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Inledning och syfte
Livsmedels- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att
kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider i våra kommuner. Varje berörd kommunal
verksamhet i våra kommuner ansvarar för att denna livsmedels- och måltidspolicy följs.
För samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ställas på livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstörningar begränsas, att människor i livsmedelsproduktionen får mänskliga rättigheter och skäligt betalt samt att djur i
livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande.
Livsmedelsverkets måltidsmodell ger helhetsperspektiv på måltiderna och har varit vägledning i
arbetet med att kvalitetssäkra måltiderna. Alla pusselbitar är lika viktiga för en bra måltid och måltidsupplevelse.

Mål
Vår målsättning är att alla gäster ska känna sig trygga och nöjda. Måltider vi serverar ska vara goda,
näringsrika, säkra och varierade. Måltiderna ska serveras i en lugn och trivsam miljö vilket skapar goda
matvanor. Allt detta bidrar till våra gästers hälsa och välbefinnande.
Målet är att vi gör miljö- och klimatanpassade upphandlingar, inköp och måltider. Det ska innebära hög
livsmedelskvalitet, miljöhänsyn, etisk upphandling med hänsyn till mänskliga rättigheter samt en god djuromsorg i alla led. Uppföljning av livsmedelsavtal bör ske för att säkerhetsställa att ställda krav uppfylls.
Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade och ekologiska livsmedel ska öka för
att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Målet är också mer säsongsanpassat samt mer grönsaker och baljväxter i måltiderna. Livsmedelsupphandlingen och måltidsproduktionen ska ha som mål att
utvecklas för att minska klimatpåverkan och miljöbelastning.

Styrdokument och kontroll
• Nordiska näringsrekommendationer
• Livsmedelsverkets råd
• Näring för god vård och omsorg – Vägledning från Socialstyrelsen
• Skollagen
• EU:s livsmedelslagstiftning
• EU:s grundläggande djurskyddsregler
• EG-direktiv som berör miljöhänsyn i jordbruk
• ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182). FN:s barnkonvention artikel 32.
• Kravkriterier för miljö, etisk upphandling och djuretik enligt Upphandlingsmyndigheten

Riktlinjer
Enligt denna livsmedels- och måltidspolicy ska det säkerställas att EU:s livsmedelslagstiftning, EU:s
grundläggande djurskyddsregler samt EG-direktiv som berör miljöhänsyn i jordbruk är uppfylld vid
produktion av varje livsmedelsråvara/ livsmedelsprodukt som kommunerna köper in. Där den svenska
livsmedelslagstiftningen, svenska djurskyddslagstiftningen eller svenska miljölagstiftningen kompletterar EU:s lagstiftning ska även den svenska lagstiftningen, eller annan motsvarande kravnivå följas.

Goda och näringsrika måltider
Att laga god och näringsriktig mat som matgästerna tycker om kräver bra råvaror, kunskap
och lyhördhet. Näringsriktig mat som hamnar i magen ger bra förutsättningar för att må bra
och främjar såväl lärande i förskolan/skolan som välbefinnande i vård och omsorg.

Vår målsättning är att:
• Måltider vi serverar, oavsett om de lagas från råvaror eller från hel- och halvfabrikat ska vara av
god kvalitet, hälsosam och utan onödiga tillsatser. En strävan är att så mycket som möjligt ska
vara ”hemlagat”.
• Våra medarbetare ska ha kunskap, engagemang och förutsättningar att laga och servera goda
och näringsrika måltider som gästerna tycker om.
• Måltiderna ska anpassas efter gästernas behov, vanor och önskemål. De måltider vi serverar ska
vara kompletta, om möjligt med valbart alternativ. Vi värnar om att uppmärksamma traditionella
helgdagar och högtider.
• Alla måltiderna planeras med hjälp av nordiska näringsrekommendationer (NNR) och livsmedelsverkets råd och riktlinjer. Enligt skollag ska skolmåltiderna vara kostnadsfria och näringsriktiga.
• Frukost och mellanmål på förskola och fritidshem ska följa Livsmedelsverkets råd, vilket bland annat
innebär att huvudvikten ligger på servering av smörgås (grov/fullkorn) med pålägg, mjölk/mjölk
produkt, flingor/gryn samt frukt/bär. Då det serveras soppa, gröt eller pannkaka till skollunch bör ett
matigare mellanmål serveras. Söta produkter såsom tex nyponsoppa, kräm, saft, chokladdryck,
glass osv ska inte serveras.
• Måltider inom äldreomsorgen ska förebygga undernäring och verka för god livskvalitet.
• Erbjuda specialkost och konsistensanpassad mat om medicinska, etiska eller religiösa skäl
föreligger. Däremot erbjuds inte halalslaktade livsmedel.

Trivsamma och integrerade måltider
Mat och måltider engagerar och spelar en viktig roll i våra liv oavsett ålder, därför bör måltiden ses som en resurs för hela verksamheten. I förskolan och skolan kan måltiden användas som ett pedagogiskt verktyg för att väcka elevernas nyfikenhet och kunskap kring mat.
För äldre är måltiden en viktig del av vården och omsorgen. Samvaro med andra, trevligt
bemötande och en trivsam miljö är avgörande för en positiv måltidsupplevelse.

Vår målsättning är att:
• Alla matgäster ska känna sig välkomna och bemötas på ett trevligt sätt av såväl personal som
andra matgäster.
• Våra restauranger ska vara trivsamt utformade och bidra till matlust och trivsel.
• Det ska finnas måltidsråd på förskolor, skolor och äldreomsorgen. Delaktighet ger engagemang,
därför är det viktigt för oss att låta matgästerna ha inflytande på måltiden, både över vilken mat
som serveras och på måltidsmiljön.
• Erbjuda pedagogiska måltiderna till förskola/skola. Närvaro av pedagogerna är viktiga för att
skapa en lugn och trivsam måltidsmiljö. Pedagogernas uppgift är också att vara goda förebilder,
främja goda matvanor, matkultur och social samvaro.
• Måltiderna i skolan ska vara schemalagda, intas tidigast klockan 11:00 och vara i minst
20-30 minuter.
• Måltiderna inom äldreomsorgen ska serveras enligt rekommenderad måltidsordning från
Socialstyrelsen och Livsmedelsverket. Nattfastan ska inte vara längre än 10-11 timmar.

Hållbara och säkra måltider
Genom att göra medvetna val av livsmedel och arbetssätt kan vi bidra till minskad mil¬jöbelastning och minskad klimatpåverkan. Alla måltider som vi serverar ska vara säkra att
äta, matgästen ska känna sig trygg och inte bli sjuk av maten.

Vår målsättning är att:

• Servera närproducerade och svenska livsmedel.
• Välja säsonganpassade, ekologiska och rättvisemärkta livsmedel samt fisk från hållbara
fiskebestånd.
• Minimera matsvinn och överproduktion.
• Öka andel grönsaker och baljväxter i måltiden.
• I övrigt välja klimatsmarta måltidslösningar.
• Det finns rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas. Våra kök är godkända för
hantering av livsmedel och medarbetarna har kompetens inom livsmedelssäkerhet och
specialkost.
• Det får inte förekomma nötter, mandel, jordnötter och sesamfrö i förskolan och skolans lokaler,
eftersom de kan utlösa svåra allergiska reaktioner.

