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Policy och mål 
 för kostverksamhet  i Tingsryds kommun 

 
 
Kostverksamhet i kommunal regi berör många olika grupper i vårt samhälle. Skolan, 
förskolan, skolbarnsomsorgen samt äldre- och handikappomsorgens verksamheter ska 
erbjudas bra mat och måltidsservice i ändamålsenliga lokaler och på rätt tider. 
Enskilda personer är beroende av det utbud som den kommunala verksamheten ställer till 
deras förfogande. Barnen har ett eller flera måltider per dag av kommunalt producerad och 
serverad mat medan äldre i våra serviceboende ska få hela sitt måltidsintag från de 
kommunala köken. 
 
Vision 
Matgästerna är beroende av att få god och vällagad mat som de kan äta med god aptit och 
glädje. Matgästerna ska längta till dagens måltider. Dessutom ska måltiden ha bra 
näringsinnehåll. Måltiderna ska bidra till att matgästerna ska kunna utveckla och bibehålla 
god hälsa hela livet.  
 
Måltidsmiljön har stor betydelse för att främja social samvaro och trivsel. Matsalsmiljöns 
utformning har stor betydelse för matupplevelsen. 
 
Intresset för ekologiskt odlade och närproducerade produkter har ökat och miljöfrågorna 
engagerar många. Dessa faktorer ska ha en framskjuten plats i måltidernas planering och 
organisation. 
 
KOSTPOLICY 
 

 Kostverksamheten skall förmedla matglädje till våra matgäster 
genom ett utpräglat service- och kvalitetstänkande. Matgästerna skall 
sättas i centrum och ges möjlighet att påverka kvalitet och innehåll 
både vad gäller mat och måltidsmiljö. 

 
 Kostverksamheten skall bidra till matgästernas hälsa och utveckling 

genom att erbjuda kost som tillgodoser olika gruppers behov av 
energi och näring enligt gällande nationella rekommendationer. 

 
 Kostproduktionen skall så långt som möjligt baseras på ekologiska 

råvaror och med inriktning på energi och resurshushållning i alla led. 
Kommunen skall servera en närproducerad eller ekologisk måltid 
per vecka och det skall dagligen erbjudas ekologisk mjölk.  

 
 Kostverksamheten skall följa tillämplig lagstiftning och 

myndighetskrav. 
 
 



 
 

Målformulering för kostverksamheten 
Övergripande mål  

 
 Livsmedelshanteringen ska vara godkänd av kommunens miljö och 

hälsoskyddsmyndighet 
 Kommunfullmäktige utser nämnd/nämnder som livsmedelsföretagare och därmed 

ansvarig för att kraven i livsmedels lagstiftning uppfylls. 
 Ansvarig nämnd/nämnder har ansvar för att fördela resurser så att kraven kan 

uppfyllas samt följa upp verksamheten enligt regler och planer. 
 Resultatmål skall upprättas av kostverksamheten varje år i samband med 

budgetarbetet.  
 Kostverksamheten skall bedrivas kostnadseffektivt med en avvägning mellan krav, 

visioner, mål och kostnad. 
 Verksamheten skall vara helt intäktsfinansierad i enlighet med köp/sälj organisationen.  
 Alla måltider skall produceras inom kommunen. 
 Personal som hanterar livsmedel ska ha fokus på säkerhet, redlighet och spårbarhet. 
 Livsmedelsupphandlingen ska säkerställa behovet av bra råvaror av god kvalitet till 

rätt pris.  
 Politiska- och nationella mål för ekologiska produktinköp ska vara vägledande för 

kostverksamheten. 
 Upphandlingskrav ska ställas enligt Miljöstyrningsrådets kriterier samt med krav 

enligt svensk djurskyddslagstiftning.  
 Vid upphandling av livsmedel så skall hänsyn tas till möjligheten att handla varor som 

är naturbeteskött, rättvisemärkt, märkt rainforce aliance eller närproducerade. 
 Maten ska vara näringsberäknad, följa livsmedelsverkets och socialstyrelsens 

riktlinjer. 
 Mat serveras enligt tallriksmodellen, vilket innebär hög andel av grönsaker och 

rotfrukt 
 Varmhållningstider ska minimeras för att bibehålla bra smak och näringsvärde och 

därmed eftersträva att följa livsmedelsverkets högsta varmhållningsgräns en timme för 
potatis- och grönsaker och två timmar för övriga matsedelskomponenter. 

