FÖRFATTNINGSSAMLING

Kostpolicy

Antagen av kommunfullmäktige, § 21, 2021-03-04,
dnr: KS/2018:494, UN/2019:118 ansvarig: Kostenheten
Ersätter Kostpolicy KS/2018:494, UN/2018:54

Kostpolicy
Kostpolicyn är ett styrande dokument som syftar till att kvalitetssäkra de måltider som
erbjuds i Nykvarns Kommun. Kostpolicyn följer kommunens Miljöprogram, policy
för inköp och upphandling samt Regeringens Livsmedelsstrategi 2030.
Alla matgäster och vårdnadshavare ska känna en trygghet i att det serveras
välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Nykvarns kommuns
måltidsverksamheter. De offentliga köken lagar drygt 2600 portioner om dagen till
förskolan, skolan och äldreomsorgen.
Maten som serveras ska vara säker avseende specialkost och livsmedelshygien. Den ska
vara framställd under goda etiska förhållanden och med så låg miljöpåverkan som
möjligt. Beslut om vad som serveras sker på ett sätt som präglas av delaktighet.
I Nykvarns kommun skall maten som serveras vara:

1. GOD MED BRA KVALITE

Maten ska vara varierad, se tilltalande ut och tillagad med bästa möjliga råvaror.
2. NÄRINGSRIKTIG

Maten tillagas av kompetent personal och följer svenska näringsrekommendationer
ifrån Livsmedelsverket.
3. HÅLLBAR

Maten som serveras ska vara ekonomiskt, ekologisk och socialt hållbar i så hög
utstäckning som möjligt med låg klimatbelastning. Närproducerade svenska,
ekologiska och vegetariska produkter främjas i så hög utskräckning som möjligt. Maten
tillagas nära gästen på ett miljömedvetet sätt. Transporter sker till största del genom
samordnad varudistribution.
4. TRIVSAM

Maten ska avnjutas i en lugn och trevlig miljö som främjar social samvaro och hälsa.
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se

1

POLICY

FÖRFATTNINGSSAMLING
2021-03-04

FÖRFATTNINGSSAMLING
2021-03-04

POLICY

5. SÄKER

Maten tillagas av personal med god kunskap om allergier och med ett systematiskt
egenkontrollprogram.
6. DELAKTIG

I framtagandet av menyerna bjuds matgästerna in för medbestämmande.

Ambition: Att fortsätta vara ”Sveriges bästa skolmatkommun” enligt White Guide
junior.
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