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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Ledningsgruppen
Dokumentet gäller från: 2018-12-06
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen
Dokumentansvarig: Elevhälsachef
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Bakgrund
Många barn och ungdomar är allergiska mot nötter och man ser att antalet ökat 
över tid. En person som är svårt allergisk mot nötter kan få en livshotande 
allergichock som utan behandling kan leda till syrebrist och hjärtstopp på 
relativt kort tid.

Syfte
För att öka tryggheten, och minska risken för olyckstillbud till följd av 
allergiska reaktioner av nötter beslutade barn- och utbildningsnämnden 2015-
10-21 om ett generellt förbud mot nötter för all verksamhet som hör till Barn- 
och utbildningsförvaltningen i Värnamo kommun. 

Organisation och ansvar
Förskolechef/rektor/chef ansvarar för att det finns rutiner framtagna samt att 
beslutet om nötförbud kommuniceras.

Förbudets omfattning
Utgångspunkter
I mat- och måltidspolicyn för Värnamo kommun (2014-08-28) framgår det att 
allergiframkallande livsmedel som bl.a. nötter inte får förekomma i mat till 
barn och ungdomar. Dock förekommer tillfällen när barn, elever och personal 
tar med sig mat hemifrån t.ex. utflykter och kvällsaktiviteter och personal som 
har med sig lunch vilket gör att personer med nötallergi kan utsättas för 
risker. För att öka tryggheten, och minska risken för olyckstillbud till följd av 
allergiska reaktioner av nötter beslutade barn- och utbildningsnämnden 2015-
10-21 om ett generellt förbud mot nötter för all verksamhet som hör till Barn- 
och utbildningsförvaltningen i Värnamo kommun. 

Förbudet gäller för följande nötsorter
Förbudet gäller jordnötter, hasselnötter, valnöt, paranöt, cashew, pekannöt 
och pistagenöt samt mandel och sesamfrön. Produkter där ovanstående nötter 
anges i innehållsdeklarationen omfattas av förbudet. Produkter märkta med 
”kan innehålla spår av nötter” omfattas inte av förbudet.
Förbudet gäller från och med 1 januari 2016 alla dagar och alla tider i 
samtliga lokaler där barn- och utbildningsförvaltningen bedriver verksamhet. 
Det gäller således även vid kvällsaktiviteter så som skoldisko föräldramöten 
och personalsammankomster. Förbudet gäller även vid utflykter
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Information 
Förvaltningen tillhandahåller ett förslag på informationsbrev riktat till 
vårdnadshavare/elever och anställda

Undantag
Vuxenutbildningens lokaler och restaurang- och livsmedelsprogrammets 
lokaler på Finnvedens gymnasium är undantaget från förbudet.

 