 Hallal och kochermat serveras inte. Dessa behov hänvisas till vegetariska buffén. 
 För att alla skall kunna äta i lugn och ro skall mattider läggas så att stressituationer 

inte uppstår, matmiljön ska vara anpassad till antalet matgäster och lokalerna trivsamt 
möblerade.  

 Traditioner och årstider ska uppmärksammas på matsedel och i matmiljö. 
 Social gemenskap och avkoppling ska vara en målsättning. 

 
Mål inom skolverksamheten 

 Allergiframkallande produkter såsom nötter, mandel och jordnötter ska ej förekomma 
i mat till barn och ungdomar. 

 Regelbunden måltidrytm är önskvärd och alla barn/elever skall ha möjlighet att äta sig 
mätta. Lunch skall serveras mellan 11.00-13.00 i skolmatsalarna. 

 Frukost skall erbjudas på gymnasieskolan och högstadieskolan till självkostnadspris. 
 

Mål inom omsorgen 
 Nattfastan skall inte överstiga 11 timmar.  
 Äldreboendenas gäster skall utöver de tre huvudmålen erbjudas mellanmål och 

nattmål. 
 Energi- och näringsriktig kost, individuellt anpassad, är förutsättningen för livskvalitet 

hos våra äldre. Rätt kost är lika viktig som medicin 



 
 
Mål för kvalitetssäkring 

 Kostverksamheten skall tillämpa kvalitetssystem med fastställande av kritiska 
kontrollpunkter för egenkontroll HACCP (Hazard Analytical Critical Control Points). 

 Kostverksamheten skall planera måltiderna med hjälp av kostdatasystem. 
 Spårbarhetsdokumentation ska finnas, vilken dagligen signeras av ansvarig matlagare. 
 Gästenkäter genomföres varje år inom skola och äldreomsorg. 
 Speciella kostbehov skall tillgodoses efter beställning eller via ordination av behörig 

personal. 
 Vid nyrekrytering av kostpersonal prioriteras formell utbildning. 
 Kompetens för näringsberäkning och matsedelsplanering ska finnas inom 

kostorganisationen. 
 Personalen ska förutom grundläggande hygienutbildning erhålla regelbunden 

uppdatering av kunskaper minst vartannat år. 
 
 
Organisation 
Det ska finnas en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan politiker, förvaltning/nämnder, 
kostchef, rektor, omsorgschef eller annan med ansvar inom området för mat och måltider. 
Ansvarig nämnd kan delegera uppgifter, men har alltid det slutliga ansvaret. Den som har fått 
uppdrag på delegation ska veta om det, ha mandat, kunskaper och resurser att sköta 
uppdraget.   
 
Samverkan  
Grunden för samverkan mellan utförare och beställare skall vara beskrivet i reglemente för 
köp- och sälj- organisationen. Beställare och utförare ska träffas i forum för avstämning av 
kostavtal, servicenivåer och måluppfyllelse två gånger per år. Inför budgetperioden skall 
beställaren redovisa sina kommande behov. Kostverksamheten ansvarar för matens kvalité 
och temperatur fram till leverans mot kund. Därefter ansvarar kund, eller den av kund anlitad 
transportör, fram till servering 
 
Kostråd ska finnas inom den sociala verksamheten. Inom skola och barnomsorg motsvaras 
detta av ”matråd”. Beställare och utförare utser representanter Beställaren initierar till möten 
två gånger per år. Kost- och matråden ska på anmodan erhålla information och uppdatering i 
kostfrågor genom kostavdelningens kostrådgivare. 
 
Matsedlar upprättas två gånger per år, tryckes upp och tillsänder verksamheterna i förbeställt 
antal exemplar. 
 
Pedagogisk personal ska samverka med måltidspersonal i syfte att få gäster och brukare att 
förstå matens betydelse för god hälsa och utveckling. Pedagogiskt ansvaret skall vara 
tydliggjort och uppdraget ligger inom ramen för arbetstiden. Samverkan mellan beställare och 
utförare har som syfte att följa folkhälsopropositionens mål. 
 
Uppföljning 
Uppföljning av fastställd policy och måldokument görs vartannat år i samband med 
budgetarbetet.  
 
 


