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Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2)
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka barn riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på andra barns bekostnad?

Alla elever ska ha möjlighet att äta alternativ till den ordinarie menyn med hänsyn till medicinska tillstånd eller av religiösa
skäl. Specialkost på grund av allergier erbjuds alltid och anpassningar görs av särskilda skäl. Ett särskilt skäl är exempelvis en
anpassning av konsistens på grund av en ätsvårighet i samband med en diagnos. Detta framgår av Ekerö kommuns riktlinjer
för specialkost i förskola och skola. I samma riktlinje framgår att vi i skolan erbjuder två varmrätter som standard, varav den
ena alltid är vegetarisk. I förskolan erbjuds vegetariskt efter behov. För den som väljer bort kött av etiska skäl eller äter visst
slags kött (t ex halal eller koscher) finns alltid ett alternativ att tillgå. Den bedömning som görs är därför att barn i Ekerö
kommuns skolor alltid har att välja på näringsriktig kost och att inget barn diskrimineras.

Barnets bästa (art. 3)
Vad är bäst för barn enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt barn, samt på
kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i beslutet?

Enheten matproduktion följer Livsmedelsverkets kostråd ”Bra måltider i skolan” respektive ”Bra måltider i förskolan”. Dessa
råd grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet och är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man
kan arbeta för att skapa matglädje och främja hållbara matvanor. Dessa råd ligger även till grund för senare kravställan av
livsmedel. Genom att följa livsmedelverkets råd görs bedömningen att barnets bästa har tagits i beslutet.

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6)
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på (vissa) barns
förutsättningar för en optimal utveckling?

Den bedömning som görs är att eftersom all servering följer livsmedelverkets rekommendationer så ges goda förutsättningar
till optimal utveckling. De barn som av medicinska tillstånd eller av religiösa skäl erbjud alternativ till ordinarie meny och
bedöms därför inte påverka dessa barns förutsättningar negativt.

Rätt till delaktighet (art. 12)
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn?

De synpunkter vi får in via elevråd eller matråd rör utformning av menyer. Generellt har barn synpunkter på utbud/menyn
men oftast inte önskemål om specifika livsmedel. Att ta in och följa upp barns synpunkter på menyn via elevråd eller så
kallade matråd (ett matråd är ett särskilt forum där endast matfrågor behandlas) är en viktig del av matproduktions
kvalitetsarbete.
Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför!

Av erfarenhet från elevråd/matråd ser vi att synpunkterna ofta rör utformning av menyer. I en livsmedelsupphandling
efterfrågas detaljerad information om diverse livsmedel så som storlek på förpackningar, krav på innehållsdeklaration etc.
Den bedömning som görs är att barns perspektiv inte bör inhämtas i detta skede. Barn ska dock göras delaktiga i ett senare
skede så som vid planering av menyer.
Om barn har involverats; Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i
förslag till beslut/beslutet?
Återkoppling. Hur och när planeras beslutet att återkopplas till de barn som varit delaktiga i barnkonsekvensanalysen?
-

Andra rättigheter som berörs av detta beslut:
X

Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)
Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19, 32-40)
Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)
Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27)
Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31)
Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17)
Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25)
Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 31 m.fl.)
Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30)

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats:
Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)
Matproduktion serverar varierade och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen i enlighet med Skolverkets
allmänna råd för förskolan. I förskolan anses måltiderna vara en del av omsorg om barnen. I skollagen framgår att eleverna
ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider. I såväl förskola som grundskola och grundsärskola serveras skolmat utifrån
livsmedelverkets råd.

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer
Analysen visar att det liggande förslaget är förenligt med barnkonventionen och respekterar barnets rättigheter inom berörda
områden.

