberäknas
såatt maten,över
en längreperiod,är näringsriktig.Lunchmenynfinns på kommunenshemsida.
Flerarätter att välja mellan finns på de störreskolornadär köket har förutsättningarför att
lagafler än en rätt (blandannattillräckligt med utrymmeoch utrustning),varaven bör vara
vegetarisk.På de störreskolornassalladsbordserverasminst fem styckenolika sorters
grönsakerochpå de mindreskolornaminst tre. Specialkosterbjudsav medicinskaskäl samti
form av vegetariskoch fläskfri kost. Mer information finns på hemsidan.
För att frukost och mellanmålskavaramättandeoch näringsrikabör de alltid innehållatre
delar(Livsmedelsverket,2013):
-

Mjölkprodukt eller motsvarande,till exempelnäringsberikadhavredryck
Bröd medpåläggeller osötadeflingor/müsli
Grönsakerellerfrukt, gärnaefter svensksäsong

Med dessalivsmedelblir måltidernaenkla att göra i ordningoch variera.Brödsorterna
3
varierasoch bör vara nyckelhålsmärkta
. Bröd med tillsatt sockerskainte serveras.Att baka
hälsosamttill mellanmålpå fritidshemuppmuntras,till exempelfröknäcke,sconeseller
matmuffins.Vid lättarelunch bör mellanmåletvaramer mättande,medexempelvismatigare
påläggsåsomägg eller makrill. Inköpengörsi enlighetmed kommunensupphandlingsavtal.
Läs mer om upphandlingoch hållbarutvecklingpå sida8–9.

3

Nyckelhålsmärkningen
innebäratt livsmedleninnehållermindre sockeroch salt, mer fullkorn och fibrer och
nyttigare eller mindre fett(Livsmedelsverket,2017c).
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På skola och fritidshem ska det finnas rutiner för att hantera och förebygga risker i samband
med måltiderna. Nötter, jordnötter, sesamfrön och mandel ska inte förekomma på skolan
överhuvudtaget.

Måltidsmiljön och måltidsordning
En lugn och trevlig måltidsmiljö i skolrestaurangen är viktig för elevernas matro samt en
trivsam arbetsmiljö, och utformas därför i samråd med elever och personal. Förutom
inredning och utformning kan vuxnas närvaro och en välplanerad schemaläggning av lunchen
vara avgörande för en lugnare måltid. Schemaläggning av lunchen ska göras tillsammans med
måltidspersonalen för större möjligheter att planera serveringen efter antalet matgäster.
Eleverna ska ha minst 20 minuter att sitta ner och äta och det är en fördel om eleverna äter
ungefär samma tid varje dag.
Att låta dem som vill ta mat igen gå före i kön är ett sätt att minska matsvinnet och skapa en
lugnare miljö, och måste kommuniceras tydligt till alla elever. Alternativet är, om möjlighet
finns, en egen linje för omtag.
Rekommenderade serveringstider

Energiinnehåll av totala dagsbehovet

Frukost (fritidshem): 07.00 – 07.30

20 – 25 procent

Lunch: 11.00- 13.00

25 – 35 procent

Mellanmål (fritidshem): 14.00 – 15.00

15 – 20 procent

Måltiderna i skolan och på fritidshem behöver kompletteras med måltid i hemmet.

Schemalagd lunch
Schemalagd lunch innebär att klassen går och äter tillsammans med läraren för att sedan
återgå till klassrummet och fortsätta lektionen (Livsmedelsverket, 2013). Rast läggs före
måltiden eller vid annan tidpunkt. Effekter av schemalagd lunch är mindre stress för eleverna,
att eleverna äter mer och ett minskat matsvinn. Skolans rektor avgör om schemalagd lunch
ska användas på skolan.

Pedagogiska måltider
Barn och unga behöver vuxna som stöd och förebilder. Syftet med pedagogiska måltider är att
ge tillfälle till samvaro och en positiv upplevelse av måltider samt att bidra till en lugnare
måltidsmiljö (Livsmedelsverket, 2013). Pedagogiska måltider ska finnas på kommunens
samtliga skolor. Rektor avgör omfattningen och beslutar i samråd med personal om vilka som
ska äta pedagogiskt.
I arbetsuppgiften att äta pedagogiskt ingår det att:
-

äta tillsammans med eleverna av den mat som serveras, max en vuxen per bord

-

bidra till en lugn och trivsam måltidsmiljö och en positiv attityd till måltiden

-

följa med de yngre eleverna till skolrestaurangen

-

berätta för de yngre eleverna vad som serveras

-

samtala med eleverna, om exempelvis matens ursprung och smak
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-

vara en förebild genom att äta en balanserad måltid (använd tallriksmodellen som stöd,
se bilaga 1)

-

uppmuntra eleverna att ta av alla måltidskomponenter och smaka nya
livsmedel/maträtter

-

ansvara för att elever med specialkost serveras rätt mat

Maten som ett pedagogiskt verktyg
Skolmåltiderna kan utgöra ett värdefullt verktyg i skolans uppdrag kring livsstil, miljö och
hälsa och användas i pedagogiken på många olika sätt. Förutom att undervisa om matens
påverkan på hälsa och miljö i hem- och konsumentkunskap kan skolmåltiderna integreras i
andra skolämnen. Eleverna kan exempelvis studera matens ursprung på geografin eller olika
maträtters klimatpåverkan på naturvetenskapen. Förslag på lektionsmaterial kopplat till
måltiderna finns på kommunens hemsida.

Miljö och klimat
Att elevernas kunskap om matens miljöpåverkan ökar är viktigt för en hållbar
miljöutveckling. Detta kan ske genom bland annat samverkan mellan pedagogiken och
måltidspersonalen samt genom att integrera måltiden i olika läroämnen.
Att kasta ätbar mat innebär ett stort resursslöseri och miljöpåverkan. Både måltidspersonal,
skolpersonal och elever har ett ansvar att minska matsvinnet. Köket mäter matsvinnet två
gånger per år och genom kostråd och pedagogiska måltider uppmärksammas resultaten och
åtgärder diskuteras. Det är även viktigt att måltidspersonalen informeras om eventuell
frånvaro för att kunna anpassa mängden mat till antalet gäster.
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).

Sockerrika livsmedel
Sockerrika livsmedel såsom läsk och godis bidrar med mycket energi men knappt några
näringsämnen (Livsmedelsverket, 2013). Eftersom många barn i Sverige får i sig för mycket
socker är utrymmet för sötsaker och snacks väldigt begränsat i skolan och på fritidshem. Vid
ett tillfälle per termin kan exempelvis kanelbullens dag eller fettisdag uppmärksammas genom
servering av bakverk. Övriga vanliga högtider uppmärksammas genom måltiderna utan att det
serveras sötsaker. Till frukost eller mellanmål serveras osötat äppelmos eller bär istället för
sylt. Måltiderna inkluderar inte söta eller näringsfattiga livsmedel, exempelvis nyponsoppa,
saft, sötad yoghurt eller bakverk. I en välplanerad lunchmeny kan ketchup och sylt ingå som
tillbehör till rätter där det passar. Att fritidshemmens personal bakar hälsosamt tillsammans
med barnen uppmuntras.
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Utflyktsmat
Vid utflykt finns olika lunchalternativ:
Alternativ 1: Matig sallad, dressing, bröd (kyckling eller skinka och potatis, couscous pasta
eller mathavre etc.)
Alternativ 2: Korv med bröd och frukt
Alternativ 3: Pannkaka (kall) och frukt
Köket meddelas senast två veckor innan utflyktsdagen. Det finns inga begräsningar om hur
ofta skolan kan välja utflyktsmat i stället för den planerade lunchen. Måltidsenheten ansvarar
för maten med rätt temperaturhållning tills maten lämnar köket. Skolan står för kylväskor vid
utflykterna och ansvarar för att rätt temperatur och hygien hålls fram till serveringen. Som
måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk.

Samverkan och lärande
Att låta elever involveras i måltidsverksamheten på skolan kan vara lärorikt eftersom det kan
innebära att de får större förståelse för maten samt inblick i en yrkesverksamhet. Det finns
ingenting i lagstiftningen som hindrar att elever deltar i matlagning på fritidshem eller skolor
men samma krav gäller för elever som för den ordinarie personalen gällande exempelvis
hygien och skyddskläder (Livsmedelsverket, 2013). Måltidspersonalen avgör om och i vilken
utsträckning eleverna kan delta i matlagningen. Även att bjuda in skolkocken till klassrummet
för att prata om maten uppmuntras, både i hem- och konsumentkunskap och andra läroämnen.

Kostråd
Samarbete mellan den pedagogisk personal och måltidspersonal har flera positiva effekter,
såsom minskat matsvinn och ökad kunskap om matens miljö- och hälsopåverkan. För att
utveckla måltiderna och samarbetet på skolan är det viktigt att kostråd anordnas, minst en
gång per termin. Att låta eleverna vara delaktiga skapar engagemang, kunskap och ett ökat
ansvarstagande, och ger värdefull återkoppling om måltiderna. På kostrådet möts
måltidspersonal, elevrepresentanter, rektor och/eller pedagoger och för att diskutera måltidens
ur olika aspekter med Måltidsmodellen som underlag (sida 7). Eleverna uppmuntras diskutera
frågorna på klassråd/elevråd innan mötet. Rektor har ansvar för kostrådet.

Aktuell information och lästips
Aktuell information om bland annat andelen ekologiska livsmedel, matsvinnet i kommunen
samt förslag på lektionsmaterial kopplat till mat och måltider finns på kommunens hemsida.
Mer information om bra val av livsmedel i skola och fritidshem finns i Bra mat i skolan
(2013) och på Livsmedelsverkets hemsida. Läs mer om nutrition i bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning av det
kostpolitiska programmet och riktlinjerna för skola och fritidshem sker genom kostråd,
arbetsplatsträffar, verksamhetsplanering, verksamhetsberättelse samt SkolmatSverige - ett
webbaserat verktyg för bedömning av skolmåltiden (SkolmatSverige, 2018). Genom
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SkolmatSverige kan måltidsmodellens alla aspekter utvärderas (sida 7).
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Riktlinjer för skolkafeterior
Skolkafeterior är viktiga inslag för elever som går långa dagar i skolan eftersom de kan ge
möjlighet till mellanmål och frukost samt avkoppling och samvaro. Riktlinjerna är ett stöd i
arbetet för att främja hälsa och hållbar utveckling i kommunens skolkafeterior.

Underlätta hälsosamma val
Hälsosamma val i skolkafeterian underlättas genom öppettider, utbud, exponering och
prissättning.
Öppettider
För att uppmuntra elever att äta av skollunchen bör öppettider inte konkurrera med
skolrestaurangen. Det är önskvärt att caféet har stängt under lunchtid och öppet tidig morgon
och eftermiddag.
Utbud
Ett bra och hälsosamt utbud i skolkafeterian underlättar hälsosamma val (Livsmedelsverket,
2013). Utrymmet för snacks, söta drycker och socker är litet om eleverna ska få den näring de
behöver. Ett brett, varierat och hälsosamt utbud utvecklas i samarbete med skolsköterska och
elever. Energidrycker ska inte finnas med i utbudet.
Ett bra utbud består exempelvis av:
-

Mjölk/yoghurt/kvarg/fil/smoothies utan tillsatt socker

-

Flingor/müsli/gryn - nyckelhålsmärkta

-

Smörgåsar av nyckelhålsmärkt bröd och med grönsaker

-

Frukt, gärna efter säsong

-

Grönsaksstavar med dipp

-

Kaffe/te/juice/vatten

(Livsmedelsverket, 2013.)
Att caféerna själva tillverkar och bakar ett hälsosamt utbud är positivt, vilket går att anpassa
till verksamhetens förutsättningar. Saknar caféet tillgång till ugn kan till exempel rawfoodbollar och smoothies vara en möjlighet.
Exponering
Det ska vara enkelt att välja hälsosamma alternativ och därför ska dessa synas tydligt. Genom
placering, skyltning och information kan dessa främjas. Om godis, snacks och socker till
kaffet/teet erbjuds placeras dessa mindre synligt.
Prissättning
Prissättning ska också användas för att uppmuntra eleverna att välja hälsosamma alternativ
framför ohälsosamma. Bra val kan subventioneras medan de onyttiga säljs för några kronor
mer. Förutom olika prissättningar kan det också vara viktigt att det blir en tydlig mängdskillnad i
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vad man får för pengarna, vilket kan uppmuntra eleverna att välja den stora mackan framför den
lilla sötsaken.

Miljö och klimat
Ekologiskt och rättvisemärkt
Skolkafeteriornas verksamhet påverkar även miljön. Genom att göra inköp enligt de avtal som
kommunen har ingått och därmed sälja kaffe, te och bananer som enligt kommunens
upphandling är ekologiska och rättvisemärkta främjas en hållbar utveckling. Att kommunicera
miljö- och etikmärkningarna och sprida kunskap om livsmedlens miljöpåverkan uppmuntras.
Se sida 8–9 för mer information om kommunens upphandling och hållbar miljöutveckling.
Återvinning och material
Sopsortering ska vara möjligt för skolkafeteriorna enligt den kommunala avfallsplanen
(Bergslagens Kommunalteknik, 2015). Engångsartiklar av plast ska undvikas i förmån för
återanvändbara produkter eller engångsartiklar av papp.

Livsmedelshygien och allergier
Skolkafeterian ansvarar för att den mat som serveras är hygienmässigt säker att äta och därför
ska det finnas tydliga rutiner för att förebygga risker. Nötter, mandlar, sesamfrön och
jordnötter ska på grund av allergirisk inte finnas i skolans utrymmen, och därmed inte heller i
skolkafeterian.
De som arbetar i skolkafeterian ska ha kunskap om förvaring av livsmedel och eventuella
allergener i produkterna. Denne ska ha bra rutiner för den personliga hygienen, vara frisk och
ha lämpliga kläder för arbetet. Caféansvarig har ansvar för att eventuella elever som hjälper
till i caféet får lära sig allt de behöver veta för att maten ska vara säker att äta
(Livsmedelsverket, 2013).

Miljön i skolkafeterian
Måltidsmiljön är viktig för avkoppling och samvaro. Skolkafeterian bör utformas i samarbete
med elever så att både elever och personal tycker det är trevligt att vistas där. Med hjälp av
växter, skärmar, belysning och ljuddämpande tyger kan kafeterian kännas trivsammare och
lite mysigare.

Genomförande och uppföljning
En förändring i skolkafeteriornas verksamhet kan ske successivt. Verksamhetsansvarig rektor
ansvarar för att riktlinjerna efterföljs. Uppföljning av det kostpolitiska programmet och
riktlinjerna för skolkafeterior sker genom verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering.
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Riktlinjer för måltider på särskilt boende
Trevliga och hälsosammamåltiderär viktigt för en god livskvalitet. Förutomatt matenger
tillräckligt med näringoch energiär det ocksåviktigt att måltidenblir en trevlig stund
eftersomden kan varaen av dagenshöjdpunkter.Hos äldrefinns en ökad risk för undernäring
då aptitenkan påverkasav sjukdomar,medicineroch psykosocialafaktorer såsom
nedstämdhetoch ensamhet.Det är därför viktigt att matensom serverasi äldreomsorgenär av
hög kvalitet och anpassas
efter de äldre,vilket kräver att omvårdnadspersonalen
är lyhörd och
har kunskapom varje personsspecifikabehov
(Livsmedelsverket,2018b).
Utgångspunktenför måltidernapå särskilt boendeär
Livsmedelsverketsråd och Måltidsmodellen,vilken
omfattarflera olika aspekterför att måltidenskabli bra. Läs
mer om modellenpå sida7.

