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1 Inledning
Mat är en central del av livet för alla människor. Den utgör grunden för hälsa, 
välmående och en bra miljö. Nyköpings kommuns kostpolicy beskriver prin-
ciper, grunder och värderingar avseende måltidsproduktion och måltidssitua-
tion som helhet. Dessa riktlinjer är en konkretisering av policyn avseende 
Vård- och omsorgsnämndens målgrupper. Riktlinjerna gäller tills vidare med 
en årlig uppföljning.

2 Bakgrundsanalys och överväganden
Som en konsekvens av att Nyköpings kommun tog över måltidsproduktionen i 
egen regi, har en ny kostpolicy tagits fram. Detta i sin tur skapar behovet av 
riktlinjer avseende kost och måltider för äldre och personer med funktionsned-
sättning. Riktlinjerna gäller såväl kommunala som privat drivna verksamheter 
som Vård- och omsorgsnämnden har avtal med för dessa målgrupper.   

3 Mål och inriktning

3.1 Övergripande mål
Kostpolicyns övergripande mål är:

Den kommunala måltidsservicen i Nyköping ska servera Sveriges bästa 
offentliga måltider. 

För uppföljning av det övergripande målet används följande indikator:

Förväntat resultat Indikator Mätning Utfall 
2019 2020 2021 2022 2023

Andelen 
som 
svarat 
Mycket 
bra eller 
Ganska 
bra på 
frågan 
”Hur 
brukar 
maten 
smaka?”

Socialstyr
el-sens 
årliga 
brukarund
er-sökning 
avseende 
särskilt 
boende 
för äldre

65 % 70 % 75 % 80 % 85 %

Nämndens sakkunniga tjänsteman tar fram utfallet och ansvarig för Måltids-
service lämnar kommentar. Avrapportering sker i samband med den årliga 
uppföljningen av dessa riktlinjer.
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3.2 Inriktning 
För att nå det övergripande målet ska arbete ske med följande fokusområden:

- Maten ska vara god

- Maten ska vara näringsriktig

- Hanteringen av maten ska vara säker

- Måltiden ska vara trivsam

- Förhållningssätt och hantering ska vara hållbar

- Måltiderna ska integreras i den löpande verksamheten

3.2.1 Maten ska vara god 

Måltiderna utgår från brukarnas behov och önskemål. Det är viktigt att lyssna 
på brukarna och erbjuda flexibla lösningar inom verksamheten. Brukarnas 
nyfikenhet och sinnen lockas med färg, form, doft och smak på ett tilltalande 
sätt. Detta kräver engagerad personal som har utrymme för kreativitet. 

Inom detta fokusområde gäller att 

 måltiderna ska utgå från brukarnas behov och önskemål

 maten ska dofta gott, ha en bra smakbalans och ha en anpassad konsi-
stens 

 det vid behov ska erbjudas alternativa rätter

 maten ska serveras tilltalande med tillbehör och måltidsdryck

 det ska finnas en levande dialog mellan matgäst och kock

 personal som arbetar med måltider ska ha tillräckliga kunskaper för att 
kunna vägleda individer till bra val

 det ska finnas kompetensutvecklingsplaner för den personal som deltar vid 
måltiderna

3.2.2 Maten ska vara näringsriktig

Alla måltider som serveras planeras utifrån de nordiska näringsrekommen-
dationerna och ska ge den energi och näring som brukarna behöver.

Inom detta fokusområde gäller att

 måltiderna ska täcka behovet av näring och energi

 mat och måltider ska individanpassas vid behov
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 måltiderna ska fördelas jämnt under dygnet och bestå av tre huvudmåltider 
och minst tre mellanmål

 samtliga måltider ska vara energi- och näringstäta

 nattfastan ska vara högst 11 timmar

 tillskott av D-vitamin ska ges vid behov

 vätskebehovet ska tillgodoses 

3.2.3 Hanteringen av maten ska vara säker

Alla måltider som serveras ska vara säkra att äta. Brukarna ska känna sig 
trygga i att inte bli sjuka eller få en allergisk reaktion av maten. Rutiner och 
utbildning säkerställer att maten är säker. 

