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Syfte, bakgrund och programmets användningsområden 
 
Mat och måltider är centrala i våra liv som njutning, källa till glädje, som 
mötesplatser och kulturbärare. Matvanorna har stor betydelse för hälsan och 
välbefinnandet, såväl för barn som för vuxna. 
 
Syftet med detta program är att sätta fokus på de offentligt finansierade 
måltiderna i Upplands Väsby kommun.  
Det är ett övergripande styrdokument som beskriver målen för kvaliteten på måltider som 
serveras i förskola, skola och omsorg och anger färdriktningen för utvecklingen inom detta 
område.  
En måltidsakademi finns sedan 2014, som främjar matglädje och kunskap om måltidens 
betydelse för hälsa, välbefinnande och miljö. 
 
Programmet ska 

• Bidra till att höja och säkerställa matkvalitet och matmiljöer 
• Stimulera till delaktighet och dialog mellan måltidsproducent och matgäst 
• Styra mot mer närproducerad och ekologiskt odlad mat och utgöra ett stöd 

och ange riktning i livsmedels- och måltidsupphandlingar 
• Stimulera mångfald, tillgodose individuella behov och skapa 

gemensamma spelregler för alla intressenter och aktörer 
• Lyfta fram måltiden som en viktig del i kommunens miljöarbete 
• Inspirera näringslivet till nya affärsidéer och bidra till att stärka 

varumärket Väsby 
• Bidra till en positiv folkhälsoutveckling 
• Säkerställa att maten är god och näringsriktig och serveras i en trevlig 

måltidsmiljö. 
 

Programmet har utarbetats på uppdrag av kommunfullmäktige av en grupp utsedd 
av kommunstyrelsen. Framtagandet har skett i bred dialog med olika aktörer och 
intressenter. 
 
Förväntade effekter av det måltidspolitiska programmet 
 
Ökad kompetens, kunskap, miljömedvetenhet och engagemang om måltidens, betydelse vilket 
leder till nöjda matgäster, bra matvanor och en god folkhälsa. 
 
Arbetet med att förbättra de offentliga måltiderna bedrivs både på ett politiskt plan och ute i 
köken.  
 
Den offentliga måltiden får en höjd status. 
 
Vision år 2020 för offentligt finansierade måltider i Upplands Väsby 
Kommun 
 
Matglädje, hälsa och livskvalitet präglar de offentligt finansierade måltiderna i 
Upplands Väsby. 
Dessa har hög kvalitet, ett upplevt helhetsintryck som innefattar måltidsmiljö, smak, 
uppläggning, serveringstider, valmöjlighet, bemötande och värdighet. Ytterligare kännetecken är 
kompetens och engagemang. 

 



Maten tillagas så långt som möjligt lokalt med en hög andel ekologiska livsmedel, 
säsongsanpassade råvaror och med låg andel svinn. Åtgärderna bidrar till ett långsiktigt hållbart 
Upplands Väsby. 
 
Mål och strategier för 2015- 2016 
 
Syftet med kommunens ledningssystem är att säkerställa att Väsbybornas 
gemensamma resurser används på ett effektivt sätt och till rätt ändamål. 
 
Kommunfullmäktige anger inriktningen för all kommunalt finansierad 
verksamhet i övergripande mål med utgångspunkt från politisk vision och 
program.  
 
Målen utgår från fyra perspektiv: kund, samhälle & miljö, medarbetare 
och ekonomi.  
 
Det måltidspolitiska programmet har en koppling till samtliga fyra 
perspektiv men med en tyngdpunkt mot följande kommunfullmäktigemål: 
 

• Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- 
och levnadsförhållanden ger förutsättningar för en god hälsa. 

• Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa höga 
kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. 

• Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett 
systematiskt miljöarbete – som leder till ett hållbart samhälle. Genom ett fördjupat 
samarbete med medborgare, företagare och andra aktörer ska vår gemensamma miljö- 
och klimatpåverkan minska. 

• Kommunalt finansierade tjänster ska utföras på ett effektivt sätt, med en hög kvalitet till 
en rimlig kostnad. 