Maten
Till grundför de måltider somtillagasför kommunensäldreomsorgligger Livsmedelsverkets
rådanderekommendationer.
Deenskildapå heldygnsboende
erbjuds100 procentav
rekommenderatenergi-och näringsintag.Måltidsenhetenspersonaltillagar näringsberäknad
lunch och middag.Matenlagasi såstor utsträckningsom möjligt från grundenutifrån en
menysom är varieradoch säsongsanpassad.
Att anpassamatenssammansättning,
konsistensoch storlekutifrån den enskildasbehovär
viktigt. Närings-och energitätaremat kan varanödvändigtför demsom av olika anledningar
har försämradaptit. Det är självklart ävenviktigt att undersökavarför den enskildehar
försämradaptit eller andraätsvårigheterochgenomvilkaindividanpassadeåtgärderdenkan
förbättras.Vid risk för undernäringär det viktigt att utredaorsakeroch att sättain
individanpassade
åtgärdersom ävenföljs upp. Om vanlig mat och dryck inte räckertill för att
täckaindividensbehovkan kosttilläggbehövas.Specialkostoch konsistensanpassad
kost
erbjudstill demsom behöverdet.
I takt med en stigandeålderökar förlustenav muskelmassa
och styrka,varpådet är viktigt
med ett ökat intag av protein (Livsmedelsverket,2017b).Proteinrikalivsmedelbör prioriteras,
ävennär det gäller måltidsdryckeroch mellanmål.Att omvårdnadspersonal
bakarpå
avdelningarnauppmuntrasoch underförutsättningatt det finns lämpligahygienrutinerkan
ävende äldredelta.Inköp görsenligt kommunensavtal.

Genomförandeplan
En genomförandeplanutformas
tillsammansmedden enskildeoch/ellerdennes
anhörige/närstående.
I genomförandeplanen
skadet framgåhur, när och var de beviljade
insatsernaskautförasutifrån den enskildesbehovoch önskemål,vilket ävenomfattar
måltiderna.Genomförandeplanen
reviderasvid behovochminst var sjättemånad.
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Måltidsordning
En förutsättning för att de äldre ska få i sig tillräckligt med energi är att måltiderna sprids över
dygnet. Nattfastan ska därför inte överskrida elva timmar. För att få tillräckligt med tid mellan
huvudmålen serveras lunch kring 12.00 och middag kring 17.00. Sex måltider bör erbjudas
varje dag, varav tre huvudmål (frukost, lunch och middag) och tre mellanmål. Även att
erbjuda eventuell förfrukost, något att äta eller dricka innan sänggående eller ett mellanmål
till den som är vaken nattetid kan behövas för att korta ner nattfastan.

Måltidsmiljön
Hur maten serveras och stämningen runt matbordet påverkar upplevelsen av måltiden i stor
utsträckning. Trivsamhet är viktigt, vilket bland annat kan främjas genom bra belysning, fin
dukning och att man väntar med disk tills alla ätit klart. Kontraster mellan ljusa och mörka
färger kan användas för att göra dukningen och maten mer tydlig, vilket särskilt kan
underlätta för enskilda med demenssjukdom (Livsmedelsverket, 2017b). Att tala om för den
enskilde vad som serveras är alltid av vikt för en trevlig måltidsupplevelse.
Servering ur karotter på bordet kan främja valmöjligheter då det blir lättare för den enskilde
att fylla på mer mat under måltidens gång. Om maten i stället serveras upplagd på tallrik är
det viktigt att den presenteras på ett tilltalande sätt. En för stor portion kan bli motbjudande.
Vilken typ av servering som passar bäst avgörs på respektive avdelning.
Att avdelningarna vid varje måltid har en person som är ansvarig för måltidsmiljön och maten
är önskvärt eftersom denne kan bidra till en trevligare måltidsupplevelse. Denne ansvarar för
att checklistan följs vid lunch och middag (bilaga 4) och är dessutom viktig av säkerhetsskäl
eftersom det i så fall alltid finns personal vid matbordet under måltiderna.

Högtider
Högtider uppmärksammas genom maten och dukningen. Vid de vanligaste högtiderna skickar
köken festligare måltider. Vid andra högtider kontaktas köket för en diskussion om
möjligheterna att byta ut den ordinarie matsedelns maträtter, senast två veckor innan.

Omsorgsmåltider
Omsorgsmåltider är önskvärda och innebär att personalen på särskilt boende äter tillsammans
med den äldre och samma maträtt som denne. För många äldre kan det bidra till mer
matglädje och därmed ett högre energiintag och bättre hälsa. För demenssjuka personer kan
omsorgsmåltider också fungera som en ”spegel” då de äldre ser och förstår vad de ska göra
(Livsmedelsverket, 2017b).

Miljö och klimat
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).
Matsvinnsmätningar på alla avdelningar uppmuntras liksom en samverkan med andra
kostombud och måltidspersonal för att diskutera ett minskat matsvinn, se Samverkan nedan.
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Att ta tillvara på eventuell överbliven mat som inte varit ute till servering är möjligt om det
sker på ett hygienmässigt korrekt vis. Rutiner för kontroll av temperatur samt märkning av
den mat som sparas är då nödvändigt för att tillvaratagningen ska ske på ett säkert sätt, i
enlighet med egenkontrollprogrammet. Mer information och stöd finns i Handbok för säker
mat inom skola, vård och omsorg (Sveriges kommuner och landsting, 2014).

Samverkan
Kostombud
För många äldre kan det vara lättare att delge sina önskemål och synpunkter till
omvårdnadspersonalen än till det kök som tillagar maten. Därför är det viktigt att varje
avdelning har minst ett kostombud som ansvarar för att lyfta måltidsrelaterade frågor.
Kostombuden har bland annat ansvar för att:
- de enskildas åsikter uppmärksammas
- egenkontrollprogrammen följs vid hantering av mat
- kontakta tillagningskök i enskilda ärenden och samarbeta i frågor rörande mat och hälsa
- delge medarbetare information från kostombudsträffar och kostråd, se nedan
Kostombudsträffar
Samtliga kostombud från särskilt boende träffas på kostombudsträffar minst en gång per
termin med syftet att utbyta idéer och erfarenheter och utveckla samarbetet mellan enheterna.
Sammankallande till kostombudsträffarna är sköterskechef.
Kostråd
Samverkan och kommunikation inom och mellan olika verksamheter är nödvändigt för
fungerande rutiner kring måltiderna. För att underlätta kommunikationen mellan omvårdnadsoch måltidspersonal är det viktigt att kostråd anordnas, minst en gång per halvår. Syftet är att
diskutera hur måltiderna kan utvecklas ytterligare, och öka de enskildas inflytande över
utbudet. Måltidsmodellen (sida 7) är en god grund att utgå ifrån så att alla aspekter av
måltiden uppmärksammas. Utöver kostombud, måltidspersonal och biträdande
kostchef/kökschef bör även enhetschef och sjuksköterska delta. Sammankallande till dessa
möten är biträdande kostchef eller ansvarig kökschef.
Det är viktigt att de boende har möjlighet att vara med och påverka maten och måltiderna,
vilket kan ske antingen genom deltagande på kost- eller boenderåd, men även genom
kostombudet. Enhetschefen avgör om boendet ska sammankalla till boenderåd, eller om de
enskilda ska bjudas in till kostråd.

Aktuell information
Aktuell information om andelen ekologiska livsmedel, svinnet i kommunen och material
kopplat till måltider finns på kommunens hemsida. Mer information om bra mat och måltider
finns på Livsmedelsverkets hemsida och i Bra mat i äldreomsorgen (2018). Läs mer om
nutrition i bilaga 2.
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Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning sker genom
kostråd, arbetsplatsträffar, kostombudsträffar och verksamhetsberättelse.
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Riktlinjer för måltider i hemtjänst
Det är viktigt att matensom serverasi äldreomsorgenär av hög kvalitet eftersommångaäldre
på grundav sjukdom,nedstämdhet,ensamheteller medicinerkan ha sämreaptit. Trevliga och
hälsosammamåltiderär betydandefören god livskvalitet. Hemtjänstpersonal
kan göra
skillnad genomatt anpassamåltidenefter de äldresegnabehovoch önskemål,och göra
måltidentill en av dagenshöjdpunkter(Livsmedelsverket,
2018b).
Utgångspunktenför måltidernai skola och fritidshemär
Livsmedelsverketsråd och Måltidsmodellen,vilken omfattar
flera olika aspekterför att måltidenskabli bra. Läs mer om
modellenpå sida7.

Biståndshandläggning
Socialförvaltningenansvararför biståndshandläggning
och leveransav matlådor.De främsta
måltidsrelaterade
insatsersom denenskildekan få beviljadeär:
-

Matdistribution

-

Iordningsställandeav mat

-

Måltidsstöd

-

Inköp av mat och dagligvaror

Hemtjänstpersonalen
skatillsammansmedden äldrekommafram till hur manskaarbetamed
måltidernaför att den äldreska fåden hjälp och det stödsom dennebehöver.Det är viktigt att
omvårdnadspersonalen
meddelarbiståndshandläggare
ifall den enskildesbehovav hjälp med
mat och måltiderförändras.

Maten
Till grundför de måltidersom tillagasför kommunensäldreomsorgligger Livsmedelsverkets
rådanderekommendationer.
I Lindesbergskommuntillagar måltidsenhetenlunchtill dem
som av biståndshandläggare
har beviljatsdetta.Måltidsenhetenskök tillagar lunchensom
sedanlevererasav hemtjänsten,vilka har ett ansvaratt setill att samtligakomponenterföljer
med i leveransen.Hemtjänstpersonalen
har ocksåansvarför att matenlevereraspå ett sätt
som bevararmatenskvalitet, antingenvarm eller kyld. Ifall den är varm ska leveransenske
utan att varmhållningskedjanbrytsoch serveringskaav hygieniskaoch näringsmässiga
skäl
skevid leverans.En matlådasom levereraskyld underlättarför omvårdnadspersonalen
att
transporteramed bibehållenkvalitet och möjliggör för den enskildeatt själv styraöver tiden
för lunchen.
Lunchmenynskavaravarierad,säsongsanpassad
och löpa över minst fyra veckor.Vid de
vanligastehögtidernaskickarköken festligaremåltider.Att anpassamatenssammansättning,
konsistensoch storlekutifrån den äldresbehovär viktigt. Närings-och energitätaremat kan
varanödvändigtför demsom av olika anledningarhar försämradaptit. Lunchenär
näringsberäknad
för att ge den enskildetillräckligt med energioch näringsämnenoch ska
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innehålla cirka 25 procent av dagsbehovet. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt från
grunden och den enskilde kan måndag till fredag välja mellan två alternativ, med undantag för
vegetarisk och konsistensanpassad kost. Valen görs för en eller flera veckor och den enskilde
ska ha tillgång till menyn för att veta vilken mat som väntar. Specialkost och
konsistensanpassad kost erbjuds till dem som behöver det.
Utöver lunchen kan den enskilde beviljas hjälp med övriga måltider, vilket hemtjänsten
ansvarar för. Eftersom lunchen endast står för en av dagens måltider är det viktigt att
säkerställa att även övriga måltider fungerar bra. Att den enskilde får vara med och planera
och inhandla maten kan öka både aptit och livskvalitet.

Genomförandeplan
En genomförandeplan utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes
anhörige/närstående. I genomförandeplanen ska det framgå hur, när och var de beviljade
insatserna ska utföras utifrån den enskildes behov och önskemål, vilket även omfattar
måltiderna. Genomförandeplanen revideras vid behov och minst var sjätte månad. Har den
enskilde endast matdistribution görs ingen genomförandeplan.

Måltidsordning
Tidpunkter för måltider ska bestämmas så långt det går utifrån den enskildes önskemål. Det är
önskvärt att tiderna för alla måltidsrelaterade insatser, i den utsträckning som är möjlig, är
desamma alla dagar. Ifall den enskilde får stöd med fler måltider än lunchen är det viktigt att
se till att måltiderna inte blir för nära varandra.

Måltidsmiljön
Den enskildes inflytande över måltidssituationen är viktigt för aptiten och en positiv
måltidsupplevelse. Möjligheterna för hemtjänstpersonalen att jobba med måltidsmiljön kan
dock vara begränsade eftersom måltiden tar plats hemma hos den enskilde och de beviljade
insatserna inte alltid är beräknade att omfatta dukning med mera. Vid insatser som berör
måltidsmiljön är det dock viktigt att fråga om den enskildes önskemål, exempelvis hur
dukningen ska vara, om radion ska vara på eller var i boendet denne vill äta sin måltid. Att
tala om för den enskilde vad som serveras är alltid av vikt för en trevlig måltidsupplevelse.

Miljö och klimat
Källsortering kan ske genom insatsen sophantering. Sophantering beviljas ifall den enskilde
önskar och behöver det och möjligheter finns för omvårdnadspersonalen.
För minskat matsvinn och livsmedelssäkerhet är det viktigt att personal noga antecknar datum
när de öppnar en ny förpackning hos den enskilde. Detta för att denne och personalen ska veta
när den öppnades. Genom samverkan mellan kostombud och måltidspersonal kan fler
åtgärder för minskat matsvinn diskuteras, se nedan.

Samverkan
Kostombud
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För många äldre kan det vara lättare att delge sina önskemål och synpunkter till
hemtjänstpersonalen än till det kök som tillagar matlådorna. Därför är det viktigt att varje
hemtjänstgrupp har minst ett kostombud som verkar för att lyfta måltidsrelaterade frågor.
Kostombuden har bland annat ansvar för att:
- de enskildas åsikter uppmärksammas
- egenkontrollprogrammen följs vid hantering av mat
- kontakta tillagningskök i enskilda ärenden och bedriva samarbete i frågor rörande mat och
hälsa
- delge medarbetare information från kostombudsträffar och kostmöten, se nedan
Kostombudsträffar
Hemtjänstens samtliga kostombud träffas på kostombudsträffar minst en gång per termin med
syftet att utbyta idéer och erfarenheter och utveckla samarbetet mellan enheterna.
Sammankallande till kostombudsträffarna är sköterskechef.
Kostråd
Samverkan och kommunikation inom och mellan olika verksamheter är nödvändigt för
fungerande rutiner kring måltiderna. För att underlätta kommunikationen mellan omvårdnadsoch måltidspersonal är det viktigt att kostråd anordnas, minst en gång per halvår. Syftet är att
diskutera hur måltiderna kan utvecklas ytterligare och öka de enskildas inflytande över
utbudet. Måltidsmodellen (sida 7) är en god grund att utgå ifrån så att alla aspekter av
måltiden uppmärksammas. Utöver kostombud, måltidspersonal och biträdande kostchef bör
även enhetschef och sjuksköterska delta. Sammankallande till dessa möten är biträdande
kostchef eller ansvarig kökschef.

Aktuell information
Aktuell information om andelen ekologiska livsmedel, matsvinnet i kommunen med mera
finns på kommunens hemsida. Mer information om bra mat och måltider finns på
Livsmedelsverkets hemsida och i Bra mat i äldreomsorgen (2018). Läs mer om nutrition i
bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning sker genom
kostråd, arbetsplatsträffar, kostombudsträffar, verksamhetsberättelse samt brukarenkäter.
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Riktlinjer för måltidsenheten
Måltidsenhetentillagar måltiderför mångaav kommunensinvånareoch arbetari samrådmed
andraverksamheterför en jämlik hälsaoch hållbarutveckling.Till
grundför de måltidersom serverasi kommunenligger Livsmedelsverket
gällanderåd och Måltidsmodellen,vilken omfattarflera olika aspekter
för att måltidenskabli bra (Livsmedelsverket,2016).Läs mer om
modellenpå sida7.

Maten
I menyplaneringentas hänsyntill blandannatgäst,budget,matensmiljöpåverkan,
upphandladelivsmedeloch näringsriktighet.Menyn är varieradoch säsongsanpassad,
och
matenär i den måndet är möjligt anpassadtill matgästernaoch derasbehov.Maten,även
specialkost,lagasi såstor utsträckningsom möjligt från grundenvilket ger en högrekvalitet.
Maträtternapresenteras
tydligt medbeskrivandenamnmed avsiktenatt matenskamotsvara
gästensförväntningaroch därmedfrämja god aptit.
På förskolanserverasminst tre grönsakertill lunchen,om möjligt före serveringav måltiden.
På de störreskolornaserverasminst fem grönsakeroch på de mindreminst trestycken.
Grönsakoch/ellerfrukt serverasäventill frukost och mellanmål.
Frukostoch mellanmålska varamer mättandeom lunchenvarit lättare.Inom äldreomsorgen
prioriterasproteinrikalivsmedeltill mellanmål.Inom skolaoch förskola inkluderarfrukost
och mellanmålinte sötaeller näringsfattigalivsmedel,exempelvisnyponsoppa,saft, sötad
yoghurteller bakverk.En näringsrikfrukost eller mellanmålplanerasutifrån dessa
byggstenar:
-

Mjölkprodukt eller motsvarande,till exempelnäringsberikadhavredryck
Bröd med påläggeller osötadeflingor/müsli
Grönsakereller frukt, gärnaefter svensksäsong

Inköpgörs i enlighetmed kommunensupphandlingsavtal.Läs mer om upphandlingoch
hållbarutvecklingpåsida 8–9.
Nötter, jordnötter,sesamfrönochmandelskaav allergiskälinte förekomma.Specialkost
erbjudsav medicinskaoch sålångt som möjligt etiskaoch religiösaskäl, mer information
finns på hemsidan.