Inom detta fokusområde gäller att

 ingen brukare ska bli sjuk eller få en allergisk reaktion av måltiderna

 upprättade egenkontrollprogram i kök och på avdelning ska finnas och 
efterföljas

3.2.4 Måltiden ska vara trivsam

Måltidsmiljön har stor betydelse för helhetsupplevelsen - från mötet med 
personal och andra brukare till rummets utformning, dofter och ljud. 
Stämningen ska upplevas stressfri, lugn och trivsam. 

Inom detta fokusområde gäller att

 det ska finnas tillräckligt med tid för måltiden

 måltidsmiljön ska vara tilltalande och anpassad för brukarna

 sittplatsen ska vara ergonomiskt utformad och det ska finnas tillgång till 
hjälpmedel

 det ska finnas möjlighet att välja att äta måltiden i sällskap med andra eller 
enskilt

 framtagen checklista för måltidsmiljön ska användas

3.2.5 Förhållningssätt och hantering ska vara hållbar

Måltidsproduktionen, från livsmedelsupphandling till servering, ska anpassas 
till ett hållbart sätt som bidrar positivt till den biologiska mångfalden och som 
minimerar klimatbelastningen.

Inom detta fokusområde gäller att
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 logistiken anpassas för att minimera matsvinn från kök till servering

 köken klimatanpassas på ett hållbart sätt

 svinnet halveras till år 2022 enligt Göteborgsmodellen1

 färsk frukt och grönsaker serveras efter säsong

 hantering av kemikalier och avfall sker på ett ansvarsfullt sätt

 WWF:s modell ”One planet plate” efterföljs i stor utsträckning2 

3.2.6 Måltiderna ska integreras i den löpande verksamheten

Måltiderna utgör en grundsten inom äldreomsorgen och omsorgen om 
personer med en funktionsnedsättning och är en självklar del i verksamheten.

Inom detta fokusområde gäller att

 personal deltar i måltiderna genom att äta ”Omsorgsmåltider” tillsammans 
med de boende.

 av varje brukares genomförandeplan ska syftet med måltiden och vem 
som ansvarar för vad framgå

 det ska finnas möjlighet att påverka vilken måltid som serveras samt när 
och hur den serveras 

 måltiderna ska skapa sociala sammanhang

 samsyn och tvärprofessionell samverkan ska genomsyra hela måltids-
kedjan

4 Riktlinjernas genomförande
Utförarna inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsned-
sättning ansvarar för att ta fram de rutiner som behövs för att kostpolicy och 
dessa riktlinjer ska efterlevas. De rutiner som tas fram inom verksamheten ska 
stämmas av med Måltidsservice. Andra rutiner behöver tas fram i samverkan 
mellan verksamhet och Måltidsservice.  

Livsmedelsverkets råd för offentliga måltider, SKRs riktlinjer avseende 
måltider till äldre, samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska 
följas. 

1 Ett program utarbetat av Göteborgs stad och som resulterat i ”Handbok för nationellt 
matsvinn”. Det handlar om att arbeta systematiskt för att minska svinn i storkök. 
Utifrån KS-uppdrag pågår ett projekt i Nyköpings kommun, vilket kommer att starta 
med att ta fram ett nuläge.
2 Modellen hjälper oss att planera och servera hållbara måltider. Modellen tar hänsyn 
till den biologiska mångfalden och till minskad klimatpåverkan. 
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5 Uppföljning och revidering av riktlinjerna
Kostpolicyn ska aktualitetsprövas vid varje mandatperiod, vilket även 
föranleder en översyn av riktlinjerna. I övrigt revideras riktlinjerna vid behov.
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