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1 Inledning 
Måltidsavdelningen som sorterar under Servicenämnden ansvarar för att det årligen serveras 3,5 
miljoner måltider på förskolor, skolor och äldreomsorg. Verksamheten ska hålla nationell toppklass 
både vad gäller kvalitet och miljö samt vara föregångare och draglok i regionen. 

2 Syftet med måltidspolicyn 
Policyn ska säkerställa en hög och jämn kvalitet på de måltider som lagas och serveras. Vikten av 
offentliga måltiders betydelse när det gäller folkhälsan ska framhållas. 

Varje nämnd ansvarar för att policyn efterlevs. 

Vid upphandling av livsmedel ska kommunens upphandlingspolicy följas. Därvid tillämpas 
Konkurrensverkets (tidigare fastställda av Miljöstyrningsrådet) baskriterier avseende miljö, 
djurskydd, antibiotikaanvändning och smittskydd. 

3 Kvalitet och delaktighet 
Råvaror med hög och prisvärd kvalitet används. Maten ska vara aptitlig, varierad, säker och 
näringsriktig samt serveras i en lugn och harmonisk miljö. Uppföljning av kvaliteten sker 
kontinuerligt där gästernas synpunkter beaktas. Maten är något man ska se fram emot under dagen 
och måltiden ska vara lustfylld. 

Måltidsverksamheten ska vara en naturlig och integrerad del av övrig verksamhet. Att skapa värden 
för andra än de som äter maten prioriteras ej. 

Verksamheten ska utgå från Myndigheternas lagar och regelverk. 

Specialkost serveras vid medicinska skäl. De som önskar vegetarisk eller fläskfri kost erbjuds detta. 

4 Måltidspersonal – medarbetare 
Måltidspersonalen ska ha ett professionellt förhållningssätt med yrkesstolthet och goda 
fackkunskaper. 

5 Miljö – hållbar utveckling 
Måltidsavdelningen ska arbeta för att kontinuerligt minska miljöbelastningen. Energi och näring 
återvinns i matavfall och dess uppkomst ska reduceras. 

På menyer ska presenteras ursprung på kött, fågel och fisk. 

Andelen svenska livsmedel ska vara lägst 70 %, genom att i första hand öka andelen animalier med 
svenskt ursprung.  Därefter är det önskvärt med närproducerade och säsongsbetonade livsmedel. 
Slutligen är målet att uppnå andelen lägst 20 % ekologiska livsmedel. 

En väl fungerande måltidsverksamhet är av stor betydelse för en positiv  

hälsoutveckling i Skövde kommun. 
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