 
Måluppfyllelsen kan därmed enkelt följas upp genom olika nyckeltal som mäter 
kvalitet och effektivitet. Under 2015 kommer kvalitetsnyckeltal bl.a. kundnöjdhet 
följas upp i alla verksamheter och publiceras på kommunens hemsida under 
Väsby jämföraren. 
 
Öka kompetensen 
 
Kommunen har ansvar för all kommunalt finansierad verksamhet. Därför behöver 
det säkerställas en utökad kompetens inom kost- och måltidsområdet för att 
inspirera till hög kvalitet på måltider och måltidsmiljö såväl hos privata som 
kommunala utförare. 
 
Utbildningsinsatser som ger inspiration, kreativitet, höjd kunskapsnivå och 
kompetensutveckling i måltidsverksamheten är en viktig del för att uppnå en god 
kvalitet. 
 
Måltidsakademin fortsätter att offensivt driva och utveckla måltidsfrågorna. I 
detta arbete är en kost- och måltidsstrategisk kompetens viktig. Denna kompetens 
kan över tid variera med uppgiftens karaktär. 
 
Måltiderna planeras och produceras av personal med hög kompetens som gör det 
möjligt att kvalitetssäkra utbudet av livsmedel och måltider. 
 
Vid upphandlingar inom det måltidspolitiska programmets områden ska 
sak kompetens ingå vid framtagning av förfrågningsunderlag och utvärdering.  



 
Vid den återkommande utvärderingen av måltider i privat och offentlig regi är 
även här sakkunskap nödvändig 
 
 
Trevliga måltidsmiljöer 
 
Måltidsmiljön har stor betydelse för aptit, mättnadskänslor och 
måltidsupplevelse. Våra sinnen påverkar motivationen att äta och de känslor som 
förknippas med måltiden. Även måltidens atmosfär inverkar på hur snabbt, hur 
mycket och under hur lång tid vi äter. 
 
Måltiden ska vara en stund för avkoppling där alla kan känna sig bekväma.  
Målet är att alla kommunalt finansierade verksamheter år 2015 ska erbjuda 
måltidsmiljöer där gästerna trivs och blir mätta och nöjda. 
 
 
Hög matkvalitet 
 
Maten och måltiden är viktig inte bara för att tillgodose våra behov av energi 
och näringsämnen utan även för vår livskvalitet. Det gäller maten inom både 
förskola, skola och omsorg. 
Skollunchen har för eleverna en långsiktig inverkan på prestation och grundlägger hälsosamma 
levnadsvanor. 
 
Åldrande och funktionsnedsättning innebär särskilda behov. Det är därför av 
extra stor vikt att de måltider som serveras i omsorgen håller hög kvalitet och 
säkerhet och anpassas efter målgruppens egna behov, vanor och önskemål. 
 
Målet är att alla kommunalt finansierade verksamheter senast år 2015 följer 
Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets nationella rekommendationer och 
riktlinjer om näringsinnehåll, måltidsordning och specialkoster. 
 
 
Skapa mångfald och lokal tillagning 
 
Matgästen ska kunna välja mellan olika rätter. Inriktningen är att mer mat ska 
lagas i anslutning till måltidsplatsen där matgästerna får ta del av mat lagad med 
omtanke och kunna känna dofterna från köket. 
 
 
Uppmuntra till delaktighet och engagemang 
 
I varje verksamhet som serverar mat sker en kontinuerlig dialog mellanmåltidspersonal och 
matgäst i form av t.ex. matråd, kostmöten och matombud. 
Måltidernas betydelse för matgästernas hälsa och utveckling lyfts fram genom utbildnings- och 
informationsinsatser och kampanjer där återkoppling och uppföljning av insatserna ingår 
naturligt. 
 
Matgästernas möjlighet till praktiskt deltagande kring måltiden uppmuntras. 
 
Måltidsakademin bestående av representanter från kommunen, utförare universitet eller 
högskola, intresseorganisationer, näringsliv och leverantörer fortsätter sitt arbete med att främja 
matglädjen och höja kompetensen. 
Akademin kan påvisa hur god mat kan lagas på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt samt 
höja statusen för offentligt finansierade kök. 



