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1. Inledning 
Mat och måltider ska vara en källa till glädje, njutning, trivsel och välbefinnande. 

Måltiden är förknippad med social samvaro, återhämtning och kulturella värden.  

 

Alla barn och elever ska erbjudas mat att njuta av och måltider att längta till. Maten 

ska beredas av bra råvaror där stor hänsyn ska tas till klimat, miljö och hållbar 

utveckling. 

 

Denna riktlinje ersätter den kostpolicy som beslutades av Kommunfullmäktige 

2013-03-14. 

2. Syfte 
Syftet med riktlinjen för måltid är att säkerställa att Östersunds kommuns 

förskolor, grundskolor och grundsärskola kan erbjuda en måltid som är hälsosam 

och hållbar och hur Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med 

Måltidsservice ska arbeta för att nå dit. 

Riktlinjen för måltid visar kommunens förhållningssätt och ambitionsnivå och ska 

ge ett stöd till vilket tillvägagångssätt vi ska välja för våra måltider och 

måltidssituation. 

Nyckelord är hållbarhet, hälsa, kultur, njutning, social samvaro och avkoppling. 

3. Avgränsning 
Riktlinjen styr enbart måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamheter.   

4. Ställningstaganden 

4.1 Måltiden är säker och näringsriktig  
 Planering och sammansättning av matsedlar och måltider utgår från 

måltidsmodellen och Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för ”Bra 

måltider i skola och förskola” eller motsvarande dokument. Måltider följer 

NNR (nordiska näringsrekommendationer) för barn och elever.  

 Livsmedel köps in från registrerade eller godkända livsmedelsanläggningar 

med de undantag som finns i livsmedelslagstiftningen.  

 Kök och serveringslokaler är säkra och anpassade efter verksamhetens 

omfattning.  

 Måltidsservice medarbetare har god servicekänsla, samt kunskaper i 

livsmedelshygien, näringslära och matens miljöpåverkan. De känner till 

vilka behov som finns och tillgodoser behoven i möjligaste mån. 
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 Det finns en utarbetad krisplan, inklusive krismeny, för oförutsedda och 

avvikande händelser. 

4.2 Måltiden som serveras bidrar till en hållbar 
utveckling 

4.2.1 Ekologisk hållbarhet 
 Barn- och utbildningsnämnden verkar för ständigt minskad miljö- och 

klimatpåverkan från matkonsumtionen. 

 Barn- och utbildningsnämnden verkar för att andelen ekologisk mat följer 

nationella målsättningar för ekologisk andel i offentliga kök.  

 Fisk som köps in kommer från hållbara bestånd och kontrollerat fiske.  

 Välja svenskt kött i första hand 

 All måltidsverksamhet följer de prioriterade miljöaspekterna och 

miljöpolicyn.  

 Matsedeln innehåller minst en helt vegetarisk dag i veckan och vegetabilier 

ges stort utrymme 

 Maten tillreds så nära serveringen, i tid och rum, som möjligt. 

Varmhållningstiderna hålls korta. 

 Barn- och utbildningsnämnden strävar efter en hög andel närproducerad 

mat där elever och barn får möjlighet att smaka på̊ lokalproducerad mat. 

Måltiden bidrar till en hållbar regional och lokal livsmedelsproduktion.  

4.2.2 Social hållbarhet 
 Måltiderna serveras på̊ rekommenderade tider och barn och elever har 

tillräckligt mycket tid på̊ sig att äta sin mat.  

 Måltidsmiljön är lugn, stressfri och skapar en avkopplande stund för barn, 

elever och personal. Ljudmiljön är god för alla barn och elever. 

 Måltiden som serveras på buffén är tillräckligt väl sammansatt så att de 

flesta medicinska, etiska, religiösa och kulturella variationer tillfredsställs. 

Specialkost erbjuds vid särskilda behov.  

 Måltiden skapar förståelse för matproduktionens förutsättningar i Sverige 

och Jämtland och ökar medvetenheten om det gastronomiska kulturarvet i 

Jämtlands län, inklusive det samiska matarvet. 

4.2.3 Ekonomisk hållbarhet 
 Inköp görs med hänsynstagande till miljö, klimat, etik och 

arbetsförhållanden, hälsa och ekonomi. 

 Maten tillagas utifrån följande nyckelbegrepp; från grunden, variation, 

efter säsong, med ekonomisk hushållning, undvik hel- och halvfabrikat. 

 Barn- och utbildningsnämnden verkar för att ständigt minskat matsvinn, 

från både kök, servering och tallrik. 
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4.3 Måltiden är en del av den pedagogiska lärmiljön 

4.3.1 Demokrati och delaktighet  
 Det finns möjlighet till daglig dialog mellan köket och verksamheten.  

 Barn och elever har möjlighet att påverka måltiden genom att erbjudas 

delaktighet i måltidsråd eller liknande forum och få bra återkoppling. 

 Det finns ett centralt samverkansforum för dialog mellan Måltidsservice 

och Barn- och utbildningsförvaltningen.  

4.3.2 Social inlärning 
 Måltidsmiljön är trivsam och främjar social gemenskap och samtal.  

 Måltiden ger möjlighet till att främja samspel med andra och utveckla 

självständighet och respekt för varandra. 

4.3.3 Förståelse för mat, råvaror och måltid 
 Måltiden är hälsofrämjande och ger barn och elever energi att utvecklas, 

leka och lära. Barn och elever stimuleras till bra matvanor och en sund 

inställning till mat.  

 Barn och elever erbjuds och exponeras för många olika sorters livsmedel 

och maträtter. Det underlättar att få i sig näring.  

 Maten presenteras på så sätt att även motorik främjas och så att barn och 

elever lär känna råvarorna och dess ursprung. 

 Olika mattraditioner tas till vara vid utformning av matsedlar.  

 Den pedagogiska måltiden syftar till att väcka nyfikenhet och uppmuntra 

till utvecklande samtal. 

5. Relaterade dokument 
Branschriktlinjer för offentlig säker mat, Sveriges kommuner och regioner 

https://skr.se/offentligsakermat.32844.html  

De globala hållbarhetsmålen - Agenda 2030, UNDP  

https://www.globalamalen.se  

EU-förordningarna gällande livsmedel och livsmedelsföretagare 

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/starta-

foretag/lagstiftningen---en-introduktion?AspxAutoDetectCookieSupport=1  

FN:s konvention om barnets rättigheter  

https://unicef.se/barnkonventionen  

Fullmäktigeberedningen arbete med Skolstruktur, delrapport (Beslutad av 

Kommunstyrelsen 2021-06-08) 

Funktionsprogram Förskola i Östersunds kommun, Östersunds kommun 

https://skr.se/offentligsakermat.32844.html
https://www.globalamalen.se/
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/starta-foretag/lagstiftningen---en-introduktion?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/starta-foretag/lagstiftningen---en-introduktion?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://unicef.se/barnkonventionen
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Klimatprogram – Färden mot ett fossilbränslefritt och energieffektivt Östersund 

2030, Östersunds kommun 

https://www.ostersund.se/download/18.12e55ece16ede43dbefd4917/15979913340

45/Klimatprogram%20Östersunds%20kommun.pdf  

Klimatstrategi för ett fossilbränslefritt och energieffektivt Östersund 

https://www.ostersund.se/download/18.12e55ece16ede43dbefd4919/15979913340

60/Klimatstrategi%20Östersunds%20kommun.pdf  

Lokalprogram för skola, Östersunds kommun 

Läroplan för grundsärskolan, Skolverket 

https://www.skolverket.se/getFile?file=3976  

Läroplan (Lpfö18) för förskolan, Skolverket 

https://www.skolverket.se/getFile?file=4001  

Läroplan (Lgr11) för grundskolan, föreskoleklass och fritidshemmet, Skolverket 

https://www.skolverket.se/download/18.35e3960816b708a596c3965/15676742299

68/pdf4206.pdf  

Miljöpolicy, Östersunds kommun  

https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-

miljo/miljoledningssystem.html  

Måltider – En viktig del av en bra skola, Livsmedelsverket och Skolverket 

https://www.skolverket.se/getFile?file=3174  

Måltidsmodellen, Livsmedelsverket 

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-

omsorg/maltidsmodellen?AspxAutoDetectCookieSupport=1  

Nationella riktlinjer för måltider i förskolan, Livsmedelsverket 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-

foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-forskolan.pdf  

Nationella riktlinjer för måltider i skolan, Livsmedelsverket 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-

foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-skolan.pdf  

Nordiska näringsrekommendationerna, Livsmedelsverket 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-

foldrar/nordiska-naringsrekommendationer-2012-svenska.pdf   

Skollagen (2010:800) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800  

Skolverkets allmänna råd för förskola – Måluppfyllelse i förskolan, Skolverket 

http://mb.cision.com/Public/481/9912460/81a609d6ac2f9191.pdf  

https://www.ostersund.se/download/18.12e55ece16ede43dbefd4917/1597991334045/Klimatprogram%20Östersunds%20kommun.pdf
https://www.ostersund.se/download/18.12e55ece16ede43dbefd4917/1597991334045/Klimatprogram%20Östersunds%20kommun.pdf
https://www.ostersund.se/download/18.12e55ece16ede43dbefd4919/1597991334060/Klimatstrategi%20Östersunds%20kommun.pdf
https://www.ostersund.se/download/18.12e55ece16ede43dbefd4919/1597991334060/Klimatstrategi%20Östersunds%20kommun.pdf
https://www.skolverket.se/getFile?file=3976
https://www.skolverket.se/getFile?file=4001
https://www.skolverket.se/download/18.35e3960816b708a596c3965/1567674229968/pdf4206.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.35e3960816b708a596c3965/1567674229968/pdf4206.pdf
https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-miljo/miljoledningssystem.html
https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-miljo/miljoledningssystem.html
https://www.skolverket.se/getFile?file=3174
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/maltidsmodellen?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/maltidsmodellen?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-forskolan.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-forskolan.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-skolan.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-skolan.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/nordiska-naringsrekommendationer-2012-svenska.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/nordiska-naringsrekommendationer-2012-svenska.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://mb.cision.com/Public/481/9912460/81a609d6ac2f9191.pdf
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Sveriges nationella miljökvalitetsmål  

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/  

 

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
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