Kvalitetssäkring

av maten

Måltidsenhetenarbetari egenkontrollprogrammen
medkvalitetssäkringoch dokumenterar
skriftligt enligt verksamhetens
rutiner. Samtligakök har rutiner för att hanteraoch förebygga
risker och följer gällandelivsmedelslagstiftning.Kvalitetssäkringeninnefattarävenatt
måltidspersonalen
äter sammalunchmåltidsom serverastill gästerna,och bedömermatens
smak,konsistens,form, lukt och utseende.Återkopplingoch förslag på förbättringarsker
skriftligt och skickastill kökschefeller biträdandekostchef,och användsvid nästa
menyplanering.Önskvärtär att lunchenätspedagogiskttillsammansmedmatgästerna.

Miljö och klimat
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Lindesbergs kommuns kök arbetar efter S.M.A.R.T-modellen. S.M.A.R.T står för
S = Större andel vegetabilier
M = Mindre andel tomma kalorier
A = Andelen ekologiskt ökar
R = Rätt kött och grönsaker
T = Transportsnålt
I praktiken innebär det att svenska, närproducerade och ekologiska livsmedel prioriteras i
upphandling och vid inköp till köken. Menyn planeras så att maten innehåller mer
säsongsanpassade grönsaker och större andel vegetabilier, främst på skola och förskola. Av de
två rätter som serveras på de större skolorna bör minst en av rätterna vara vegetarisk. Det kött
som serveras ska vara svenskt och gärna av naturbeteskött, eller leva upp till samma krav som
svenskt djurskyddskrav innebär. Fisk och skaldjur är miljömärkta, produkter med palmolja
undviks, och kaffe, bananer och te ska alltid vara ekologiskt och etiskt märkta. Vitt socker
begränsas, främst i skola och förskola, läs mer under ”högtider och festliga tillfällen”. Se
bilaga 3 för mer information om miljömässigt hållbara måltider.
Matsvinnet mäts kontinuerligt, minst två gånger per år. Resultaten av dessa analyseras och
bearbetas på arbetsplatsträffar och kostråd så att rätt åtgärder för minskat matsvinn kan vidtas.
Resultaten kommuniceras till personal på de enheter där maten serveras, exempelvis i
matsalen och på kostråd. Måltidspersonal uppmuntras att även kommunicera annan
miljörelaterad information i restaurangen och på kostråd, exempelvis matens ursprung eller
användandet av ekologiska livsmedel.
Att ta tillvara på överbliven mat som inte varit ute till servering är möjligt om det sker på ett
hygienmässigt korrekt vis. Rutiner för kontroll av temperatur samt märkning av den mat som
sparas är då nödvändigt för att tillvaratagningen ska ske på ett säkert sätt, i enlighet med
egenkontrollprogrammet. Mer information och stöd finns i Handbok för säker mat inom
skola, vård och omsorg (Sveriges kommuner och landsting, 2014).
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).

Kompetensutveckling
Måltidspersonalen utbildas fortlöpande inom livsmedelshygien och specialkost. Utbildning
kring hälsa och hållbar miljöutveckling är viktigt, liksom ökad kunskap om användandet av
vegetabilier för att möta behovet av goda grönsaksrätter och grönsaksberikade kötträtter samt
inbjudande salladsbufféer.

Samverkan och lärande
Genom kostråd är måltidspersonal delaktig i utvecklingen av måltiderna tillsammans med
matgäster och personal på skola, förskola och äldreomsorg. Mötena omfattar alla aspekter
som är viktiga för att måltiden ska bli bra, med Måltidsmodellen (sida 7) som stöd. Mötena
genomförs regelbundet i överenskommelse med respektive verksamhet. Ansvarig för
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kostråden inom skola är rektor. Inom förskola är kökschef sammankallande och inom
äldreomsorgen är sköterskechef sammankallande.
För ökad kunskap om mat, miljö och hälsa samt ökad acceptans för menyn kan
måltidspersonalen uppmuntra ett utökat samarbete med verksamhetspersonalen. Förutsatt att
det finns lämpliga hygienrutiner och tid för måltidspersonal är det till exempel möjligt för
måltidsgästerna att hjälpa till i köken. Även måltidspersonalens närvaro i restaurangen och
besök hos verksamheterna kan innebära ökad förståelse för hållbara måltider.

Högtider och festliga tillfällen
Måltidsverksamheten är i samverkan med övriga verksamheter en resurs vid festliga tillfällen,
och uppmärksammar traditioner, helger och högtider. Svenska mattraditioner förs vidare
genom servering av traditionell svensk mat vid påsk, jul och midsommar. Även mat från
andra kulturer ska finnas med på menyn. På särskilda boenden är det möjligt att byta ut den
ordinarie matsedelns maträtter för att uppmärksamma andra tillfällen. Köket kontaktas då för
en diskussion senast två veckor innan.
Många barn i Sverige får i sig för mycket energi från socker och därför begränsas kökets
utbud av sötsaker/bakverk i skola/fritidshem och förskola till ett tillfälle per termin. Till
frukost eller mellanmål på fritidshem och förskola serveras produkter utan tillsatt socker, till
exempel bär istället för sylt och osötat äppelmos. I en välplanerad lunchmeny kan ketchup och
sylt ingå som tillbehör till rätter där det passar.

Utflyktsmat
Vid utflykt finns olika lunchalternativ:
Alternativ 1: Matig sallad, dressing, bröd (kyckling eller skinka och potatis, couscous pasta
eller mathavre etc.)
Alternativ 2: Korv med bröd och frukt
Alternativ 3: Pannkaka (kall) och frukt
Köket meddelas senast två veckor innan utflyktsdagen. Det finns inga begräsningar om hur
ofta utflyktsmaten kan väljas i stället för den planerade lunchen. Måltidsenheten ansvarar för
maten med rätt temperaturhållning tills maten lämnar köket. Förskolan/skolan står för
kylväskor vid utflykterna och ansvarar för att rätt temperatur och hygien hålls fram till
serveringen. Som måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk.

Aktuell information
Aktuell information om bland annat andelen ekologiska livsmedel och matsvinnet i
kommunen finns på kommunens hemsida. Mer information om bra mat i skola, förskola och
inom äldreomsorgen finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga.
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Uppföljning och utvärdering av måltidsenhetens verksamhet ska ske kontinuerligt genom
målens indikatorer, kostplaneringssystem, kostråd och SkolmatSverige (SkolmatSverige,
2018). Både matgästernas åsikter kring måltiden och ekonomiska kostnader kontrolleras.
Uppföljning sker även genom verksamhetsberättelse.
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2017-11-13 från
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg/vadtyckerdealdreomaldreomsorg
en
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Bilagor
Bilaga 1

Tallriksmodellen
En av de grundläggandenycklarnatill att ätabra är att ätamycket grönt och varierat.Då får
kroppenlättarebalansmellanalla de olika näringsämnensom den behöver.Tallriksmodellen
är ett hjälpmedelför förskola och skolasom visar hur man konkretkanlägga upp mat på en
tallrik för att få en bra energibalansoch en hälsosamhelhet.Att ätaenligt tallriksmodellenär
ävenklimatsmarteftersomdet är ett sättatt minskapå animaliernaoch öka mängdenmat från
växtriket.
Modellenvisar proportionernamellan kött/baljväxter/ägg/fisk,potatis/pasta/bröd/gryn
och
grönsaker/rotfrukter.Den sägeringet om hur mycket mat som är lämpligt, det avgör
energibehovoch hunger.

1

2

3
1. En del bestårav grönsakeroch rotfrukter.
2. Den andradelenär potatis,pasta,bröd eller gryn som ris, bulgur, mathavreoch matkorn.
3. Den minstadelenär avseddför ägg,kött, fisk och baljväxter(bönor,linser och ärter).
Referens:
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-ochmatvanor/tallriksmodellen
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Bilaga 2

Näring
För att kroppen ska fungera och må bra behövs energi (från fett, kolhydrater och protein) samt
mineraler, fibrer och vitaminer.

Fett
Förutom energi ger fett även vissa vitaminer och livsviktiga fettsyror, och behövs bland annat
för att tillverka hormoner och reparera celler. Rapsolja, smör och palmolja är exempel på
fetter som idag är vanliga i vår kost.
Fett delas in i mättat, enkelomättat och fleromättat. Att ersätta en del av det mättade fettet i
maten med omättat fett kan bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom, vilket
exempelvis kan göras genom att använda flytande olja i matlagning. Rekommendationen för
fett är att det ska utgöra cirka 25–40 procent av den energi vi konsumerar. Intaget av mättade
fettsyror bör begränsas till mindre än tio procent av det totala energiintaget.

Kolhydrater och kostfibrer
Kolhydrater är det gemensamma namnet för stärkelse, kostfiber och olika
sockerarter. Det mesta av kolhydraterna bryts i kroppen ner till sockerarten
glukos, vilken behövs som energi till hjärnan och kroppens alla celler.
Av hälsoskäl är det viktigt att välja fullkornsvarianter av bland annat bröd och pasta, samt
fiberrik mat såsom grönsaker, frukt och baljväxter. Effekterna blir bland annat en minskad
risk för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, och kostfibrerna bidrar en längre mättnadskänsla
och att hålla magen igång. Cirka 45–60 procent av energiintaget bör komma från kolhydrater.
Vitt socker, sackaros, är också en kolhydrat och finns bland annat i läsk, godis, glass och
bakverk. Socker ger energi men ingen näring i form av mineraler, vitaminer och fibrer.
Dessutom ökar risken för karies. Därför är det bra att begränsa intaget av sötsaker med tillsatt
socker till under tio procent av det totala energiintaget.

Protein
Protein finns i nästan alla livsmedel. Många är rädda för att få i sig för lite protein men faktum
är att det bara är personer som är mycket ensidigt eller har ett mycket lågt energiintag som
riskerar proteinbrist.
Proteiner består av 20 olika aminosyror som behövs för att bygga upp celler och bilda
enzymer och hormoner, med mera. Vissa kan kroppen bilda själv, och andra måste komma
från det vi äter. De sistnämnda kallas essentiella aminosyror. Livsmedel från djurriket, såsom
ägg, mejeriprodukter, fisk och rött kött innehåller alla essentiella aminosyror. Proteinkällor
från växtriket, ärtor, bönor och linser, ger i kombination med spannmålsprodukter alla
essentiella aminosyror. Vegetariska måltider kan alltså ge tillräckligt med protein, förutsatt att
kosten inte är väldigt ensidig. Att minska konsumtionen av rött kött och charkprodukter kan
dessutom innebära minskad risk för tjock- och ändtarmscancer. Därför har Livsmedelsverket
ett råd om att begränsa intaget av chark och rött kött till 500 gram i veckan.
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Proteinbör bidra med 10–20procentav det totala energiintaget.I praktikeninnebärdet att
friska personersom ätertillräckligt med mat inte behöverfunderaöver proteinkvalitetenså
längekosteninte är väldigt enformig.Hos äldrepersonerkan ett högreintag av protein
behövasför att upprätthållamuskelmassa
och -funktion.

Vitaminer, mineraler och antioxidanter
Även vitamineroch mineralerbehövsför att kroppenskafungeraochmå brabehövs.
Kroppenkan inte tillverka dessaämnensjälvautan de måstekommafrån maten.Brist på
mineralereller vitaminerkan ge sjukdomssymptomsamtidigtsom för storamängderockså
kan varaskadligt.Det är dock vanligtvis svårt att kommaupp i för högaintag från livsmedel,
men det kan skemedkosttillskott.
Fleravitaminer och mineralerfungerarävensom viktiga antioxidanter.Antioxidanterär
ämnensom tar handom överskottetav fria syreradikaleri kroppenför att på såsätthindra
utvecklingenav hjärt-och kärlsjukdomarsamtcancer.Antioxidanterfinns det rikligt utav i
grönsakeroch frukt. Olika färgerpå frukternaoch grönsakernainnebärolika antioxidanter,
och därför är det bra för hälsanatt ätavarieratoch färgglatt.För vuxna och barn
rekommenderas
cirka 500 gramfrukt och grönt varje dag,varavhälften frukt och
hälften grönsaker(räknainte in potatis).För barnmellan fyra och tio år är cirka
400 grambra och för barn underfyra år rekommenderas
frukt eller någotgrönt
till varje måltid.
Referenser:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/kolhydrater
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/protein
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-ochantioxidanter/antioxidanter
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/frukt-gront-ochbaljvaxter
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Bilaga 3

Klimatpåverkan från olika koster
Vi kan påverka våra växthusgasutsläpp genom vilken mat vi väljer att äta. För att den globala
uppvärmningen inte ska stiga mer än två grader måste varje individs årliga växthusgasutsläpp
minska till under två ton koldioxidekvivalenter innan år 2050. I Sverige idag släpper varje
person i snitt ut omkring 11 ton koldioxidekvivalenter per år4, varav maten står för cirka två
ton.
Ca 2 ton*
Ökad köttkonsumtion

Dagens konsumtion

Ca 1,4–
1,7 ton*
Inget svinn
Säsongsanpassad
svensk kost

Enlig SLV:s
kostråd

Ca 0,9–
1,3 ton*

Klimatsmart meny

Lakto-ovovegetarisk
kost

Vegankost

Minskande klimatpåverkan
*Ton koldioxidekvivalenter per person och år
(SJV, SLV, SNV, 2013)

Vår påverkan på klimatet är dock endast en av flera aspekter som påverkas av vår
kosthållning. Biologisk mångfald, kretsloppsskapande, antibiotikaanvändning, landsbygdens
utveckling och djurvälfärd är några exempel som också är viktiga att ta hänsyn till.

Referenser:
Naturvårdsverket (2017).
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fransvensk-konsumtion-per-person/
SJV, SLV, SNV (2013) Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år
2050?

4

Beräknat på de konsumtionsbaserade utsläppen, vilka omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i
Sverige oavsett var utsläppen sker. Utsläppen kan därmed ske såväl i Sverige som i andra länder
(Naturvårdsverket, 2017)
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Bilaga 4
Du som ansvarar för måltiden har som
uppgift att skapa en trivsam måltidsmiljö!