 
 
Främja miljön och det lokala och regionala näringslivet 
 
Genom miljösmarta val av livsmedel, inköpsrutiner, transporter, tillagningssätt 
och lågt svinn arbetar Upplands Väsby för långsiktig hållbarhet. 
 
Näringslivet har goda möjligheter att delta och påverka måltidsutvecklingen i 
Upplands Väsby. 
Inköp av råvaror och mat från flera olika mindre leverantörer ska möjliggöras. Måltidspersonalen 
i samtliga verksamheter utbildas att arbeta miljömedvetet för att inspireras att laga god 
säsongsanpassad mat med ekologiska råvaror. 
 
 
Definitioner av centrala begrepp 
 
För att tydligt uttrycka visionen, målen och ambitionen för arbetet är det väsentligt 
att definiera vissa nyckelbegrepp som t.ex. kvalitet, närproducerat och ekologiska 
livsmedel. Detta är också ett uttalat uppdrag från kommunfullmäktige i samband med 
uppdraget om måltidspolitiskt program. 
 

• Kvalitet avseende måltider är ett komplext begrepp eftersom uppfattningen om vad 
kvalitet är kan variera från en person till en annan. Det kan handla om råvarornas 
ursprung, matens smak, näringsinnehållet i maten m.m. I det måltidspolitiska 
programmet är ordet kvalitet uppdelat i upplevd kvalitet och faktiskt kvalitet. Med 
upplevd kvalitet avses ett upplevt helhetsintryck av hela måltiden, avseende miljö, 
smak, intryck och servering. Med faktisk kvalitet avses näringsinnehåll, smak och 
sammansättning av måltiden. 

 
• Näringsriktig mat innebär att äta enligt de svenska näringsrekommendationerna 

(SNR) som anger referensvärden för energi, protein och fett samt vitamin och 
mineraler. Dessutom anges en lämplig fördelning mellan de näringsämnen som ger 
kalorier; protein, fett och kolhydrat. 

 
• Närproducerad mat är råvaror eller producerade livsmedel och 

livsmedelsproduktion som stimulerar till lokal och regional utveckling. 
Närproducerade produkter tar stor miljöhänsyn till t.ex. transporter och djurhållning. 
Närproducerade produkter ska inte förväxlas med närodlade produkter. 

 
• Ekologiska livsmedel är livsmedel som är producerade enligt förordning 

EEG/2092/91 om ekologisk produktion. Ekologiska livsmedel är naturliga och 
producerade i ekologiskt lantbruk eller annan motsvarande verksamhet. I det 
ekologiska lantbruket används inga kemiska bekämpningsmedel och ingen 
konstgödning. Djuren tas han om på ett djuretiskt naturligt sätt och får röra sig fritt 
både ute och inne. Genmodifierade organismer, GMO, är inte tillåtet. Till de 
ekologiska livsmedlen räknas i Upplands Väsby livsmedel som är märkta med 
KRAV-symbolen, EU-blomman och andra av IFOAM (International Federation of 
Organic Agriculture Movements) godkända märken. Även fisk som är MSC-märkta 
räknas som ekologiskt livsmedel. 

 
 
Giltighetstid 
 
Måltidspolitiska programmet är ett styrdokument antaget av kommunfullmäktige 
den 13 februari 2012. 



 
Det måltidspolitiska programmet är giltigt till och med 2014. Med giltighetstid 
menas att dokumentet ska ses över och eventuellt revideras innan utsatt datum. 
Giltighetstiden finns för att säkerställa att styrdokumentet hålls aktuellt. 
 
Programmet har nu reviderats. Ny giltighetstid är 1 januari 2015 till och med 31 december 2016. 
 
 
Ansvarig för det måltidspolitiska programmet 
 
Varje styrdokument ska ha en ägare som ansvarar för att styrdokumentet är 
aktuellt, känt och tillgängligt på kommunens interna och externa webbplatser. 
Ansvarig för det måltidspolitiska programmet är utvecklingsstrategen på 
kommunledningskontoret. 
 
Respektive verksamhetschef är ansvarig för att styrdokumentets innehåll är känt 
bland medarbetarna, efterlevs och följs upp. 

 
 


