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1. Bakgrund 

 

 Mat är något vi alla kan relatera till och våra matvanor grundläggs redan i 

 unga år för att sedan främja god folkhälsa och ge förutsättningar för ett 

 gott liv. En måltid är mer än maten på tallriken, det är en av dagens 

 höjdpunkter och ska engagera alla sinnen. Måltider både skapar och 

 väcker minnen.  

 Mat och måltider bör vara en naturlig del i barns, elevers och ungdomars 

 utveckling och utbildning, samt avgörande i ökat välbefinnande för 

 samtliga inom stöd och omsorg. Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för 

 avkoppling och trevlig samvaro. 

 För att Bjuvs kommun ska erbjuda en hög och enhetlig kvalitet när de 

 gäller måltider, livsmedel och caféutbud, så har denna policy utarbetats 

 för att användas inom samtliga kök-/restaurang- och 

 serveringsverksamheter i kommunens förvaltningar. 

 Mat och måltider ska bygga på kloka val för hälsa och miljö, inom 

 kommunens ekonomiska ramar samt vara en del av kommunens 

 miljöpolicy samt Vision 2030 - Var med och forma ett helt samhälle. 

2. Syfte 

 

 Policyn beskriver kommunens ambitionsnivå och ska fungera som ett 

 styrande dokument och stöd i det dagliga arbetet för att kvalitetssäkra 

 och följa upp måltidsverksamheten.  

 Policyn ska även utgöra underlag till dialog samt stöd för samtliga 

 förtroendevalda, medarbetare och verksamheter i Bjuvs kommun. 

 Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och 

 samtliga medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt 

 utförare vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.  

3. Måltidspolicy 

 

 I Bjuvs kommun vill vi erbjuda god mat i en resurseffektiv måltidsservice 

 som genomsyras av profession och hållbar kvalitet. Måltiden ska 

 kännetecknas av följande tre kvalitetsmål; 

Näring - innebär främjande av god folkhälsa och välbefinnande. De 

 nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och Livsmedelsverkets 

 riktlinjer ska utgöra grund för planering och servering av kommunens 

 måltider.  
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Närhet  -  innebär delaktighet och påverkan, samt regionala och  

 nationella livsmedel av hög kvalitet som sluttillagas i Bjuv, i så stor 

utsträckning som möjligt.  

 Njutning  -  innebär smaklig måltid i en trivsam atmosfär samt ett trevligt 

 bemötande. 

Måltiden som helhet ska omfatta följande fem grundelement/aspekter 

 som tillsammans utgör en helhetsupplevelse för en måltid, som ska 

 tillfredsställa varje gäst på ett positivt sätt; 

• Maten - måltidskomposition, utseende, doft, smak 

• Rummet - ljus, ljud, rekvisita, färg, form  

• Mötet - mellan människor, gäst och personal  

• Produkten - mat och dryck, njutning, fest  

• Stämningen - en kombination av samtliga aspekter   

 

4. Måltidspolicyn innebär 

 

Gäst och kundfokus: 

 - Att måltiden ses som en integrerad del av verksamheten och bidrar till 

 förskolans och skolans läroplaner, samt stöd och omsorgens 

 måluppfyllelse.  

 - Att maten och måltidsmiljön är viktig då måltiden skapar förutsättningar 

 för trivsel, välbefinnande och en plats för det goda mötet.  

 God hälsa:    

Att måltiden ska serveras på ett sådant sätt att den bidrar till alla 

 målgruppers fysiska, psykiska och sociala utveckling.  

 - Att måltiden grundlägger och främjar goda matvanor och en god hälsa 

 för alla - barnen, eleverna, vuxna och äldre. 

 Hållbarhet: 

 - Att strävan ska vara att öka servering av växtbaserade rätter som 

 främjar både hälsan1 och en hållbar livsmedelskonsumtion.  

 - Att inköpsandel av lokalproducerade2 livsmedel uppgår till 50 % år 

 2024.  

  

 
1 Ref: Livsmedelsverkets råd från 2015-04-27, matvanor hållbara både för hälsa och miljö. 
2 Bjuv kommuns definition av lokalproducerade livsmedel innebär, i Sverige. 
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 - Att upphandling av livsmedel och råvaror ska ske enligt 

 upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Baskrav i angivna 

 kriterier ska utgöra lägsta nivå.  

 - Att samverka med andra aktörer och förvaltningar för bästa möjliga 

 användning av resurser. 

               ------------------------------------- 

5. Ansvar  

 

Kommunfullmäktige är politiskt ansvarig för måltidsverksamheten i Bjuvs 

 kommun. Kommunfullmäktige har dock delegerat ansvar och uppgifter 

för måltidsverksamheten till tekniska nämnden. Tekniska nämnden 

ansvarar för att mål och riktlinjer för verksamheten upprättas och 

löpande följs upp. Tekniska nämnden är även ansvarig 

livsmedelsföretagare vilket innebär ansvar för att alla stadier i 

produktions- bearbetnings- och produktionskedjan av livsmedel följer 

EU:s livsmedelslag (EG) nr 178/2002.  

Respektive nämnd/förvaltning ansvarar för att mål och policys för 

 måltider och livsmedel, är väl kända i berörda verksamheter. 

Måltider som serveras i förskolan och grundskolan är för varje individ 

 endast en del av dygnets näringsbehov och matintag. Ett delat ansvar 

 råder därför mellan förskola/skola och föräldrar/vårdnadshavare, för att 

 barn och elever ska få fullt energi- och näringsbehov tillgodosett varje 

dag. 

 

6. Uppföljning av måltidspolicyn 

 Måltidspolicyn ska integreras som en självklar del i kommunens årliga 

 kvalitetsuppföljning och utgör där tydlig profil i det hälsofrämjande 

 arbetet, som ansvariga nämnder omfattas och är en del av.  

 Tekniska nämnden ansvarar för att uppnådda resultat redovisas i 

 årsredovisningen. Beslut om revidering av måltidspolicyn tas i 

 kommunfullmäktige.  

 

Referenskällor till dokumentet: 
 * Vision Bjuv 2030 
 * Nordiska näringsrekommendationer, NNR. (Aktuell vetenskaplig forskning om mat och hälsa som ligger till 
grund för NNR, senaste utgåva från 2012) Mer information via livsmedelsverket.se 
 * FN:s Barnkonvention 
 * Hälso- och sjukvårdslagen 
 * ¹Ref: Livsmedelsverkets råd från 2015-04-27, matvanor hållbara för hälsa och miljö. 

 * Upphandlingsmyndigheten upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel 
 * Utkast från Kostenhet och Vård-Omsorg 

 * FiveAspectsMealModel, FAMM -Gustafsson et.al J Foodservice 2006;17:84-93, Örebro universitet 

 

http://www.livsmedelsverket.se/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel

