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Måltidspolicy för Strängnäs kommun
Inledning

Mat och måltider är en viktig del i kommunens verksamheter ur ett hälsomässigt,
socialt samt pedagogiskt perspektiv och ska präglas av ett tydligt kvalitets- och
servicetänkande.
Produktion och konsumtion av mat påverkar miljön men genom medvetna val
kan vi styra dessa aspekter i rätt riktning.

Syfte

Måltidspolicyn ska fungera som ett styrande och vägledande dokument för
verksamheterna i det dagliga arbetet samt som stöd för en kvalitetssäkrad
måltidsservice.
Måltidspolicyn ska ligga till grund för beställarnämndernas riktlinjer.
Måltidspolicyn ska klargöra ansvarsfördelning mellan beställare och utförare
även om kommunen upphandlar måltidslösningar från externa leverantörer.
Mål

Servera bra mat och skapa goda matvanor för beställarnämndernas kunder och
brukare.

Styrande dokument
•
•
•
•

För varje period gällande strategisk plan, mål och budget respektive
folkhälsoplan.
Livsmedelslagen
Skollagen
Livsmedelsverkets svenska näringsrekommendationer (SNR) och
riktlinjer.
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Inriktning för måltiderna

Måltiderna ska vara näringsriktiga, goda, säkra och omväxlande.
Måltiderna ska bestå av flera alternativ, valmöjligheter bidrar till att fler väljer att
äta och ökar aptiten.
Måltidsmiljön ska vara lugn och trivsam.

Kvalitet och ekologi

Kommun ska vara ett föredöme inom miljöområdet och genom samarbete med
företagare och andra aktörer minska sin klimatpåverkan.
Andelen ekologiska livsmedel ska öka med minst 5 % om året och det nationella
målet om 25 % ska vara uppnått senast 2015.
Matsedlar ska anpassas efter säsong.
Kommunen ska, i samband med livsmedelsupphandling, sträva efter det bästa
valet ur etiska och miljömässiga utgångspunkter.
Kommunens service och tjänster ska hålla en hög kvalitet och resurser ska
användas på ett effektivt sätt.

Produktion och organisation

All måltidsproduktion utförs i en gemensam organisation för all verksamhet. Vid
en upphandling av produktionen kan fler utförare bli aktuella.
All personal som hanterar livsmedel inom kommunens verksamheter ska
regelbundet genomgå adekvat utbildning.
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna övergripande
lokalplanering och beslut om riktlinjer för lokalförsörjningen.

