Måltidspolicy

Fastställd av Socialnämnden 2012-02-23,
Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07

Inledning

I kommunen tillagas och serveras ett stort antal måltider.
Enheterna som hanterar livsmedel har en påverkansroll för
mat- och måltidsvanorna. En måltidsverksamhet av hög kvalitet har betydelse för att främja den nationella folkhälsan.
Hallstahammars kommun vill erbjuda goda, vällagade och
näringsriktiga måltider anpassade till de behov som barn,
elever, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning har.
Utgångspunkten skall vara de nationella riktlinjer som är
framtagna av Livsmedelsverket.
Personal inom måltidsverksamheten innehar en hög och
jämn kompetens.
God arbetsmiljö och trivsel skall råda.

Målgrupp

Gäster är barn i förskolan och elever i skola och fritidshem
samt äldre och personer med funktionsnedsättning som bor
i särskild boendeform eller dagverksamhet.
Som gäster betraktas även anhöriga och föräldrar.

Definitioner

Ordet ”måltid” används genomgående och ersätter begreppet ”kost”. Där lagstiftning eller andra styrdokument anger
”kost” har det sin naturliga förklaring och tyngd och behålls
därmed.

Mål
•
•
•
•
•

Måltiderna tillgodoser olika gruppers behov
av energi och näring enligt gällande nationella
näringsrekommendationer.
Mat- och måltidsglädje förmedlas till gästerna.
Måltidspersonalen innehar en hög och jämn kompetens
Förskolan, fritidshemmet och skolan skall vara arenor
som förenar lek, lust, rörelse och goda matvanor.
Måltiden ska vara en integrerad del i verksamheterna.

Syfte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

är att säkerställa en hög kvalitet för måltider, miljö och
bemötande samt efterlevnad av lagar, förordningar och
rekommendationer för säkerhet och god hygien
att vara ett verktyg för effektivisering inom ekonomi och
utveckling
att skapa enhetliga riktlinjer.
att underlätta för verksamheterna att hålla en god kvalité på de måltider som serveras.
att klargöra ansvarsfördelning.
att utgöra ett styrmedel i målarbete, uppföljning och
utvärdering av verksamheten
att bidra till att främja hälsosamma levnadsvanor
att vara ett stöd till barn, elever, ungdomar, föräldrar,
äldre och personer med funktionsnedsättning i att göra
hälsosamma val.
att tjäna som stöd och vägledning för verksamheter med
brukarstyrd
måltidsverksamhet

Måltidsinnehåll
Måltidsmiljö och måltidsdukning

Det är av stor vikt att måltiderna serveras i en lugn och fräsch
miljö .
Gästerna skall känna sig välkomna till restaurangen/
matbordet.
En trivsam och fräsch miljö ska erbjudas. Utsmyckning av
restaurangen bidrar till allmän trivsel.

Matsedel

Matsedel skall finnas på varje enhet så att gäster, föräldrar,
anhöriga och verksamhetspersonal har tillgång till den.

Måltidsordning

Dagens energi- och näringstillförsel bör fördelas jämnt över
dagen och serveras på regelbundna tider enligt livsmedelsverkets rekommendationer.

Traditioner

Måltidsverksamheten ska främja bibehållandet av måltidstraditioner som t ex påsk, midsommar och jul .

Bemötande

Personalen som serverar maten ska ha ett positivt och serviceinriktat sätt.

Planering och organisation

Köer skall genom schemaläggning undvikas. Det ska ges
tillräckligt med tid att inta måltiden.

Specialkost

Gäster, som av medicinska skäl behöver dietkost/specialberedning ska känna sig trygga i att köket serverar den kost
som är ordinerad av specialist.
Hänsyn skall tas till personer som av etiska eller religiösa skäl
inte äter viss mat (t ex kött).

Samverkan

Samverkan ska ske mellan måltidsverksamhet och verksamhetsledning och dess gäster.

Pedagogiska måltider

Syftet med den pedagogiska måltiden är att ge tillfälle till
samvaro mellan barn, elever och vuxna. Genom samtal,
påverkan och att vara en god förebild, bidrar den som har
i uppdrag att äta en pedagogisk måltid till en positiv upplevelse av måltiden och en naturlig inställning till mat och
måltider.

Miljöaspekter

Verksamheterna skall sträva efter att öka andelen ekologiska
livsmedel i största möjliga utsträckning men alltid med hänsyn till befintliga ekonomiska medel. Inköp av livsmedel skall
anpassas efter säsong.

Uppföljning och revidering

Måltidspolicyn skall följas upp i den årliga
kvalitetsredovisningen.
Uppföljning skall årligen göras i kostgrupp/måltidsgrupp
Revidering skall ske var fjärde år och antas av berörda
nämnder.
Utifrån policyn skall verksamheterna utarbeta lokala riktlinjer och rutiner.
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