
Kostpolicy för Falköpings kommun

Mat och måltider



Boende på Trätorgets äldreboende

 Falköpings kommun och maten

Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik 
hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med det nationella 
folkhälsomålet att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Kom-
munens måltider ska utformas på ett sådant sätt att de främjar hälsan 
och miljön, på både lång och kort sikt. Det handlar om mat och måltids-
situationen som helhet.

Kostavdelningen

Kostavdelningen är den verksamhet inom kommunen som servar för- 
skolor, skolor, äldreboenden och pensionärer i enskilt boende med mat. 
Allt i ett nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och  
socialförvaltningen.



 Vision

I Falköpings kommun ska måltiderna smaka gott,

vara närIngsrIktIga, främja lIvskvalItet, hälsa och 

mIljö i ett hållbart perspektiv.

strävan ska vara att såväl personal som matgäst 
är delaktiga för att skapa en bra måltidsupplevelse.

ambitionen är att eftersträva 100 procent 
nöjda matgäster.

Elever på Vindängens skola



 Maten och måltiden

Ansvariga och berörd personal inom förskola, skola och omsorg ska  
arbeta för att gemensamt ge förutsättningar för barn, elever och brukare 
samt personal att känna matglädje och kunna få insikt om matvanors  
betydelse i ett livslångt perspektiv.

Matlagningen ska ske så nära mat-
gästen som möjligt. Det ska vara en 
strävan att tillaga maten från grun-
den av råvaror av god kvalitet. 

Måltider serveras i en bra måltids-
miljö av serviceinriktad och professi-
onell personal. Matgästerna ska äta 
den mängd mat de behöver.

Kosten ska följa Svenska närings-
rekommendationer, SNR, gällande  
energi- och näringsintag, måltids-
ordning samt livsmedelsval.

För att leva upp till livsmedelslagstiftningens krav på säker mat arbetar personalen i 
köket med systematiskt egenkontrollarbete enligt (riskanalys) HACCP-principerna.

Kock på Ållebergsgymnasiet



 Måltidsmiljön

För att skapa en god måltidsmiljö är målsättningen att alla barn, ung-
domar och äldre ska känna sig välkomna och trygga. 

Måltidsmiljön skall vara lugn 
och trivsam och maten skall 
vara trevligt serverad och pre-
senterad. Det skall finnas till-
räckligt med tid på sig att äta 
och buller samt spring und-
viks.

Pedagogiska måltider 

Pedagogiska måltider är vik-
tiga för att kunna skapa lugn 
och ro i miljön. 

Pedagogiska måltider är en 
arbetsuppgift i verksamheten 
där personalen aktivt deltar 
genom att skapa en god ge-
menskap runt bordet, skapa 
goda matvanor samt vara en 
god förebild och inspirerar 
barn och elever att smaka av 
maten som erbjuds. 

Elev och pedagog på Vindängens skola

Elever på Kyrkerörsskolan

Kock på Ållebergsgymnasiet



 Miljö – Hållbar utveckling – Inköp

Hållbart

Kostverksamheten i Falköpings kommun 
ska präglas av ett helhetsperspektiv när det 
gäller planering och drift. Effektiv använd-
ning av resurser ska genomsyra verksamhe-
ten.

Miljö

Kostverksamheten ska sträva efter att min- 
ska sin negativa miljöpåverkan genom att  
aktivt arbeta med kommunens miljö- 
ledningssystem och minska svinnet vid till-
lagningen och servering. 

Inköp

Inköp av ekologiska livsmedel sker utifrån 
uppsatta mål. Upphandling och inköp sker 
inom ramen för offentlig upphandling. Vid 
upphandling ska vi eftersträva att följa miljö-
styrningsrådets riktlinjer och använda oss 
av lokala producenter där så är möjligt.

Elev på Kyrkerörsskolan

Barn på Vindängens förskola



 Mål

Nöjda gäster  Strävan är att alla matgäster ska vara nöjda, bland   
    annat genom att öka elevers och äldres deltagande i  
    och inflytande över måltidsmiljö och meny.

 
Kvalitet   Eftersträva att tillaga maten från grunden och så   
    nära  matgästen som möjligt. 

 
Matsvinn   Minska negativ miljöpåverkan genom att minska   
    matsvinn vid tillagning och servering.

 
Ekologiskt   Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra minst 20   
    procent av livsmedelsinköpen.

Elev på Kyrkerörsskolan



 Miljö – Hållbar utveckling – Inköp

Visste du?

Att i Falköping kommun finns 38 kök och 2 caféer. Och varje dag tillagas 
och serveras omkring 7000 lunchmåltider!
 
Att varje år äter bland annat förskolans barn, skolans elever och äldre-
omsorgens brukare:
 

12 000 kg morötter
18 300 kg bananer
123 100 kg potatis 
130 000 kg pasta

och inte mindre än

310 000 liter mjölk!

Kontakta kostavdelningen
Mejla till samhallsbygg@falkoping.se
Synpunkter skickas till synpunkt@falkoping.se

För mer information, besök kommunens webbplats
www.falkoping.se


