
 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 64 – 65 | 2021-09-16 

Plats och tid Kungshamns IF:s klubblokal, Kungshamn, torsdagen den 16 september 2021 kl 08:30 – 08:45 
 

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande 
Ragnhild Selstam (M) 
Torgny Grahl (C) 
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande 
Verena Rodin (M) 
 

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Bengt Sandberg (MP) 

Närvarande 
ersättare 

 
Birgitta Lysell (L) 
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, förvaltningschef 
Eva-Lott Grafman, kvalitetsutvecklare 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 

 
 

Justerare Lotta Johansson 

Justering Protokollet justeras omedelbart. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Lotta Johansson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämnden protokoll 2021-09-16 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-09-16 – 2021-10-08 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UN § 64   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen. 
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UN § 65 Dnr 2021/000063  

Remiss - Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har fått möjlighet att lämna remissvar angående reviderad Kostpolicy efter ett 
beslut i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-05-18 § 23. 
 
Kommunen har en gemensam måltidsenhet för barn, ungdomar där kostpolicyn ska vara ett 
styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet. Kostpolicyn ska användas vid planering 
och uppföljning av måltidsverksamheten. För övriga berörda kommunala verksamheter och 
verksamheter som, på uppdrag eller genom avtal med kommunen, bedriver tillagning och/eller 
försäljning av livsmedel och caféverksamhet, ska policyn ses som ett vägledande dokument. 
 
Kostpolicyn innehåller redogörelse av näringsriktighet, kvalitets- och servicetänkande samt att 
måltider ska serveras i lugn och trevlig miljö. 
 

Hållbar utveckling 
Kostpolicyn innehåller dessutom rubriken Hållbar utveckling och upphandling som betyder att 
måltider ska genomsyras av ett ansvarstagande gentemot miljö, demokratiska och sociala aspekter. 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att Kostpolicyn innehåller väsentliga delar så som näring, 
kvalitet och måltidsmiljö.  
Utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på föreslagen revidering av Kostpolicyn. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Remiss kostpolicy - Förvaltningschef 2021-09-07 
Protokoll KSTU § 23 2021-05-18 
Förslag Kostpolicy 2021-04-28 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av Kostpolicyn utan att lämna synpunkter. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Kostchef för kännedom 
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