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Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande 

SVN 2017/25 Servicenämnden 180308 
Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid 

Riktlinje Servicenämnden/förvaltningen Tillsvidare 
Revideringsansvarig * Revideringsintervall Reviderad datum 

Servicenämnden Vart annat år  
Dokumentansvarig (funktion) ** Uppföljningsansvarig och tidplan (se punkt 5) 

Verksamhetschef Kost-& 

städverksamhet 

Servicenämnden 

Årlig uppföljning 
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1. Syfte  

 

 Kostverksamheten ska hålla rätt kvalitet. 

 En bra måltidsupplevelse ska erbjudas. 

 Verksamheten ska bedrivas på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart 

sätt. 

 Måltiderna ska vara en naturlig och integrerad del i verksamheterna ur ett 

hälsomässigt och socialt perspektiv, samt inom för- och grundskolan även ett 

pedagogiskt perspektiv. 

 
 
 

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument  

I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala kostverksamheten följa 

livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar för produkternas 

säkerhet genom märkning, spårbarhet och egenkontroll. 

Måltidsverksamheten är därmed skyldig att ha planer för utbildning av personal samt ett 

detaljerat program för egenkontroll. 

Kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider ska erbjudas i grundskolan enligt skollagen 

(2010:800 kapitel 10 §10). Vid bedömningen av vad som är en näringsriktig måltid är de 

Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 2012 en utgångspunkt. 

 

Nedanstående styrdokument skall kopplas till denna riktlinje: 

 Överenskommelse inklusive kvalitetskrav för måltider beslutade av Barn- och 

utbildningsnämnden 

 Överenskommelse inklusive kvalitetskrav gällande för måltider beslutade av 

Socialnämnden 

 Kommunfullmäktige, budget 2018. Uppdrag att öka andelen ekologisk mat till 35%. 

 Kommunfullmäktige budget 2015-2017. Ökad budgetram om 700 tkr/år för att öka 

andelen ekologisk mat. 

 Kommunfullmäktige budget 2016. Ökad budgetram om 1.000 tkr för högt ställda 

kvalitetskrav på kött. 

 Falkenbergs kommuns hållbarhetsplan 

 Falkenbergs kommun Fairtrade. Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-29 § 142  

 Servicenämndens beslut 2017-11-30 § 56. 
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3. Riktlinje   

Riktlinjen skall användas för att tydliggöra de krav som ligger till grund för 

kostverksamheten. 

 

Beställande nämnder beslutar om vilka kvalitetskrav som gäller vid 

överenskommelser med servicenämnden. Dessa kvalitetskrav är styrande för 

kostverksamheten och vid upphandlingar som berör kostverksamheten.  

 

Utöver ovanstående kvalitetskrav finns beslut fattade av kommunfullmäktige och 

som gäller all kommunal verksamhet. 

 

4. Definitioner och avgränsningar  

Denna riktlinje gäller för kostverksamhet inom servicenämndens ansvarsområde  

 
 

5. Ansvar och uppföljning 

 

 Resultat från uppföljning redovisas i Kritiska Kvalietsfaktorer (KKF), interna 

kontroller och kundundersökningar enligt Kommunens Styrmodell.  

 Information skall löpande lämnas till servicenämnden fortlöpande. 

 Förfrågningsunderlag samt undertecknande av tilldelningsbeslut beslutas enligt 

delegationsordning. 

 

 

.Beställande nämnd 

 tar beslut om övergripande inriktning samt anvisningar för 

måltidernas kvalitet och har ansvaret gentemot matgästen. 

 ansvarar för att kvalitets- och kundperspektivet genomsyrar beslutsfattandet enligt 

gällande överenskommelser inklusive kvalitetskrav.  

  

Utförande nämnd 

 Utförande nämnd ansvarar för att verksamheten följer gällande lagar och 

föreskrifter och för matsedelsplanering, tillagning, hantering och distribution 

enligt överenskommelser inklusive kvalitetskrav. 

 Utförande nämnd ansvarar för all upphandling gällande kostverksamhet. 

 

 
 