Dagens mat är presenterad skriftligt
Bordet är dukat tidigast 30 minuter innan måltid
Allt som står på bordet tillhör kommande måltid
Duk eller bordstablett samt servetter

HALVTIMMENINNAN
MATENLEVERERAS

Låg bordsdekoration
Salt- och pepparkar
Glas och bestick (kollat att allt är helt och rent)
Personalen bär förkläde och följer basala hygienrutiner
Kantiner och värmevagnar är undanstoppade
TV:n är avstängd
Eventuell musik är lugn och på låg volym

NÄRMATENLEVERERAS

Inget arbetsprat, buller eller oljud hörs
En person ansvarar för att organisera maten
Sitter de boende bra? Når de fram till bordet?
Samtliga tillbehör finns enligt matsedel
Maten serveras på uppläggningsfat/skålar på bordet eller från
serveringsvagn vid bordet
Måltiden presenteras muntligen vid bordet samt till varje
person
Boende tillfrågas om önskemål, t.ex. vad de vill ha att dricka

UNDERMÅLTIDEN

Boende uppmuntras att ta själva (om de vill)
Personalen uppmuntrar att goda samtal förs vid bordet
Porslin dukas av efter det att alla ätit färdigt
Dessert dukas fram efter att föregående rätt är avdukad
Kaffet serveras där man önskar
Bordet är avdukat så att det kan användas till annan aktivitet
Porslin m.m. diskas

38

EFTER
MÅLTIDEN

5. Information om uppdrag för strateger
Föredragande kommundirektör Henrik Arenvang kl. 09.50.
5.1. Handlingar
Uppdrag kvalitetsgrupp antagen 170308.pdf (inkluderad nedan)
Uppdragsbeskrivning för integrationsstrateg.pdf (inkluderad nedan)
Uppdragsbeskrivning för kommunstrateg.pdf (inkluderad nedan)
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2017-03-08
Kommunledningskontoret
Malin Sjöberg
Tfn: 0581-811 15
malin.m.sjoberg@lindesberg.se

Ledningsgruppen

Uppdragsbeskrivning kommunövergripande kvalitetsgrupp
och övriga strategiska funktioner
Syfte
Den kommunövergripande kvalitetsgruppen arbetar för att få en
kommunövergripande samsyn med arbetet kring planering,
verksamhetsutveckling, uppföljning, internkontroll samt kvalitetsarbete.
Gruppen stödjer verksamheterna i arbetet med analys så att uppföljning
utgör grund för planering som i sin tur leder till ständiga förbättringar.
Bland annat ingår följande uppgifter:
 Vara en kontaktyta mellan förvaltningarnas kvalitetsarbete och det
kvalitetsarbete som genomförs på kommunövergripande nivå.
 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen.
 Fånga upp, diskutera och i vissa fall genomföra förbättringsförslag
som syftar till kvalitetshöjning.
 Samordna förvaltningarnas omvärldsbevakning i planerings- och
uppföljningsprocessen.
 Dela förvaltningarnas erfarenheter och nyheter inom
kvalitetsområdet.
 Utveckla planerings- och uppföljningsprocessen för att få en samsyn
och enhetlighet i arbetet.
Deltagare
Deltagarna i kvalitetsgruppen ska vara de från förvaltningen som
huvudsakligen samordnar momenten i planerings- och
uppföljningsprocessen, det vill säga utvecklingsstrateger eller motsvarande
funktion. Varje förvaltning utser sin deltagare. Deltagarna bör vara medlem
i respektive förvaltnings ledningsgrupp. Från centralt håll deltar
kommunstrateg och ekonomisk controller.
För närvarande är följande funktioner medlemmar i kvalitetsgruppen:
 Kommunstrateg (sammankallande)
 Utvecklingsstrateg barn- och utbildningsförvaltningen
 Utvecklingsstrateg socialförvaltningen
 Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen
 Controller
Det som skulle kunna komplettera gruppen ur ett helhetsperspektiv vore en
representant från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen samt en
representant från personalenheten.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Uppdrag
Kvalitetsgruppen arbetar på uppdrag av kommunchefen, ledningsgruppen
och förvaltningschefsgruppen.
Initiering av uppdrag kan ske på tre olika sätt:
Initieras av politiken: Uppdrag ska alltid ges till
förvaltningschef/kommunchef. Uppdraget tas till LG för beslut och
prioritering och tilldelas därefter strateg, eller kvalitetsgrupp.

Politik

FC/KC

LG

Strateg

Initieras av strateg eller kvalitetsgrupp: Går via
förvaltningschef/kommunchef till LG för beslut och prioritering, samt ev.
till politiken för fastställande.

Strateg

FC/KC

LG

Ev.
politik

Initieras av förvaltningschef/kommunchef: FC/KC tar upp i LG för beslut
och prioritering och uppdrag tilldelas strateg eller kvalitetsgrupp. Ett
projektdirektiv kan ev. behövas tas politiskt.

FC/KC

LG

Strateg

Ev.
politik

Gemensamt för samtliga processer är att om det är ett uppdrag/projekt ska
ett direktiv tas fram. Om det är en aktivitet behövs det i regel det inte tas
fram ett direktiv. Aktiviteter som inte kräver en större arbetsinsats kan
göras upp direkt mellan FC/KC och strateg eller kvalitetsgrupp. Genom att
uppdragen går via LG ser man där till att arbetsbelastningen på strategerna
blir jämn.
Uppdrag kan också ges till några av deltagarna i kvalitetsgruppen utifrån en
specifik fråga för att få en förvaltningsövergripande samsyn och
samverkan.
Deltagarnas ansvar och befogenheter
Deltagarna från förvaltningarna ska ha förvaltningens mandat att föra dess
talan i frågor som rör planering och uppföljning. Deltagarna har ansvar för
att föra relevant information vidare till
förvaltningschef/ledningsgrupp/övriga forum på förvaltningen.
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Kommunövergripande funktioner har ansvar för att ta tillvara synpunkter
från kvalitetsgruppen för att ständigt förbättra verksamhetsstyrningen, att
kontinuerligt återkoppla genomförda förändringar och hålla samman
helhetsperspektivet.
Deltagande i kvalitetsgruppen skrivs in i den personliga
uppdragsbeskrivningen.
Gruppen planerar själv sitt arbete. Avstämning görs med
kommunchef/ledningsgrupp/förvaltningschefsgrupp vid behov eller om
kommunchef påkallar det.
Tidsresurser för gruppens arbete lösgörs från respektive förvaltning och kan
variera över året. Utgångspunkten är att uppdraget är viktigt och bör
prioriteras.
Övriga strateger
Förutom utvecklingsstrategerna och kommunstrategen som i första hand
arbetar utifrån styrmodellen och årshjulet, finns det även
kommunövergripande strateger med olika expertområden. För närvarande
finns följande funktioner knutna till Lindesbergs kommun:
 Integrationsstrateg
 Folkhälsostrateg (anställd av Nora kommun, men kopplad till
Lindesbergs kommun genom ett folkhälsoavtal)
 Miljöstrateg
 Säkerhetskoordinator (tillsammans med Nora kommun)
Dessa funktioner ska främst stötta verksamheterna med sin kunskap och ha
ett kommunövergripande och strategiskt förhållningssätt utifrån de
respektive områdena. Funktionernas ingångar till förvaltningarna är
respektive förvaltningschef. Funktionerna knyts till kvalitetsgruppen vid
behov.

Uppdragsbeskrivning för integrationsstrateg Nanette Danielsson
Grund
Integrationsstrategen arbetar kommunövergripande på uppdrag av kommundirektören och
kommundirektörens ledningsgrupp. Arbetet är både strategiskt och operativ, från att ansvara
för att upprätta strategiska dokument, planer och program till att genomföra utbildningar och
informationer. Integrationsstrategen representerar kommunen i samverkan med olika
myndigheter och nätverk. Integrationsstrategen ska utveckla kommunens arbete i enlighet
med aktuell lagstiftning inom området med målet att nyanlända får ett samordnat stöd från
samhället som leder till integration. I din roll som anställd på kommunledningskontoret ska du
i ord och handling företräda kommunen och vara en god förebild såväl inåt som utåt i
organisationen.
Organisation och ledning
Integrationsstrategen tillhör kommunledningskontoret för stöd och strategi med
kommundirektör som chef. Samordnande arbetsledare för förvaltningscheferna är
förvaltningschef för tillväxtförvaltningen.
Ansvar och befogenhet
I integrationsstrategens arbetsuppgifter ingår följande uppdrag:
• Vara kommunens representant och kontaktperson när det gäller integrationsfrågor
• Stödja kommunens förvaltningar att samordna och driva integrationsarbetet
• Utveckla och främja strukturer för nyanländas etablering
• Samordna aktiviteter och utveckla former för god integration
• Omvärldsbevaka, analysera och driva nya förslag
• Samverkan med länsstyrelsen och andra myndigheter
Utveckling
Integrationsstrategen ska ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla den kompetens som
krävs för uppdraget. Kompetensutvecklingen ska planeras utifrån verksamhetens behov.
Värdering av arbetet
Årliga medarbetar- och lönesamtal ska ske med kommundirektör. Arbetet värderas främst
genom följande:
• Förmåga att ta ansvar för ditt arbetsområde samt verka för ett helhetsperspektiv.
• Förmåga att samverka och vara professionell.
• Förmåga att arbeta med förbättringar och utveckling.
• Förmåga att nå resultat och ha kvalité på arbetet.
• Förmåga att vara ambassadör för Lindesbergs kommun.
Giltighet
Denna uppdragsbeskrivning gäller som grund för ditt uppdrag och gäller fr.o.m. 2018-04-01
och till nästa medarbetarsamtal.
Lindesberg 2018-02-19
___________________________
Nanette Danielsson
Integrationsstrateg

___________________________
Christer Lenke
Kommundirektör

Uppdragsbeskrivning för kommunstrateg Malin Sjöberg
Grund
Kommunstrategen arbetar kommunövergripande och konsultativt på uppdrag av
kommundirektören och kommundirektörens ledningsgrupp. Arbetet är både operativt och
strategiskt, från att ansvara för underlag av statistik och nyckeltal till nationell nivå, till att
utifrån analys arbeta för utveckling som ger resultat i verksamheten. Kommunstrategen är
drivande i det kommunövergripande arbetet med ledning, styrning och uppföljning och
representerar kommunen i olika nätverk. Kommunstrategen ska utveckla kommunens arbete
med resultatstyrning samt stödja verksamheterna i att ta fram mätbara mål och indikatorer. I
din roll som anställd på kommunledningskontoret ska du i ord och handling företräda
kommunen och vara en god förebild såväl inåt som utåt i organisationen.
Organisation och ledning
Kommunstrategen tillhör kommunledningskontoret för stöd och strategi med kommundirektör
som chef. Kommunstrategen samordnar förvaltningsstrateger och controller samt är
sammankallande för kommunens övergripande kvalitetsgrupp. Kvalitetsgruppen arbetar för
att få en kommunövergripande samsyn med arbetet kring planering, verksamhetsutveckling,
uppföljning, internkontroll samt kvalitetsarbete.
Ansvar och befogenhet
Arbetsuppgifterna är stödjande och innebär inte att ansvaret för arbete utifrån
utvecklingsstrategi och vision fråntas förvaltningscheferna. Kommunstrategen leder den
kommunövergripande kvalitetsgruppen som stödjer verksamheterna i arbetet med analys så
att uppföljning utgör grund för planering som i sin tur leder till ständiga förbättringar. I
uppdraget ingår funktion som stabschef vid kris.
Utveckling
Kommunstrategen ska ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla den kompetens som
krävs för uppdraget. Kompetensutvecklingen ska planeras utifrån verksamhetens behov.
Värdering av arbetet
Årliga medarbetar- och lönesamtal ska ske med kommundirektör. Arbetet värderas främst
genom följande:
• Förmåga att ta ansvar för ditt arbetsområde samt verka för ett helhetsperspektiv.
• Förmåga att samverka och vara professionell.
• Förmåga att arbeta med förbättringar och utveckling.
• Förmåga att nå resultat och ha kvalité på arbetet.
• Förmåga att vara ambassadör för Lindesbergs kommun.
Giltighet
Denna uppdragsbeskrivning gäller som grund för ditt uppdrag och gäller fr.o.m. 2018-04-01
och till nästa medarbetarsamtal.
Lindesberg 2018-03-08
___________________________
Malin Sjöberg
Kommunstrateg

___________________________
Christer Lenke
Kommundirektör

6. Information om slutrapport av samverkansprojekt Norrsken
Föredragande integrationskoordinator Åsa Viggeborn ca kl. 10.15.
6.1. Handlingar
Projekt Norrsken - slutrapport.pdf (inkluderad nedan)
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Inledning – bakgrund och uppdrag
Projekt Norrskens uppgift var att stimulera, engagera, stödja och samordna civila
samhällsaktiviteter för nyanlända. Projektet skulle bidra utvecklandet av goda exempel på
aktiviteter för målgruppen och samverka med norra länsdelens folkhälsoteam.
Projektet skulle engagera asylsökande/nyanlända i aktiviteter för att främja kontaktytor med
etablerade invånare i kommunerna. Vi skulle även medverka i myndighetssamverkan mellan
statliga, regionala och kommunala aktörer.
I projektet har vi arbetat med omvärldsbevakning för att få så stor kunskap som möjligt kring
området men också tagit del av framgångsrika koncept och idéer genom bland annat
deltagande vid utbildningar och konferenser.
Exempel på positiva effekter av Projekt Norrsken
• Under projekttiden har ökade kunskaper kring asylprocessen förmedlats till
målgruppen.
• De asylsökande och nyanlända har fått hjälp och stöd att hitta olika typer aktiviteter
och har själva fått vara med och påverka innehållet i nystartade grupper.
• Det är sannolikt att dessa olika insatser kring målgruppen har bidragit till ökat
välmående, sysselsättningsgrad och minskad ohälsa. Det har varit relativt få konflikter
på och kring asylbostäderna i kommunerna.
• Vi har även sett att projekt Norrsken bidragit till att stärka och utveckla
informationsnätverken som finns i kommunerna gentemot aktörer som jobbar mot
målgruppen.
• Insatser under projekttiden har lett till att flera aktörer påbörjat samarbete kring olika
aktiviteter och verksamheter.
• Projektet har avlastat ordinarie verksamheter och tjänstemän med frågor kring
asylsökande och nyanlända.
Stora delar av insatserna i projekt Norrsken har varit i förebyggande syfte och det är därför
svårt att kunna påvisa exakta effekter som projektet haft. Vi ser dock ett par mätbara faktorer
som har bidragit till bättre välmående och integration i kommunerna. Exempelvis projektet
Fokus Jämställdhet som givit direkta positiva effekter på deltagarnas psykiska välmående,
bekräftat av både deltagare och kurator Franck Mohoro från Mobila asylteamet (Norra Örebro
Län).
Flera asylsökande och nyanlända har under projekttiden fått en aktivare vardag som med stor
sannolikhet lett till bättre välmående.
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Flera beviljade ansökningar där Ljusnarsbergs kommun varit huvudman och som lett till
anställningar och andra verksamheter kunnat fortsätta och ibland utvidga sin verksamhet:
• Fritidsguide
355 292 kronor
• Fokus Jämställdhet
506 841 kronor
• Fokus Jämställdhet 2.0
718 745 Kronor
Totalsumma av beviljade medel för Ljusnarsberg kommun 1 580 878 kr. Mer
detaljerad information kring varje projekt återfinns under projektbeskrivningarna.
Flera beviljade ansökningar där Lindesbergs kommun varit huvudman och som lett till
anställningar och andra verksamheter kunnat fortsätta och ibland utvidga sin verksamhet:
• Familjecentralen i Lindesberg och Fellingsbro, 1 334 041 kr.
• ITS-praktiksamordning (ansökan i samarbete med Ljusnarsbergs kommun), 520 000
kr
• Projektledare Språkvän (ansökan i samarbete med Ljusnarsbergs kommun och Nanette
D), 648 939 kr
• Skolverket, utveckling av Språkintroduktionen, Lindeskolan, 1 450 000 kr
• Youmo, Jämställdhet och sexuell hälsa, 357 379 kr
Totalsumma beviljade medel för Lindesbergs kommun 4 310 359 kr. Mer detaljerad
information kring varje projekt återfinns under projektbeskrivningarna.
Att jobba med förebyggande insatser utifrån styrdokumentets breda arbetsbeskrivning har
varit en stor utmaning. Arbetsbeskrivningen har lämnat stora möjligheter till beslut om var,
när och hur insatser bör formas av koordinatorerna, vilket varit både positivt och utmanande.
Sammanfattning från Thomas Falk, Region Örebro Län; summering av projektets första år
Från Thomas Falks sammanfattning efter projekt Norrskens första år går att läsa:
• Projekt Norrsken har ökat och utvecklat samverkan mellan det offentliga och civila
samhället i Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommun.
• Samtliga tillfrågade i uppföljningsrapporten (efter första året) lyfter projektets
betydelse för utvecklingen av nätverk där stödkontakter och information till/omkring
de asylsökande och nyanlända kan ha sin plattform. Viktigt arbete inte minst på de
mindre orterna.
• Det finns tecken på att kommunens goodwill har ökat och på individnivå finns
exempel på nyetablering i båda kommunerna.
• Avlastning för befintliga verksamheter i flera aspekter. Projektet har skapat strukturer
för samverkan som underlättat information och genomförande av insatser.
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Beskrivning av gemensamt genomförda projekt i Lindesberg och
Ljusnarsbergs kommun
Kartläggning av behov hos målgruppen asylsökande/nyanlända
Båda koordinatorer kartlade behovet hos gruppen asylsökande med flera enklare
enkätundersökningar på asylboende och lägenhetsområden för asylsökande. I enkäterna
framkom liknande resultat för båda kommunerna. I enkätsvar var högsta prioritet att lära sig
svenska språket och kontakt med svensktalande personer. I andra hand ville de få hjälp att
komma ut i arbetslivet. I enkäten efterfrågades vilka andra olika aktiviteter som gruppen
önskade. Träning i form av styrketräning och fotboll var de vanligaste önskemålen.
Sammankoppling av verksamma aktörer/personer i kommunerna
Som integrationskoordinatorer har vi fungerat som länken mellan olika föreningar och
privatpersoner som har haft idéer kring aktiviteter eller mötesplatser. Vi har i båda
kommunerna varit uppskattade av det civila samhället. Privatpersoner och organisationer har
fått en bra ingång till vem i kommunen de kan ställa frågor till och vi har även haft ett
helhetsperspektiv kring vad som sker i kommunen. Förutom att hänvisa och guida olika
personer till olika verksamheter har vi även hjälpt till med exempelvis ansökningar och
funnits som bollplank och samverkat med föreningar kring aktiviteter för målgruppen. Flera
olika studieförbund har fått stöd och hjälp att nå asylsökande/nyanlända och på vilka platser
deras olika arrangemang/aktiviteter skulle ge bäst effekter.
Vi har under hela projektet fungerat som en kanal ut till både asylsökande och nyanlända.
Olika typer av material och information till målgruppen har spridits med vår hjälp.
Exempelvis www.informationsverige.se och deras app.
Låna en svensk
Projekten genomfördes under maj 2016 i båda kommunerna som pilotprojekt. Utfallet blev
mycket lyckat i både Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun. De nyanlända som deltog i
projektet var mycket nöjda med att få möta etablerade personer. Svenskar som lånade ut sig
själva var mycket positiva till upplevelsen. Den största utmaningen under projektet var att
värva ”svenskar” som vill låna ut sig själva. Under pilotmånaden lyckades vi få till ca 70-80
möten sammanlagt i båda kommunerna. Vilket känns fantastiskt roligt.
Under september 2016 startades projektet på nytt i Lindesbergs kommun och alla fyra
biblioteken inkluderades. Rekrytering av svenska personer som kunde tänka sig delta och
möta en person med ursprung i ett annat land var svår. Under denna period anmälde ett
mindre antal personer sitt intresse (ca 20-tal pers).
I Ljusnarsberg genomfördes omstarten av “Låna en svensk” i januari 2017 då rekrytering av
svenskar som kunde bli utlånade drog ut på tiden. Målet var att hitta 40 st personer som ville
bli utlånade men det målet nåddes inte utan det blev istället, 20 st personer.
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Låna en svensk är ett bra och enkelt sätt att få människor från olika kulturer och bakgrunder
att mötas på ett enkelt sätt. Vi har båda upplevt att svårigheten är att värva svenskar som vill
delta. Det bästa sättet upplevs vara att personligen ta kontakt med ortsbor och förklara
upplägget. Att kontakta många personer personligen är oerhört tidskrävande men är det som
ger bäst resultat. Lindesbergs kommun sökte i samverkan med Ljusnarsbergs kommun medel
från Länsstyrelsen för att kunna utveckla “Låna en svensk” till “Språkvän”. Ansökan
beviljades och 2017-2018 har en projektledare för Språkvän arbetat med att skapa möten
mellan nyanlända och svenskar i de båda kommunerna. Projektet Språkvän beviljades 648
939 kr från Länsstyrelsens §37a medel. Anställningen och projektet upphör i slutet av 2018.
Aktivitetskalender
Båda kommunerna startade en aktivitetskalender som finns på respektive kommuns hemsida.
I aktivitetskalendern finns listat vilka öppna aktiviteter som pågår i respektive kommun.
Många av aktiviteterna vänder sig till personer som söker språkutbildning och tillgång till
samhällsinformation. Kalendern är uppdelad utifrån ort/plats. Aktivitetskalendern ger en lätt
överblick vad som pågår i kommunerna och har varit uppskattad av både av nyanlända men
även föreningar/organisationer, kyrkor, SFI, utbildningsorganisationer och biblioteken som
har haft nytta av att kunna informera människor de möter om möjligheter till olika aktiviteter.
I Ljusnarsbergs kommun var det svårt att hålla aktivitetskalendern uppdaterad då flera
aktiviteter avslutades när antalet asylsökande minskade. I Lindesbergs kommun har kalendern
under hela perioden uppdaterats inför varje terminsstart. Statistik för antalet besök av
aktivitetskalendern har visat att sidan används löpande och beslut har därför tagits att behålla
denna 2018 ut.
Nätverksträffar
I Lindesbergs kommun fanns vid uppstarten av Norrsken ett väl fungerande nätverk i
Fellingsbro. Uppstart av nätverk hade redan skett i Lindesberg men utan kontinuitet. Under
Norrskens projekttid har nätverk startat i Frövi och Guldsmedshyttan (Guldsmedshyttan har
upptagningsområde även för Storå och Stråssa). Syftet med nätverken är att sammankoppla
och upplysa föreningar/organisationer på orterna om vad och när olika aktiviteter pågår, samt
upplysa om på vilket sätt vi bättre kan samverka. Nätverksträffar har i flera fall lett fram till
gemensamma insatser mot asylboende som exempelvis temafester och andra aktiviteter.
Nätverken i Fellingsbro och Lindesberg fungerar bra och som koordinator fått en mycket bra
kanal att nå ut till många aktörer som träffar nyanlända. I många projekt samverkar kyrkor,
Röda korset och andra föreningar tillsammans med mig och vi har snabbt kunna starta och
genomfört olika aktiviteter. Nätverksträffar har bland annat lett till att större arrangemang
såsom Frövi familjedag och Fellingsbrodagen. Dessa arrangemangen beskrivs under Åsas
rapportdel.
I Ljusnarsbergs kommun fanns vid projektstart inget nätverk kring integration vid uppstarten
av Norrsken. Kommunen anordnade i början av projektet en samverkansdag som var ett
tillfälle för civilsamhället, kommun och näringsliv att träffas för att få information och
diskutera samverkansmöjligheter. Många idéer kom upp under dagen som sedan projekt
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Norrsken i Ljusnarsberg har jobbat vidare med. Uppföljning av dagen skedde i december
2016 i med en första nätverksträff för aktörer som arbetar eller vill arbeta med integration.
Den andra nätverksträffen genomfördes i mitten av mars 2017 och då det var ett ganska svalt
intresse från föreningslivet så har inga andra träffar anordnats utan kontakter med föreningar
har skett individuellt eller via andra kanaler. Öppet Hus anordnades för föreningar som var
intresserade att söka kommunens lov- och sommarlovsbidrag 2018. Projekt Norrsken har varit
med och planerat en ny föreningsträff den 28 november 2018 för att samla föreningarna för
information och dialog, men med avsatt tid för en bidragsutbildning.
Sommarlovsaktiviteter
I Ljusnarsbergs kommun anordnades inom projekt Norrsken gratis sommarlovsaktiviteter för
alla barn och unga 6-15 år tack vare statsbidrag från under 2016, 2017 och 2018. Det har
anordnats aktiviteter på olika orter i kommunen och utbudet har varierat med både öppen
dagverksamhet med olika aktiviteter, simskola, olika läger och utflykter. Exempelvis
fotbollsutflykt, naturutflykt, sportläger, ridläger, fotbollsläger, skaparläger och drömläger.
Aktiviteterna genomfördes i samverkan med föreningar och med kommunens feriepraktik.
Sommarlovsaktiviteterna har varit väldigt uppskattade men, tyvärr deltog i huvudsak
asylsökande och nyanlända barn (80%) och inte etablerade svenska barn, vilket medförde att
det inte blev så hög grad av integration som det fanns möjlighet till. Däremot har det varit
händelserika somrar för en stor grupp av barn som annars inte skulle haft möjlighet att delta
på några aktiviteter alls under sommarlovet. För att få med fler svenska barn genomfördes
exempelvis enkätundersökning bland alla elever på skolan kring vilka aktiviteter de ville ha
med i sommarlovsprogrammet och vad som skulle hindra dem att delta. För att få en bättre
bild kring vad barnen ville göra men skillnaden i deltagande blev marginell. Under 2018
delades statliga medel ut för samtliga lovaktiviteter som integrationskoordinator också har
samordnat.
I Lindesbergs kommun har under tre sommarlov anordnats gratis sommarlovsaktiviteter i
samspel med föreningslivet och fritidsgårdar i kommunen. Fritidskonsulent har varit
huvudansvarig för aktiviteterna. Som integrationskoordinator har jag bidragit till planering
samt genomförande av läger. Bland annat har föreningar engagerats som lägerarrangörer. Mitt
uppdrag har bland annat bestått av kontakter med elever för att undersöka deras intresse av
vilka aktiviteter man önskar. Besökt olika skolor för att marknadsföra färdigt program osv.
Redan första året lyckades vi tillsammans skapa 21 olika läger. Inriktningarna var väldigt
olika och spridningen god över kommunens orter. Sommarlovsaktiviteter har fortsatt och
utökats med lovaktiviteter under 2018.
Exempelvis vilka olika aktiviteter som anordnats: Läger i Kloten för olika åldrar, simskolor,
ridläger, aktivitetsläger och cirkusskola. 440 barn deltog i sommarlovsaktiviteter 2016, ca 600
barn 2017. Redan första året nådde vi många asylsökande barn i södra kommundelen. Lärarna
och personalens engagemang på Ekbackens skolan var en stor bidragande orsak till att barnen
fick hjälp med anmälning och information hem till föräldrar. Under åren har utveckling kring
samordning av lovaktiviteter skett med översättning av program till flera språk och riktad
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marknadsföring till grupper som vi tidigare inte nått. Samarbete har utvidgats med skola och
socialtjänsten avseende vilka barn som har haft stora behov av aktiviteter.
Youmo på Lindeskolan - jämställdhet och sexuell hälsa
I samarbete med Lindeskolans personal från Språkintroduktionen startades ett samarbete
mellan mobila asylteamet, Lindeskolans kuratorer, integrationskoordinatorer och
projektsamordnare ITS. Brister i kunskap kring jämställdhet och sexuell hälsa var grunden till
insatsen. Under vårterminen 2018 schemalades lektioner kring Youmo
(ungdomsmottagningens webbsida på flera olika språk). Elever som ingick i provgrupperna
fick under tre lektionstimmar möta barnmorska där de diskuterat och reflekterat över kroppen
och skillnader som tjej och kille, preventivmedel och andra samlevnadsfrågor. Barnmorskan
har informerat om könsstympning och var de kan söka hjälp vid problem eller risk att du eller
någon i din närhet kommer bli utsatt för könsstympning, bortgifte m m. Vid ytterligare tre
tillfällen träffade gruppen skolans kuratorer och diskuterade frågor kring jämställdhet.
Integrationskoordinatorer och ITS-projektsamordnare har även de mött eleverna vid tre
tillfällen där samtyckeslagen, partner frågor, homosexualitet, mans- och kvinnonormen mm
tagits upp. Vi har i alla grupper jobbat med olika typer av interaktivt lärande där gruppen får
vara aktiv i aktiviteter och diskussioner. Arbetet har fortsatt under hösten 2018 på liknande
sätt.
Länsstyrelsen har beviljat en ansökan §37a under 2018 att fortsätta arbetet på Lindeskolan
under 2019 med fokus på jämställdhet och sexuell hälsa. Totalt beviljade 357 379 kr till en
halvtidstjänst och utbildning för yrkesverksamma på Lindeskolan.
Under projekt Norrsken har en ansökan till DELMOS (Delegationen mot segregation) skrivits
men blev inte beviljad. Under hösten 2018 har en ansökan till Allmänna Arvsfonden
utformats som kommer lämnas in i slutet av året. I ansökan samverkar Awesome People med
Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, SFI Lindesberg, SFI Ljusnarsberg,
Lindeskolan mfl för att möjliggöra en fortsättning och utvidgning av arbete kring jämställdhet
och sexuell hälsa, och även inkludera vuxna nyanlända.
ITS-praktiksamordnare
Uppstarten av IT-stödjare beskrivs under Åsas rapportdel. Från den ursprungliga idén kring
IT-stödjare utvecklades en bredare form av samordning av olika praktikplatser för elever på
Lindeskolans Språkintroduktion. Vi ansökan till Länsstyrelsen ansöktes om möjlighet att få
anställa en samordnare för att utveckla idén där både elever och företag ska se fördelar med
praktiken. Under hösten 2017 tillträde Fia Lindstedt tjänsten och har jobbat med elever både
Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun. Under första halvåret fick fler än 30 elever
möjlighet att komma ut i olika former av praktik. Bland annat har flera elever funnits inom
olika dagligvarubutiker, restauranger, föreningar och industriföretag. En av flera positiva
effekter är att praktikplatserna lett till timanställning i flera fall. Även studiebesök hos flera
arbetsplatser har anordnats.
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Fokus Jämställdhet 2.0
Pilotprojektet Fokus Jämställdhet beskrivs under Karins rapportdel. Utifrån erfarenheterna
från pilotprojektet i Ljusnarsbergs kommun med att utveckla ett metodmaterial till
samhällsorientering med upplevelsebaserad pedagogik och jämställdhetsperspektiv så ansökte
integrationskoordinatorn om medel från Länsstyrelsen för att kunna fortsätta utveckla
samhällsorienteringen, vilket beviljades. Projektet startade september 2018 och sträcker sig
till december 2019. I projektet kommer vi i samverkan med den ideella organisationen
Awesome People att redigera och utveckla metodmaterialet, anordna utbildningar i att
använda metodmaterialet och testa materialet med nya grupper i Ljusnarsbergs kommun och
Lindesbergs kommun. Vi kommer även att spela in samhällsorienteringsboken “Om Sverige”
på fem olika språk för att tillgängliggöra informationen till språksvaga grupper (exempelvis
de med låga språkkunskaper eller lässvårigheter). Kommunerna har samverkat för att hitta
lämpliga personer för uppdraget. I Lindesbergs kommun kommer metodmaterialet testas med
en somalisktalande grupp, inriktad mot området Hagberg och föräldrar och en arabisktalande
kvinnogrupp och i Ljusnarsbergs kommun en blandad arabisktalande grupp. Uppstart av
diskussionsgrupper sker i början av 2019.

Ljusnarsbergs kommun - Karin Woudas rapport
Projekt Fritidsguide
Medel söktes och beviljades av Länsstyrelsens § 37a-medel och projektet startade efter en viss
fördröjning i oktober 2016 och höll på till september 2017. Syftet med insatsen var att öka
tillgängligheten till fritids- och föreningslivet i Ljusnarsbergs kommun för gruppen
asylsökande och nyanlända. Detta genom att utveckla en hållbar metod med användandet av
lokala fritidsguider samt ge stöd till fritids- och föreningslivet att nå ut till och inkludera
gruppen asylsökande och nyanlända. Projektet initierades efter den behovsinventering som
gjordes bland asylsökande där det fanns ett stort behov hos barn och unga att få en
meningsfull fritid.
En fritidsguide anställdes i november 2016 och den andra fritidsguiden anställdes i januari
2017. Fritidsguiderna uppdaterade föreningsregistret, uppdaterade aktivitetskalendern,
träffade olika föreningar, dokumenterade intressen på över 300 st barn och unga, guidade 141
st barn och unga till olika aktiviteter och föreningar (38% tjejer och 62% killar). I
utvärderingen av projektet uppgav 99% av de guidade deltagarna att insatsen underlättat
etableringen i samhället, 61% uppgav att insatsen skapat nätverk mellan nya och redan
etablerade svenskar, 80% uppgav att insatsen gett stöd i språkinlärningen och 80% av de
ensamkommande barnen uppgav att insatsen gett dem ökat socialt stöd. I projektet gjordes en
handbok för fritidsguider och 12 nya ideella fritidsguider utbildades.
Utmaningarna i projektet var svårighet att hitta en ny fritidsguide då personen som började i
januari slutade strax efteråt och det dröjde till juni innan vi kunde anställa en andra
fritidsguide. I övrigt var utmaningen bristen på ledare i föreningarna, bristen på lokaler och ett
mycket stort antal personer som ville spela fotboll. Samverkan med Kopparbergs bollklubb
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har varit en stor del i projektet och även innan projektet för att kunna tillgodose önskemålet
om att spela fotboll.
Det har också varit svårt att implementera verksamheten med fritidsguider i den ordinarie
verksamheten då det inte finns någon fritidsförvaltning i kommunen. Projekt Norrsken har
hjälpt till med ansökningar till ÖLIF för att kunna starta upp fotboll både inom SAIK och
Kopparbergs Bollklubb.
Fokus Jämställdhet
Medel söktes och beviljades av Länsstyrelsens §37a-medel och projektet startade i december
2016 och höll på till mars 2018 (efter ansökan om förlängning). Detta utifrån en
behovsinventering som gjordes i början av projekt Norrsken. Insatsen syftade främst till att
underlätta etableringen i samhället för asylsökande män genom att erbjuda interaktiv
samhällsinformation med fokus på jämställdhet. Genom övningar, diskussioner och
reflektioner fick deltagarna en ökad medvetenhet om samhället. I samverkan med den ideella
organisationen Awesome People utarbetades ett metodmaterial till samhällsorienteringsboken
”Om Sverige” som testades i projektet med goda resultat. Projektet höll i två seminarier på
den nationella SO-konferensen om arbetet med metodmaterialet för 120 deltagare och
intresset var stort att använda materialet. Nya medel för att utveckla metoden och testa
materialet med nya grupper har ansökts om och beviljats av Länsstyrelsens §37-medel. Det
nya projektet ”Fokus Jämställdhet 2.0” pågår från september 2018 till december 2019 i
Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommun.
Integrationsbidrag
Ljusnarsbergs kommun avsatte 200 000 kronor i integrationsbidrag som föreningar kunde
söka för integrationsinsatser. Tid har lagts på att informera föreningar om bidraget och bolla
kring olika idéer. Integrationsbidraget fördelades mellan 3 olika föreningar/organisationer i
Ljusnarsberg kommun.
Aktivitetsplan för integration
Arbete har lagts på att skapa en aktivitetsplan för integration kopplat till kommunens
integrationsstrategi för att arbeta med framförallt attityder och bemötande inom kommunens
verksamheter. Dessutom har allmänheten som målgrupp arbetats med för att skapa bättre
förutsättningar för integration då det behövs fler svenskar som engagerar sig och fler
föreningar som öppnar upp för olika typer av aktiviteter.
Skolan och integration
För att de barnen som är asylsökande och nyanlända som går på kommunens skolor ska få en
bra integration i skolan och även deras föräldrar så arbetade projekt Norrsken länge med att få
till en samverkan med skolan. Under våren 2017 anordnades en upplevelsevandring kring hur
det är att vara på flykt och efterföljande temadagar när det gäller flykt, värderingar och
integration för Kyrkbacksskolans högstadieelever. Totalt genomfördes 12
upplevelsevandringar varav en på kvällstid öppen för allmänheten. Temadagarna
genomfördes i samverkan med den ideella organisationen Awesome People där vi träffade
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årskurs 7, 8 och 9 under ett varsitt förmiddagspass. I utvärderingarna uttryckte eleverna att de
tyckte både upplevelsevandringen och temadagen hade varit intressanta och lärorika.
Under 2018 genomförde projekt Norrsken i samverkan med studievägledaren på skolan
informationsträffar för nyanlända elevers föräldrar kring den svenska skolan och
skolsystemet.
Övrig verksamhet
En asylverksamhet startades upp inom projektet där en person från målgruppen lärde ut
svenska till sina landsmän. Genom studieförbundet Bilda har vi startat träffar för kvinnor
utifrån en behovsinventering som genomfördes av projekt Norrsken.

