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1. Inledning
Bra och hälsosammat bidrartill matgästernas
hälsaoch välbefinnande
på bådekort och
långsikt. Kommunensmåltidsverksamheter
skapedagogiskt
stödjaindividertill hållbara
och hälsosamma
val för långsiktigtgodamatvanor.Mat somär bra för hälsanär i de
flestafall ocksåmer skonsammot miljön. De livsmedelsomkommunenköperin, tillagar
och serverarpåverkarmiljön och kanbidratill att fleraav Sverigesmiljömåluppnås.
Livsmedelsverkets
måltidsmodellgerhelhetsperspektiv
på måltidernaoch är en
vägledningi arbetetmedatt kvalitetssäkra
måltiderna.Alla pusselbitarär lika viktigaför
en bra måltidoch måltidsupplevelse.

2. Relation till andra styrdokument
Dokumentetär närarelaterattill kommunensstyrdokumentinom områdetfolkhälsa,
miljöpolitiskaprogrammetsamttillämpningsanvisningen
för nöt och mandelförbudinom
skola.

3. Syfte
Syftetmedkostpolicynär att ha ett styrandeoch vägledande
dokumentför att
kvalitetssäkra
mat och måltideri kommunenssamtligaverksamheter
samtatt arbetai
enlighetmedde strategiska
miljömålen.Kostpolicynskavaravägledande
vid planering,
inköp, genomförandeoch uppföljningav all verksamhetsomhanterarmat och måltider.

4. Mål och viljeinriktning
Måltidernainom kommunensverksamheter
skavaragoda,näringsriktigaoch säkrasamt
bidratill en hållbarutveckling.Målsättningen
är att skapaförutsättningoch styrningför
att uppfyllalagaroch krav samtbidratill matgästernashälsaoch välbefinnande

5. Lagar och regler
Kostpolicyngrundarsigblandannatpå de Nationellahandlingsplanerna,
Nordiska
Näringsrekommendationerna,
Hälso- och sjukvårdslagen
samtSocialtjänstlagen.
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6. Levandegöra
För att nå målet krävs:


Att enhetschef/rektor ansvarar för att genom god kommunikation och dialog integrera mat
och måltider som en resurs i verksamheter inom förskola, fritidshem, skola och äldreomsorg









En tydlig ansvarsfördelning mellan alla yrkesgrupper i måltidskedjan för att säkerställa att
rätt kost ordineras, beställs, tillagas och serveras
Kunskap och rutiner för identifiering av och åtgärder för personer som riskerar
näringsrubbning
Välkända riktlinjer och rutiner för hälsofrämjande fördelning av måltiderna över dygnet
och en nattfasta som inte överstiger 11 timmar inom äldreomsorgen
Att personer som ordinerar, beställer, tillagar och serverar måltider har erforderlig
kompetens
Goda, vällagade och näringsriktiga måltider där matgäster ges möjlighet till inflytande och
delaktighet
Arbete med att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel för att minska
klimatpåverkan och miljöbelastning
Att servering sker i trivsamma och lugna miljöer

7. Uppföljning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för måltider som serveras inom
kommunen. Kommunstyrelsen tilldelar verksamheternas sektorchefer ansvaret att
utforma de tillämpningsanvisningar, riktlinjer och rutiner som behövs för att uppnå syfte
och mål i kostpolicyn.
Policyn bör utvärderas vid revideringen vart fjärde år. Om det under perioden visar sig att
policyn behöver uppdateras ska behovet initieras till berörd instans.
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