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Livsmedels- och måltidspolicy
antagen 2012-02-27

Vision
Våra matgäster ska erbjudas goda, näringsriktiga måltider och utbud i våra cafeterior.
Måltider lagas och serveras av kunnig och serviceinriktad personal. Maten tillagas från råvaror som bidrar
till hållbar utveckling för hälsa, miljö och ur djurskyddshänsyn.

Syfte
Policyns syfte är att grundlägga, främja och sprida goda kostvanor med ett gemensamt synsätt på mat och
måltider inom de kommunala verksamheterna. Hänsyn till folkhälsa
och en hållbar utveckling ska utgöra grunden för val av livsmedel och utformning av måltider.
All produktion, hantering och servering av mat ska präglas av kvalitets-, säkerhets- och servicetänkande.

Mål
Maten och hälsan

 Barn, elever och vuxna ska erbjudas näringsriktiga, variationsrika och välsmakande måltider enligt
gällande nationella riktlinjer.

 Specialkoster tillhandahålls av medicinska, etiska eller religiösa skäl.
 Personal som hanterar mat och måltider har grundutbildning om mat och livsmedelshygien samt

erbjuds kontinuerlig fortbildning.
 Personal har god kännedom om grunderna för bra mat och trivsamma måltider

samt har god servicekänsla.
 All personal i hela matkedjan ansvarar för säker hantering av måltider.

Måltidsmiljön
 Barn, elever, vuxna och personal har ett gemensamt ansvar för måltidsmiljön.
 Måltiderna är en mycket viktig del i omsorgen av barn, ungdomar och vuxna

som ska uppmärksammas av all personal. Pedagogiska måltider är en viktig del i
verksamheten.

 Måltiderna ska stimulera social samvaro och maten ska serveras i en trevlig miljö som skapar
förutsättningar för att kunna äta sin måltid i lugn och ro.

Val av livsmedel
 Livsmedelsval ska grundläggas för hållbar utveckling som är bra för hälsa, miljö och ur

djurskyddshänsyn.
 Livsmedel som används ska stödja pedagogiken med ett nära och hållbart samhälle.
 Transporter ska säkra livsmedelshantering och hållbar utveckling för miljö och ur

djurskyddshänsyn.

Uppföljning och utvärdering
 Handlingsplan upprättas utifrån policyn för respektive verksamhet och revideras varje år.
 Handlingsplan utvärderas och redovisas till berörd nämnd en gång per mandatperiod.
 Sammanställning och utvärdering av handlingsplanerna utifrån livsmedels- och måltidspolicyn

från olika nämnder redovisas till kommunstyrelsen en gång per mandatperiod.

Lagar, föreskrifter och råd som styr
Hälso- och sjukvårdslagen, Skollagen, Socialtjänstlagen, Lagen om offentlig upphandling, Livsmedelslagen,
Produktansvarslagen. Arbetsmiljölagen, Svenska näringsrekommendationer (SNR), Livsmedelsverkets kostråd (Bra mat i
förskolan, bra mat i skolan och bra mat i äldreomsorgen), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Miljöstyrningsrådets
upphandlingskriterier .