Lindesbergs kommun - Åsa Viggeborns rapport
Bussar till LindeDagen/Lindessjön Runt Dagen (Rotarys dag för närings- och
föreningslivet i Lindesberg)
För att möjliggöra alla kommunens invånare ska kunna deltaga har vi erbjudit bussturer till
LindeDagen under projekttiden. Dessa resor anordnat tre gånger. Största antalet resenärer,
250 st första året 2016. Efterföljande år har ca 100 personer 2017 respektive 65 personer 2018
åkt med bussarna. Migrationsverket har varit till stor hjälp vid alla tillfällen med att sprida
informationen om bussturerna i olika trappuppgångar. I övrigt har information kring
bussturerna spridits via affischer, sociala medier och kommunens hemsida. Föranmälan har
krävts och det har fungerat tillfredsställande.
Integrationsbidrag
Lindesbergs kommun avsatte två miljoner kronor under 2016 för att stimulera föreningslivet
till ökad inkludering av nyanlända och asylsökande i sina olika verksamheter. Under 2016
avsatte jag mycket tid till att informera föreningar och organisationer om möjligheter kring
bidraget. Information har givits via nätverk i kommunen men också i enskilda möten med
olika föreningar. Integrationsbidraget fördelades mellan 25 olika föreningar/organisationer
inom Lindesbergs kommun. Återrapportering från föreningar har skett till fritidskonsulent
som redovisat utfall till kommunens tillväxtutskott.
Mobila asylteamet
Samarbete med mobila asylteamet i norr har varit mycket betydelsefullt. Mobila asylteamet
har fungerat som ögon och kanal direkt ut i till asylsökande i lägenheter och boende på
anläggningsboenden. När de sett brister har vi gemensamt kunna larma till rätt instans för att
snabbt genomföra en åtgärd. De har också vid ett flertal tillfällen hjälpt mig när privatpersoner
påpekat om missförhållanden på “asylanläggningsboende” eller “asyllägenheter”. Vi har
tillsammans byggt upp ett mycket bra utbyte där vi samarbetar och informerar varandra för att
på bästa sätt förbättra situationen för asylsökande. Under perioden har teamet medverkat i
flera olika aktiviteter som vi gemensamt genomfört, bland annat Världens Café och Youmo.
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Stöd till uppstart av nybildat ungdomsråd i Lindesberg
Under 2017 startades ett ungdomsråd bestående av elever från Stadsskogsskolan och
Lindeskolan. Gruppen ville verka för att föra fram gemensamma åsikter kring vilket stöd
ungdomar är i behov av när det gäller fritidsaktiviteter och lokaler. Sara Sporre från
Lindesbergs bibliotek och Linnéa Hedkvist från Folkhälsoteamet i norra Örebro län har
tillsammans med mig varit samordnande parter som stöttat ungdomarna vid bildandet av
ungdomsrådet.
ITS - individuellt IT-stöd för vårdpersonal
ITS var under projekt Norrskens första år mitt största enskilda projekt. ITS är en
vidareutveckling av IT-guide. IT-guide har pågått på bland annat Lindesbergs bibliotek och
innebär i korthet att ungdomar från språkintroduktionen på Lindeskolan har fått chansen att
jobba som IT-guider till seniorer. Mötesplatsen har varit kommunens bibliotek. Utifrån
konceptet med IT-guide föddes idén med IT-stödjare. Vårdpersonal på Grönbodahemmet i
Storå med brister i kunskap kring IT skulle erbjudas stöd och utbildning av IT-kunniga
nyanlända ungdomar.
Vi hoppades kunna ge eleverna möjlighet att utveckla sin svenska och erfarenhet av hur det är
på en svensk arbetsplats. Vårdpersonalen skulle stärka sina kunskaper kring IT. ITavdelningen skulle förhoppningsvis uppleva minskat behov av stöd till Grönboda i frågor
kring e-mail, inloggning, skrivare m. Alla parter skulle vinna något på att samverka och kunna
få ett mervärde av ITS. Projektet pågick under vårterminen 2017. Kvar fanns grundtanken att
alla ingående parter ska se nyttan med praktiken. Efter våren 2017 utformades en ansökan hos
Länsstyrelsen om projektledaruppdrag. Projekt ITS utvecklades efter våren 2017 till att
omfatta andra delar än IT. I utvidgningen fick ITS-projektsamordnare möjlighet att möta
behovet hos elever på språkintroduktionen, Lindeskolan, av att komma ut i arbetslivet och
skapa fler relationer i civilsamhället. Fia Lindstedt anställdes av Åsa V och Karin W som
projektsamordnare för ITS i Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommun. Projekttiden avser 1 år
och 4 månader.
Länsstyrelsen beviljade 520 000 kr ur §37a.
Familjecentralen i Lindesberg och Fellingsbro
Familjecentralen i Lindesberg har under 2016 fått projektstyrda medel från Lindesbergs
kommun för att kunna jobba med informationsträffar till asylfamiljer en dag per vecka. Detta
har varit en mycket lyckad satsning. Under maj 2016 sökte jag medel hos Länsstyrelsen för att
kunna utvidga verksamheten i Lindesberg med bland annat information om föreningslivet. I
ansökan fanns även önskan om utredning av behovet av familjecentral i Fellingsbro
inkluderat. Familjecentralens projekt “Att bilda familj och leva med barn i Sverige” omfattar
utöver träffar vid familjecentralen. 10-12 st utbildningstillfällen för föräldrar studerande vid
SFI Masugnen. Vid utbildning mot föräldrar vid SFI ges bland annat information om och
diskussion kring folktandvårdens uppdrag, barnkonventionen, Sveriges lagar, jämställdhet,
föreningslivet m m. Ansvarig hos Familjecentralen är Marie Wellander. Min del i uppdraget
har bestått av ansökningar till Länsstyrelsen samt planering, kontakt med och information
kring föreningslivet, delrapportering m m.
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Vi har ansökt och beviljats medel för denna verksamhet från Länsstyrelsen §37 a samt TIAmedel. Totalt har Familjecentralen beviljats 1334 041 kr från tre olika ansökningar (543 159
kr ur §37a, 2016; 296 345 kr ur TIA, 2018 samt 494 537 kr ur §37a, 2018).
Fritidsguide - “Fritidsguide - en ambassadör för kommunens föreningsliv”
Under februari och mars 2017 värvade jag en volontärarbetare som fanns i bibliotekets lokaler
en dag i veckan, före och i samband med språkcaféverksamhet där uppdraget är att guida fler
personer ut till befintligt föreningsliv. Helena Heiniemi är en driftig pensionär och perfekt
ambassadör för Lindesbergs kommun. Helena möter asylsökande och nyanlända på ett enkelt
sätt och har lyckat få flera nyanlända/asylsökande att komma i kontakt med en befintlig
förening och även ordnat praktikplatser. Fritidsguide var lyckat och Lindesbergs kommun
beslutade att skriva ansökan till Länsstyrelsen för att få möjlighet att anställa en språkvänsprojektledare. Som projektledare för språkvän jobbar du för att en nyanländ person ska få
möta någon som bott i Sverige en längre tid. Fritidsguiden har jobbat med att ge nyanlända
kontakt med en förening eller organisation. Ansökan utformades av Nanette Danielsson och
Åsa Viggeborn. Projektansökan gjordes tillsammans med Ljusnarsbergs kommun som
samarbetspart.
Språkvänsansökan beviljades med ur §37a från Länsstyrelsen med 648 939 kr och där
anställdes Svante Forslund under ca 1 år.
Frövi familjedag och Fellingsbrodagen
Frövi familjedag har genomförts 2017 och 2018 med mycket lyckat resultat med många
deltagare. Dagen är en gratis dag i mitten av juli för hela familjen. Till dagen har vi lyckats
samla företagare, föreningar, organisationer och andra frivilliga som visar upp sina olika
verksamheter. Deltagare har bjudits på kakbuffé, grillad korv, “prova på aktiviteter” och
uppvisningar/uppträdanden. Dagen har lockat fler än 500 besökare både 2017 och 2018.
I mitten av augusti 2018 anordnades en liknande dag i Fellingsbro med mycket gott resultat.
Även här lockade vi fler än 500 besökare till dagen som visade upp flera olika verksamheter
som finns i och omkring Fellingsbro.
Koordinator har samordnat via möten både Frövifamiljedag och Fellingsbrodagen
tillsammans med Svenska kyrkan, Näsby o Fellingsbro församling, vid båda orterna. Till detta
har flera frivilliga inom förenings- och näringslivet medverkat till att göra båda
arrangemangen lyckade. Fortsättning planeras för både Frövi familjedag och
Fellingsbrodagen inför 2019. En stark oro har yttrats från båda arrangemangsgrupperna kring
vem som ska samordna dagarna.
Världens Café – Stråssa/Guldsmedshyttan
Under projekttiden har jag utvecklat ett mycket nära och betydelsefullt samarbete med de
församlingar som verkar i Lindesbergs kommun. Linde Bergslags församling och Lindesbergs
kommun har tillsammans med Rädda barnen, IKEA, ÖLIF/SISU och mobila asylteamet
arrangerat återkommande en gång i veckan Världens Café i Stråssa. Verksamheten har varit
välbesökt och mycket uppskattad. I grunden erbjuds deltagare en mötesplats för att samtala
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och fika. Till detta har arrangerats systuga, lek och rörelse för barn och vuxna. Olika
föreläsare har bjudits in och deltagarna har fått information kring en mängd olika teman.
Exempelvis egenvård, psykisk ohälsa, sexuell hälsa & prevention, föreningslära osv.
Måndagsträffarna har även lett till speciella träffar som kvinnokväll, besök på Länsmuseet
och IKEA samt en resa till Eskilstuna djurpark. Efter sommaren 2018 flyttades verksamheten
till församlingens lokaler i Guldsmedshyttan. I Guldsmedshyttan har vi fått möjlighet till
utvidgning i form av ett klädbibliotek. Världens Café är välbesökt av asylsökande. I Stråssa
besökte 25-40 deltagare varje träff. I Guldsmedshyttan är besöksantalet mellan 35-55 per
tillfälle. Efter flytten till Guldsmedshyttan har även Röda korset blivit en samarbetspart. Flera
av Röda korsets frivilliga deltar och hjälper till vid träffarna. Liknande träffar har funnit i
Vedevåg där jag deltagit i mån av tid.
Vid separata möten med IKEA har framkommit av de har ett intresse att samverka med
Lindesbergs kommun och målgruppen nyanlända. Bland annat har IKEA besökt invånare i
kommunen med olika ursprung för att göra ett “hemma hos reportage”. Dessutom har
eventuella framtida samverkansprojekt diskuterats kring ex praktikplatser och arbetstillfällen.
Samarbetet med Svenska kyrkan och mig har utvidgats till deras St Mary verksamhet där
olika personer får till arbetsträning och praktik. Anna Andersson är ansvarig för kyrkans St
Mary verksamhet. Idag syr St Mary deltagare en tygkasse efter att de fått ett demoexemplar
från annan verksamhet av integrationskoordinator.
Efter möten med Kenneth Niklasson, projektledare för All-In, Lindesbergs kommun, såg jag
möjligheter till positiva effekter av ett samarbete mellan All In och Svenska kyrkan. Parterna
kallades till gemensamt möte och har idag ett gott samarbete.
Gruppträning Hagaberg
Från mitten av oktober 2016 till maj 2017 tränade jag en grupp tjejer med somaliskt och
arabiskt ursprung på Björkhagaskolan under två timmar en gång i veckan på onsdagskvällar.
Som komplement till vissa träningspass bjöds olika föreläsare in. Asylteamets
barnmorska/undersköterska har informerat om preventivmedel och kvinnofrågor i
diskussionsform. Vilket varit mycket lyckat och intressant. De somaliska tjejerna var otroligt
öppna och ställde många frågor kring könsstympning och preventivmedel med också kring
utbildningsvägen till yrket som sjuksköterska och barnmorska. Vid en annan träff hade jag
bjudit in socialtjänsten som informerade om sitt uppdrag i kommunen och hur man utbildar
sig till socionom. Olika föreningar har presenterat sig och jag har guidat tjejer och deras barn
till andra föreningar i Lindesberg. Vi har också haft information från konsumentrådgivaren
Rosemarie Haapala. Under hösten 2017 introducerades gruppen till olika former av
aktiviteter. Exempelvis gruppträning hos LAGF (Lindesbergs Allmänna Gymnastikförening)
och Hux Flux (skapande onsdagar på Lindeskolan öppna för alla åldrar där deltagare erbjuds
dans, sång/musik och rita/måla).
Vem f-n
Jag har deltagit i fyrkommunsnätverket med Nässjö, Falköping, Borlänge och Lindesbergs
kommun. Kommunerna har samarbetat kring olika möjligheter samt utmaningar vi möter i
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och med våra nya medborgare. Jag har deltagit i olika nationella konferenser med nätverket
och varit med representerat kommunen i Almedalen. Vid ett tillfälle arrangerade nätverkets
sin gemensamma konferens i Lindesberg vilken jag varit med och planerat samt genomfört.
Rapporter och uppdrag när Lindesbergs kommun var utan integrationsstrateg
Under ca ett halvår saknade Lindesbergs kommun en integrationsstrateg (aug 2016-feb 2017).
Under den perioden övertog jag som koordinator delar av uppdrag och arbetsuppgifter från
strategen. Bland annat ansvarade jag för samordning kring rapporter till Länsstyrelsen
gällande kommunens lägesstatus kring påverkan på skola, socialtjänst m m till följd av det
stora mottagandet av asylsökande.
Under hösten 2016 var jag med och rekryterade en receptionsvärdinna till kommunhuset vid
Lindesbergs kommun (uppdrag påbörjat av strateg). Intisar Alansari har fungerat som en länk
för både socialtjänsten och andra anställda i kommunhuset mellan nyanlända och tjänstemän.
Jag har fått mycket värdefull hjälp att förstå och fördjupa mig i frågor med Intisars hjälp. Hon
fungerade som en länk till framförallt nyanlända kvinnor och hur vi ska jobba för att fånga
upp dem. Intisar har även hjälpt till med översättning och andra uppgifter.
Nätverkande och information
Som integrationskoordinator jag har fungerat som en kanal för att nå ut till olika
organisationer, föreningar och andra verksamma med olika typer av information. Jag har
byggt upp ett kontaktnät i Lindesberg och våra omkringliggande orter till personer som har
stor nytta av information och har nära kontakt med asylsökande och nyanlända. Exempelvis
statistik från Migrationsverket, information från integrationsstrateg och spridande av andra
aktiviteter från målgruppen.
Skolverket
Efter initiativ från koordinator och ITS-samordnare om möjlighet att söka stöd från skolverket
söktes medel för att kunna utveckla och stödja Språkintroduktionen på Lindeskolan. Ansökan
har under hela processen genomförts i samråd med gymnasiechef och rektor för
språkintroduktionen. Hela ansökan om 1 450 000 kr beviljades. Dessa medel ska förbrukas
under hösten 2018 och jag har tillsammans med rektor planerat och budgeterat för
investeringar i utbildningsmaterial, tjänster och utbildning för personal samt elever.
Under september utbildades personal, lärare, kuratorer och mobila asylteamet i TMO
(traumamedveten omsorg) ledd av Vivecka Axelsson från Uppdrag psykisk hälsa. I två dagar
utbildades gruppen och fick fördjupade kunskaper kring hur olika upplevelser kan blockera
inlärningsförmågan. Utbildningen fick mycket fina betyg i utvärderingen. I början av
november anordnade vi en utbildningsdag för alla elever på språkintroduktionen. Bland annat
föreläste Jonatan Malm från religionsvetarna, ungdomspolisen Henrik Andersson och en polis
från Göteborg (med afghanskt ursprung) samt mobila asylteamet och skolans kuratorer.
Eleverna från språkintroduktionens A och B-klasser fick vid detta tillfälle samarbeta
tillsammans med samhällsprogrammets åk 3 elever. Elever från övriga språkintroduktionen
erbjöds liknande utbildning mer anpassat efter deras lägre språknivå.
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Skol-IF
Under uppstart av Skol-IF vid Lindeskolan sökte jag medel från Länsstyrelsen för att kunna
starta fler sporter och låta elever prova på olika verksamheter. Ansökan fick avslag men trots
detta har Skol-IF jobbat med viss verksamhet. Idag finns det möjlighet för skolans elever att
prova på dans, volleyboll och fotboll inom Skol-IF på Lindeskolan.
ÖLIF/SISU
ÖLIF/SISU har i samråd med koordinator varit aktiva i vår kommun med olika insatser. Vi
har tillsammans sett över behovet och riktat insatsen till områden där behovet varit som störst.
Exempelvis har Magdalena Åsgärde tränat en grupp asylsökande kvinnor i Guldsmedshyttan
med ca 30 deltagare. För att öka kvinnors kunskap kring olika motionsformer har de bland
annat provat på dans, cirkel-träning, stavgång och fotboll.
IFK Lindesbergs fotbollssektion har under projekttiden varit en förening jag haft mycket
kontakta med. Fler av våra nyanlända har ett stort intresse för fotboll. I samarbete med Jasmin
Benca, ÖLIF/SISU har föreningen fått hjälp med olika lösningar med tränare under kortare
perioder och annan support.
Punktinsatser
Flera olika insatser har skett mot asylanläggningar som fanns i Allmänningbo och Gusselby.
Bland annat genom bussturer från Allmänningbo in till Lindesberg där integrationsbidraget
gett möjlighet att träna styrketräning, spela innebandy eller simma vid olika tillfällen.
Asylboendet i Allmänningbo avvecklades december 2017. Insatser mot anläggningen i
Gusselby har skett i omgångar. Bland annat fick de ett pingisbord, julfest anordnades med
fika och julklappar till barnen, språklektioner på boendet en gång i veckan, “gratisklädförsäljning” m m. Flera av dessa aktiviteter har skett i samarbete med Svenska kyrkan och
Röda Korset.

