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Kostpolicy 2019 - 2022 

Inledning 
Alla matgäster ska uppleva en trygghet i att maten som serveras i Orsa kommun är 

välsmakande, näringsrik samt säker avseende specialkost och livsmedelshygien. Måltiden 

ska serveras i en trivsam miljö och i enlighet med hållbar utveckling. 

 

Syfte 
Genom måltiden ska barn, elever och boende som äter kostenhetens måltider få möjlighet 

att inhämta energi och näring från en vällagad och varierad kost. Orsa kommun följer 

Svenska näringsrekommendationen SNR och Livsmedelsverkets riktlinjer samt 

Socialstyrelsens vägledning. Det ger en stabil grund att stå på, vilken är förankrad i 

vetenskap och/eller beprövad erfarenhet. 

Mål 

 Långsiktig målsättning är att öka andelen lokalt producerade livsmedel från 

mindre och medelstora företag. Kommunen ska verka för upphandling av 

närodlade produkter samt råvaror som bidrar till hållbar utveckling. 

 Vi ska servera våra matgäster goda, varierade och näringsriktiga måltider, 

förebygga ohälsa och förmedla goda matvanor. 

 Servera säker kost som anpassas utifrån matgästernas behov, både vad 

gäller mängd, näring, konsistens och allergier/intoleranser. 

 Andelen ekologiska produkter ska ligga på minst 30 %. Råvarorna ska vara 

säsongsanpassade. Nationellt mål för livsmedelskonsumtion ska  utgöras av 

60% ekologiska produkter år 2030. 

 Matsvinnet ska fortsätta minska. 

Ansvar  
All berörd personal (Kosten, Lärande, Omsorg) ska veta vilka rättigheter, krav och vilket 
ansvar de har för måltids- och kostfrågor inom den kommunala verksamheten. 

 Kostenheten ansvarar för att måltider är varierade, säkra och näringsriktiga i 

enlighet med hållbar utveckling. 

 Chefer/ rektorer inom omsorg och lärande ansvarar för miljön i 

matsituationen. 

 Berörda verksamheter samverkar för att nå målen. 

 Kostchefen ansvarar för uppföljning och utvärdering av kostpolicyn. 
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Kunskap och utbildning 

Personalens kunskapsnivå inom måltidsverksamheterna i kommunen ska kvalitetssäkras 
genom att: 

 All fast anställd personal som hanterar måltider ska kontinuerligt få 

kompetensutveckling inom sitt arbetsområde i förhållande till ansvar och 

befogenheter. 

 Vid anställning av måltidspersonal är lämplig grundutbildning eller 

motsvarande yrkeserfarenhet inom restaurang och storhushåll ett krav. 

 

Uppföljning och utvärdering 

 Andelen av lokalt producerade samt ekologiska/miljömärkta varor ska följas upp. 

 Kostpolicyn ska revideras i början på ny mandatperiod. 

 Uppföljning av kostpolicyn sker en gång per år, 

gemensamt med lärande och omsorg.  

 

Om du vill läsa mer: 
www.slv.se  
www.miljostyrningsradet.se 
 

Lagar som styr: 

 Arbetsmiljölagen 

 Hälso- och sjukvårdslagen 

 Livsmedelslagen 

 Lagen om offentlig upphandling 

 Skollagen 

 Socialtjänstlagen 

 Barnkonventionen 

 

http://www.slv.se/
http://www.miljostyrningsradet.se/
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