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KRISTINEHAMNS KOMMUN

Datum

2019-04-08

Övergripande mål och syfte
Kristinehamns kommun ska ha ett gemensamt förhållningssätt i frågor som rör
måltiderna i kommunens alla verksamheter. Policyn syftar till att främja hållbara
och hälsosamma val för långsiktigt goda matvanor samt skapa förutsättningar
för en måltid i en lugn och trevlig miljö. Policyn ska också vara ett underlag vid
beslut om budget och verksamhetsplanering.
Kristinehamns kommun ska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servera goda och näringsriktiga måltider som följer de nordiska
näringsrekommendationerna på energi- och näringsvärden anpassade till
de olika målgrupperna.
Aktivt arbeta med att öka andelen rena råvaror i matlagningen och öka
mängden maträtter lagade från grunden.
Behålla andelen ekologiska livsmedelsinköp om 35 procent och om det
är möjligt inom befintlig budget öka 2,5 procent per år till och med år
2030.
Arbeta mot att öka andelen lokala producenter utifrån den nationella
livsmedelsstrategin.
Aktivt arbeta med att minska matsvinnet i kommunens alla
verksamheter.
Aktivt arbeta med att öka andelen vegetabilier och säsongsanpassa
måltiderna.
Erbjuda specialkost av medicinska, etiska eller religiösa skäl, undantaget
är halal och koschermat.
Servera säker mat. Alla som hanterar livsmedel inom sitt yrke ska följa
de egenkontrollprogram som finns framtagna inom respektive
förvaltning.
Skapa förutsättningar för en trivsam måltidsmiljö som uppmuntrar till
att måltiden blir en av dagens höjdpunkter.
Arbeta för en integrerad måltid där matgästen är delaktig och känner
inflytande.
Följa forskningen beträffande matens inverkan på klimat, miljö och
hälsa.

Ansvar
Varje förvaltning ansvarar för att policyn och tillhörande riktlinjer
implementeras och är väl kända hos berörda verksamheter.
Uppdatering av denna kostpolicy ska ske en gång per mandatperiod och
fastställs av kommunfullmäktige.
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