Utdrag ur Thomas Falk, Region Örebro läns uppföljningsrapport från
Projekt Norrskens första år (20160301-20170630)
Efter projekt Norrskens första år fick Thomas Falk, samhällsmedicinsk strateg Region Örebro
län uppdraget att sammanställa en uppföljningsrapport av projekt Norrsken och det första året.
I sammanställningen går att läsa följande under resultat:
•

Stor vinst gällande sysselsättning och aktiviteter genom projekt Norrsken. Både i form
av nya aktiviteter, samordning och koordination av aktiviteter.

•

Flera återvänder till båda kommuner efter anvisning till annan kommun vid beviljande
av tillfälligt uppehållstillstånd. På så sätt behålls viss kompetens i kommunen.
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•

Avlastning för befintliga samhällsaktörer via bland annat de nätverk som skapats. Det
civila samhället ser ökade möjligheter att underlätta och sprida information.

•

Även avlastning av vissa funktioner inom kommunerna.

Ur sammanfattning och rekommendationer:
• Projekt Norrsken har ökat och utvecklat samverkan mellan det offentliga och civila
samhället i Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner under den relativt korta tid som
projektet pågått.
•

Samtliga respondenter lyfter projektets betydelse för utvecklingen av nätverk där
stödkontakter och information till/omkring de asylsökande och nyanlända kan ha sin
plattform. Arbetet pågår och inte minst på de mindre orterna är det viktigt att utveckla
vidare.

•

Målet att bidra till utveckling av egenaktiviteter och främja kontaktytan med svenska
medborgare har delvis uppfyllts. Det har varit svårt att leva upp till målet av flera skäl.
Dels förändras målgruppen ofta och dels tar det tid att bygga tillit. Utveckling av nya
metoder för arbetet i denna del pågår både på länsnivå och i kommunerna.

•

Det finns tecken på att kommunernas goodwill har ökat och på individnivå finns
exempel på nyetablering i båda kommunerna. Det är ännu för tidigt att dra några
generella slutsatser utifrån detta. För att stärka förutsättningarna till ökad etablering på
de mindre orterna föreslås att projektets målgrupp framöver även omfattar gruppen
nyetablerade.

•

Projektet ger avlastning för befintliga verksamheter i flera aspekter. Projektet har
skapat strukturer för samverkan som underlättat information och genomförande av
insatser. Det har gett tydliga kommunikationsvägar för verksamheterna sinsemellan
samt gentemot det civila samhället. Från det civila samhället uppger man att deras
engagemang i samhällsinformationen ökat genom fler och fördjupade kontakter samt
att aktivitetsdeltagarna ger varandra mer vägledning och stöd.

•

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett stort behov av samordning
omkring asylsökande, nyanlända och nyetablerade i norra länsdelen.

Frågeställningar
Hur fortsätter olika delar från projekt Norrsken?
Ljusnarsbergs kommun
Genom projekt Fokus Jämställdhet 2.0 som pågår till december 2019 så fortsätter projekt
Norrsken i Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun. I projekt Fokus Jämställdhet 2.0 kommer
Awesome People vara projektägare med kommunerna som samarbetspart.
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Lindesbergs kommun
I Lindesbergs kommun finns fler uppbyggda samverkansprojekt som eventuellt kommer att
fortsätta. Svenska kyrkan har ett samarbete med Röda korset och Rädda barnen med bland
annat verksamheten Världens Café i Guldsmedshyttan. I Svenska kyrkan pågår förändringar
kring i vilken utsträckning de kommer fortsätta delar av arbetet med asylsökande. Här finns
osäkerhet och oro kring hur dessa verksamheter fortsätter.
Fokus Jämställdhet 2.0 kommer pågå i Lindesbergs kommun under 2019. Koordinator är
kontaktperson för de två olika workshopledare som kommunen ansvarar för. Dessa båda
kommer ha en kortare anställning i Lindesbergs kommun. Integrationsstrategen kommer vara
kontaktperson när anställningen för koordinatorn upphör.
Som koordinator har jag jobbat med samordning för flera olika lokala nätverk. Detta har
underlättat för dem att det funnit en person som ansvarat för kallelse, protokoll samt
informationsspridning. Nätverken kommer fortleva men har uttalat svårigheter kring vem som
ska ansvara och utför de delar som koordinator utfört.
Frövi familjedag och Fellingsbrodagen är planerad 2019 men de önskar stöttning kring
samordning, planering och genomförande från kommunen.
Youmo Lindeskolan, Jämställdhet och sexuell hälsa. Projektet pågår terminen 2018 i samma
omfattning som tidigare. Det är ännu oklart kring hur och om detta kan bedrivas vidare.
Länsstyrelsen har beviljat en halvtidstjänst för att kunna fortsätta arbetet med Youmo under
2019.
Vilka arbetsmetoder och aktiviteter bör överföras till ordinarie verksamhet/alt.
organisationer?
Ljusnarsbergs kommun
I Ljusnarsbergs kommun bör sommarlov- och lovaktiviteter fortsätta. Då statsbidragen
fortsätter för sommarlovsaktiviteter under 2019 och lovaktiviteter till och med år 2020. Dessa
aktiviteter är enormt viktiga för målgruppen asylsökande och nyanlända barn och unga för
ökad inkludering i det svenska samhället. Det har även framkommit att aktiviteterna bidragit
till en positiv syn på kommunen. Aktiviteterna är en möjlighet att visa vad som händer i
kommunen och som är positivt för barnfamiljer.
I kommunen bör även användandet av det framtagna metodmaterialet i samhällsorientering
fortsätta så att den obligatoriska samhällsorientering utvecklas i rätt riktning enligt
regeringens direktiv när det gäller ökad fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet. Goda
kunskaper i svensk samhällsorientering är grundläggande för en god integration och förståelse
för det svenska samhället.
I kommunen bör det finnas någon funktion gentemot det civila samhället som anordnar
nätverksträffar och kan hjälpa till med ansökningar, bolla idéer och delge information som
civila samhället kan ha nytta av.
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Lindesbergs kommun
Om aktivitetskalendern ska finnas kvar på kommunens hemsida bör det utses någon ansvarig
för denna i Lindesbergs kommun.
Föreningar och andra organisationer vill gärna enkelt kunna kontakta någon i kommunen för
att få information kring frågor som berör asylsökande och nyanlända. Denna person kan också
ingå i de nätverksträffar som regelbundet förekommer framför allt i Frövi, Fellingsbro och
Lindesberg. I samband med dessa träffar planeras även evenemangen Frövi familjedag och
Fellingsbrodagen.
Det kan vara klokt att utse en kontaktperson som samordnar eventuella arrangemang kring
bussar och världens mat vid LindeDagen (LindeVeckan 2019).
I projektet kring familjecentralerna bör överlämnande och ansvar för redovisning till
Länsstyrelsen tydliggöras till exempelvis Marie Wellander tillsammans integrationsstrateg.
Om kommunen är intresserad att fortsätta samarbetet med aktiviteter liknande “Världens
café” bör någon utse för att kunna stötta genomförande. Förslagsvis integrationsstrateg eller
liknande funktion.
Under 2019 kommer Fokus Jämställdhet 2.0 att startas upp i Lindesbergs kommun med bland
annat en grupp somalisktalande föräldrar. Vid ansökan och beviljning av medel har
koordinator haft kontakten med berörda med en intention att överlämna till
integrationsstrategen. Samarbete finns med Björkhagaskolans rektor Lena Warvne och chef
för elevhälsan Christan Kokvik.
Det krävs en tät kontakt med föreningar och organisationer i kommunen om det finns en
fortsatt önskan att samverka kring olika aktiviteter där det finns möjlighet att söka olika
statliga och regionala medel.
Det krävs en kontinuerlig kontakt med aktörer verksamma i och utanför kommunen såsom
exempelvis studieförbunden och ÖLIF/SISU. Den personen har möjlighet att ge dessa
organisationer en lägesbild och inflytande på vilka möjligheter att skapa aktiviteter i
Lindesbergs kommun.
Församlingarna i Lindesbergs kommun har varit en stor och viktig aktör under projekttiden
med integrationsarbetet. Önskvärt vore att det uppbyggda samarbetet kan fortsätta.
I kontakten har IKEA har tillväxtförvaltningen varit inkopplad. Här finns potential att bygga
upp ett samarbete inom olika områden.
Youmo Lindeskolan - behovet och efterfrågan är fortsatt stort. Lindeskolan har uttryck oro
kring hur detta arbete ska kunna fortsätta. I dagsläget finns inga klara besked hur och om
arbetet kan fortsätta på något sätt med stöd av beviljade medel från Länsstyrelsens §37a.
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I båda kommunerna finns ett behov att fortsätta kartlägga behov och utmaningar kring
kommunernas asylsökande och nyanlända.
Vilka effekter kan vi anta/se i respektive kommun?
Ljusnarsbergs kommun
Fokus Jämställdhet bidrog till enorma hälsoeffekter då deltagare uttryckte att de mådde
mycket bättre efter deltagande i samhällsorienteringen som anordnades. Flera i landet
använder sig av metodmaterialet vilket bidrar till spridning av förbättrad samhällsorientering
med effekten av bättre integration och välmående.
I Ljusnarsbergs kommun kan vi anta att effekterna genom projekt Fritidsguide samt lov- och
sommarlovsaktiviteter bidraget till en meningsfull fritid för barn och unga. Att aktivera barn
och unga på sin fritid är viktigt för att bidra till en bra familjesituation.
Lindesbergs kommun
Under projekttiden har vi jobbat med att upplysa kommunernas asylsökande och nyanlända
kring asylprocessen. De har fått hjälp och stöd att hitta olika typer aktiviteter och har själva
fått vara med och påverka innehållet i nystartade grupper. Det är sannolikt att dessa olika
insatser kring målgruppen har bidragit till ökat välmående och det har varit relativt få
konflikter på och kring asylbostäderna i kommunen.
Stora delar av insatserna i projekt Norrsken har varit i förebyggande syfte och det är därför
svårt att kunna påvisa vilka exakta effekter som projektet haft. Vi ser dock ett par mätbara
faktorer som har bidragit till bättre välmående och integration i kommunerna. Exempelvis
projektet Fokus Jämställdhet som givit direkta positiva effekter på deltagarnas psykiska
välmående, bekräftade av både deltagare och kurator Franck Mohoro från mobila asylteamet.
Vi har även sett att projektet bidragit till att stärka och utveckla informationsnätverket som
finns i kommunerna gentemot aktörer som jobbar mot målgruppen. Insatser under
projekttiden har lett till att flera aktörer påbörjat samarbete kring olika aktiviteter och
verksamheter.
Många asylsökande och nyanlända har under projekttiden fått en aktivare vardag. De har
själva fått vara med och påverka vilka aktiviteter som önskas vilket med stor sannolikhet lett
till bättre välmående.
Projekt Norrsken har bidragit till att flera personer kunna anställas både via ansökta
projektmedel men också efter olika praktikmöjligheter som lett till olika former av
anställningar av nyanlända.
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Vilka utmaningar finns i respektive kommun?
Ljusnarsbergs kommun
I Ljusnarsbergs kommun finns flera utmaningar. Det är en liten kommun med begränsade
resurser vilket gör att det har varit svårt att förankra aktiviteter som har gjorts inom projekt
Norrsken i befintliga verksamheter. Problematik med brist på tjänstemän inom kultur och
fritid har lett till dubbla roller för integrationskoordinator och ingen att lämna över det arbetet
till vid projektets slut.
I kommunen finns det ett stort antal föreningar men det är väldigt få som är aktiva och i flera
fall är samma personer aktiva i flera föreningar. Föreningslivet har haft begränsad kapacitet
att utföra saker, i många fall på grund av ledarbrist. Detta har bidragit till att kommunen
behövt anordna många aktiviteter i egen regi fastän målsättningen har varit samverkan med
föreningslivet. Under projektet har exempelvis behovet av att spela fotboll varit väldigt stort
bland målgruppen. I fritidsguideprojektets kartläggning ville över 100 barn och unga spela
fotboll. Den enda aktiva fotbollsklubben - Kopparbergs Bollklubb - startade en verksamhet
för målgruppen men det var svårt att hitta passande ledare och det var brist på ytor och lokaler
att spela och träna på.
Det har varit svårt att engagera etablerade invånare till möten över social, kulturell och
språkliga gränser, vilket har varit en stor efterfrågan från asylsökande och nyanlända i
kommunen. I initiativen Låna en svensk och Språkvän har det exempelvis varit fler
asylsökande/nyanlända som har velat träffa etablerade svenskar än tvärtom.
Lindesbergs kommun
I Lindesbergs kommun finns ett stort antal nyanlända och asylsökande. Under projekttiden har
framkommit ett stort behov av stöd, aktiviteter och information till målgruppen. Den största
utmaningen för Lindesbergs kommun är att tydliggöra hur och på vilket sätt kommunen vill
jobba med det långsiktiga arbetet att integrera både nyanlända och andra personer som idag
står långt ifrån att känna inkludering och delaktighet i det svenska samhället. Att jobba
förebyggande mot social exkludering och psykisk ohälsa kommer bespara kommunen medel i
framtiden. Tydliga riktlinjer kring arbetssätt kommer troligtvis skapa en bättre och snabbare
inkludering av nyanlända i svenska samhället.
Migrationsverkets framtidsutsikter med antalet platser i länet ligger runt 2 250 st för Örebro
län. Av dessa platser finns ca 1250 i norra länsdelarna med ca 850 platser i Lindesberg
kommun. Under 2018 har vi mött stor omflyttning av de asylsökande och en allt större andel
som lider av psykisk ohälsa. Den ökades psykiska ohälsan upplevs av flera aktörer, bland
annat det mobila asylteamet.
Föreningslivet i Lindesbergs kommun är stort och utbrett. Tyvärr kan det upplevas som svårt
att komma in som asylsökande eller nyanländ i befintligt föreningsliv. Det finns fler goda
exempel på föreningar som jobbar aktivt med att engagera nyanlända. Andra föreningar har
stora utmaningar med brist på ledare, lokaler osv. Det finns en stor okunskap från asylsökande
och nyanlända hur man kan bli en del av vårt befintliga föreningsliv.
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7. Information om stöd och service på finska i kommunens
verksamheter - lagförändringar år 2019
Föredragande samordnare för finskt förvaltningsområde Airie Tervaniemi
och kommundirektör Henrik Arenvang ca kl. 10.45.
7.1. Handlingar
KS 2018-273-4 Lagförändringar nationella minoriteter ninoritetsspråk 2019.pdf
(inkluderad nedan)
Stöd och service på finska - barn- och utbildningsförvaltningen.pdf (inkluderad nedan)
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KS 2018/273-4

Allmänna bestämmelser
1 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Denna lag innehåller bestämmelser om nationella
minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda
minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om vissa
skyldigheter inom förskola, sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen
(2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola och äldreomsorg. Lagen
innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. Lag (2010:865).
1 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Denna lag innehåller bestämmelser om nationella
minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda
minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om
äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av
lagen. Lag (2018:1367).
2 § Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i enlighet
med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ
2000:3).
I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib och samiska.
3 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt
sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag.
3 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Kommuner och landsting ska informera de nationella
minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de
föreskrifter som denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter
vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken. Lag
(2018:1367).
4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och
främja de nationella minoritetsspråken.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det
egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

5 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella
minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt
samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.
5 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna
möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
minoriteterna i sådana frågor.
Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad
dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i
myndighetens beslutsfattande. Lag (2018:1367).
5 a §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och
ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för
detta till deras förutsättningar. Lag (2018:1367).
5 b §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete.
Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas
till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §. Lag (2018:1367).
Förvaltningsområden
6 § Med förvaltningsområdet för finska avses kommunerna (2018) Botkyrka, Borlänge,
Borås, Degerfors, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Finspång, Gislaved, Gällivare, Gävle,
Göteborg, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Hofors, Huddinge, Hällefors, Håbo, Järfälla,
Kalix, Karlskoga, Kiruna, Köping, Lindesberg, Ludvika, Luleå, Malmö, Mariestad, Motala,
Norrköping, Norrtälje, Nykvarn, Oxelösund, Pajala, Sandviken, Sigtuna, Skellefteå,
Skinnskatteberg, Skövde, Smedjebacken, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sundsvall,
Surahammar, Söderhamn, Södertälje, Tierp, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Uddevalla, Umeå,
Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Västerås, Älvkarleby, Örebro, Örnsköldsvik,
Österåker, Östhammar och Övertorneå.
Med förvaltningsområdet för meänkieli avses kommunerna Gällivare, Haparanda, Kalix,
Kiruna, Luleå, Pajala och Övertorneå.
Med förvaltningsområdet för samiska avses kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg,
Dorotea, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Krokum, Luleå, Lycksele, Malå, Sorsele,
Sundsvall, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Åsele, Älvdalen och Östersund.
7 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter
anmälan få ingå i förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en
kommun ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. Regeringen får meddela
föreskrifter om sådan frivillig anslutning till ett förvaltningsområde.
7 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter ansökan få
ingå i förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en kommun ska få
ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen.

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde efter beslut av regeringen kan ansöka hos
regeringen om utträde ur förvaltningsområdet. Regeringen får besluta om utträde endast om
det finns synnerliga skäl.
Regeringen får meddela föreskrifter om anslutning till och utträde ur ett förvaltningsområde.
Lag (2018:1367).
Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter
8 § Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina muntliga och
skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt
eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i
vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till
förvaltningsområdet.
Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är myndigheten
skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt biträde har
dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i
ärendet på finska, meänkieli respektive samiska.
Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk.
9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli respektive
samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den
enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal som
behärskar minoritetsspråket.
10 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Enskilda har alltid rätt att använda finska och samiska
vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän. Detsamma gäller vid enskildas
skriftliga kontakter med Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och
Diskrimineringsombudsmannen i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för
part.
10 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Enskilda har alltid rätt att använda finska, meänkieli och
samiska vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän och
Diskrimineringsombudsmannen. Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med
Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden i vilka
den enskilde är part eller ställföreträdare för part. Lag (2018:1367).
11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i
finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten.
12 § Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta emot
besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska, samt ha särskilda
telefontider.
Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos domstolar
13 § Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ett ärende hos en
förvaltningsrätt, tingsrätt, mark- och miljödomstol eller sjörättsdomstol med en domkrets som

helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och
Övertorneå har rätt att använda finska eller meänkieli under målets eller ärendets
handläggning, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner.
Detsamma gäller samiska hos en sådan domstol med en domkrets som helt eller delvis
sammanfaller med kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, om målet eller
ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner.
Rätten att använda finska, meänkieli respektive samiska omfattar också de domstolar dit en
dom eller ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första stycket överklagas. Lag
(2010:943).
14 § Rätten att använda finska, meänkieli eller samiska i mål eller ärenden hos domstolar
enligt 13 § omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på detta språk, rätt att få
de handlingar som hör till målet eller ärendet muntligen översatta till detta språk och rätt att
vid muntlig förhandling inför domstolen tala detta språk. Domstolen ska översätta handlingar
och skriftlig bevisning till svenska, om det inte är uppenbart onödigt.
Även i övrigt ska domstolen sträva efter att använda minoritetsspråket i sina kontakter med
parten eller dennes ställföreträdare.
I alla mål och ärenden som omfattas av rätten att använda finska, meänkieli eller samiska hos
domstolar enligt 13 § har en part eller ställföreträdare för part som saknar juridiskt biträde rätt
att på begäran få domslut och domskäl eller beslut och beslutsmotivering skriftligen översatta
till detta språk.
15 § Den som vill använda finska, meänkieli eller samiska under ett måls eller ett ärendes
handläggning i domstol enligt 13 § ska begära detta i samband med att målet eller ärendet
inleds eller första gången parten ska yttra sig i målet eller ärendet.
En begäran om att få en översättning enligt 14 § tredje stycket ska framställas inom en vecka
från det att domen eller beslutet meddelats, om en sådan begäran inte har framställts tidigare
under handläggningen av målet eller ärendet.
Om en begäran om att använda minoritetsspråk eller om att få en översättning framställs
senare än vad som anges i första och andra styckena får den avslås. En sådan begäran får även
avslås om det är uppenbart att den har ett otillbörligt syfte.
16 § Om en part eller ställföreträdare för part har rätt att använda finska, meänkieli eller
samiska i rättegång, ska tolk anlitas i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6-8 §§ och 33
kap. 9 § rättegångsbalken och 50-52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291).
Finska, meänkieli och samiska i förskola, viss annan pedagogisk verksamhet och
äldreomsorg
17 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats
i förskola eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som
kompletterar eller erbjuds i stället för förskola, ska kommunen erbjuda barn vars
vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten
bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. Lag (2010:865).

17 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss
annan pedagogisk verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 a § och
25 kap. 5 a § skollagen (2010:800). Lag (2018:1367).
18 §/Upphör att gälla U:2019-01-01/ En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den
som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds
inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive
samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har
tillgång till personal som är kunnig i språket.
18 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda
den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad
som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli
respektive samiska. Lag (2018:1367).
18 a §/Träder i kraft I:2019-01-01/ En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde
ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska,
jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med
sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett förvaltningsområde
för ett visst språk vad gäller övriga språk. Lag (2018:1367).
18 b §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som
erbjuds enligt 18 och 18 a §§ beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
Lag (2018:1367).
18 c §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd
inom ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges
i 18 och 18 a §§. Lag (2018:1367).
Undantag
19 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att en viss myndighet
som lyder under regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §. Motsvarande gäller efter
regeringens bemyndigande för landsting och kommun i fråga om kommunala myndigheter.
Uppföljning m.m.
20 § Förvaltningsmyndigheters tillämpning av denna lag ska följas upp. Regeringen meddelar
föreskrifter om vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för uppföljningen. Detta
uppföljningsansvar innebär ingen inskränkning i det tillsynsansvar som vilar på andra
myndigheter.
21 § En myndighet med uppföljningsansvar ska dessutom genom rådgivning, information och
liknande verksamhet bistå andra förvaltningsmyndigheter vid tillämpningen av lagen.

YTTRANDE
Dnr BUN 2018/217-2
Barn- och utbildningsförvaltningen
Thomas Lindberg
0581-811 86
thomas.lindberg@lindesberg.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

USS § 32/18 Kartläggning av sverigefinnarnas behov av
service på finska
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att till utskottet för
stöd och strategi, rapportera förslag till åtgärder för att uppnå
lagstiftarens förstärkta krav på stöd och service på finska.
Förskolan
Rätten till finska i förskola har tidigare funnits i Lag (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Från 2019-01-01 flyttas dock lagutrymmet in i Skollagen (2010:800) och
får följande lydelse:
En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda
barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en
väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive
samiska.
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska
tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola som avses i första stycket.
Lag (2018:1368).
I Lindesberg får vårdnadshavare svara på frågan Finns intresse för
förskoleverksamhet som helt/delvis bedrivs på det nationella
minoritetsspråket finska? Detta sker i samband med att vårdnadshavare
lämnar kontaktuppgifter under hösten. Hösten 2018 har inga
vårdnadshavare meddelat intresse för barnomsorg på finska.
För att kunna ha beredskap vid barnomsorgsansökningar där
vårdnadshavare önskar utbildning på finska genomför barn- och
utbildningen i december 2018 en enkät bland personalen. Syftet är bl.a.
att få en bild av personalens språkkunskaper i samtliga minoritetsspråk,
och eventuella önskemål om att använda dessa i arbetet.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/webbplats
kommun@lindesberg.se
www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

2
Grundskolan
Föräldrar till elever informeras om rätten till modersmålsundervisning
vid inflyttning till skolan. Information finns även på kommunens
hemsida.
På blankett och hemsida finns information om vad som gäller vid rätten
till modersmålsundervisning. Ett förbättringsområde är att informera alla
föräldrar när eleverna börjar i förskoleklass.
Det har varit svårt att rekrytera lärare i finska och att vara långsiktig i
anställningarna, pga. sjukdom. Man har även sökanden som tackat nej,
då det varit för tjänsteomfattningen bedömts som för liten.
Sedan höstterminen 2018 finns det en anställd lärare i finska.
Elevunderlaget finns i Lindebergs tätort, med ett elevantal på 7-10 st.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Björn Österby
Handläggare

8. Integrationsprogram för Lindesbergs kommun
Föredragande kommundirektör Henrik Arenvang ca kl. 11.00.

8.1. Handlingar
Integrationsprogram för Lindesbergs kommun.pdf (inkluderad nedan)
Integrationsprogram.pdf (inkluderad nedan)
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p.2011.2308
2011-09-06
Dnr.2010/0193

1

Tjänsteskrivelse
2018-11-27

Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
0581-810 34
henrik.arenvang@lindesberg.se

Integrationsprogram

Dnr

Utskottet för stöd och strategi

Förslag till beslut
Kommundirektör får i uppdrag att återkomma till Utskottet för stöd
och strategi med förslag på Integrationsprogrammet kan revideras
eller ändras.
Ärendebeskrivning

Integrationsprogram för Lindesbergs kommun är från 2011-09-06.

Integrationsprogrammet ska utvärderas varje år av kommunstyrelsen
och varje nämnd/bolag ska redovisa gjorda åtgärder.
Detta har inte gjorts.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

9. Information om social hållbarhet
Föredragande kommundirektör Henrik Arenvang ca kl. 11.15.
9.1. Handlingar
KS 2017-368-3 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13
december 2017 § 136 - Ny organisation.pdf (inkluderad nedan)
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-13

§136/17

Dnr: KS 2017/368

Ny organisation för kommunala pensionärsrådet och kommunalt
råd för personer med funktionsnedsättning
Beslut
1. Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt förslag
daterat den 10 oktober 2017 antas.
2. Reviderat reglemente för kommunalt råd för personer med
funktionsnedsättning enligt förslag daterat den 10 oktober 2017 antas.
3. Budget för båda råden överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har två råd, kommunala pensionärsrådet och råd för
personer med funktionsnedsättning.
Syftet med råden är att grupperna pensionärer och personer med
funktionsnedsättning ska få större delaktighet i utformningen av samhällets
insatser. I dagsläget bedöms det vara ett hinder att råden är knutna till
socialnämnden, både organisatoriskt, i valet av ordförande, samt valet av
tjänstepersoner kopplade till råden. Det gör att råden mest behandlar ärenden
kopplade till socialnämndens verksamheter och därmed tappar det övergripande
perspektivet och sällan får vara delaktiga i ärenden som behandlas i andra
nämnder och i kommunstyrelsen. Därför vore en organisatorisk förändring som
gör att råden är kopplade till kommunstyrelsen med kommunstyrelsens
ordförande som ordförande, ge bättre förutsättningar för rådens delaktighet i mer
övergripande ärenden.
Kommunstrateg Malin Sjöberg inkom den 9 oktober 2017 med tjänsteskrivelse
med förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt förslag daterat
den 10 oktober 2017 antas.
Reviderat reglemente för kommunalt råd för personer med
funktionsnedsättning enligt förslag daterat den 10 oktober 2017 antas.
Budget för båda råden överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22 (37)

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-13

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna att
från och med nästa mandatperiod bilda ett råd för social hållbarhet, där fler
grupper i samhället har möjlighet att delta.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 188 att föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt förslag daterat
den 10 oktober 2017 antas.
Reviderat reglemente för kommunalt råd för personer med
funktionsnedsättning enligt förslag daterat den 10 oktober 2017 antas.
Budget för båda råden överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna att
från och med nästa mandatperiod bilda ett råd för social hållbarhet, där fler
grupper i samhället har möjlighet att delta.
Ledamöternas förslag till beslut
Inger Griberg (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt
kommunstyrelsens förslag.
_____________
Meddelas för åtgärd:
Ekonomienheten
Kommunchefen
För kännedom:
Ledamöter och ersättare i råden
Socialnämnden
Kanslienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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10. Meddelanden
10.1. Handlingar
KS 2018-199-2 KS §109 Avsägelse av uppdraget som ersättare i utskottet för stöd och
strategi.pdf (inkluderad nedan)
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-08-28

KS §109/18

Dnr: KS 2018/199

Avsägelse av uppdraget som ersättare i utskottet för
stöd och strategi från Virosa Viberg (SD)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Virosa Vibergs (SD) avsägelse som
ersättare i utskottet för stöd och strategi.
Ärendebeskrivning
Virosa Viberg (SD) inkom den 6 maj 2018 med avsägelse av
uppdraget som ersättare i utskottet för stöd och strategi.
Förslag till beslut
Virosa Vibergs (SD) avsägelse som ersättare i utskottet för stöd och
strategi
_____
Meddelas för åtgärd
Kanslienheten
För kännedom
Virosa Viberg (SD)
Utskottet för stöd och strategi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10 (41)

