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Syfte 
I Klippans kommun vill vi ligga i framkant vad gäller måltidsupplevelser som berör, engagerar och 
skapar intresse. 
Vi vill erbjuda våra matgäster lustfyllda måltider som leder till goda matvanor, glädje och hälsa. 
Måltiden ska präglas av kvalité och hållbarhet med gästen i fokus 
 
Policyn ska kvalitetssäkra mat och måltider i kommunens samtliga verksamheter som hanterar mat 
och måltider för enhetlig syn och likvärdiga måltider. 
Den skall vara vägledande vid planering, inköp, genomförande och för uppföljning.       
.                                                                                                                                                                        

Policy 
Klippans kommun ska: 

• Erbjuda näringsriktiga och goda rätter till matgäster inom samtliga verksamheter som hanterar 
mat och måltider inom kommunens regi. 

• Servera mat och måltider på ett trevligt och aptitretande sätt i trivsamma måltidsmiljöer. Det 
ska ges tillräcklig med tid för att äta och mat ska serveras på regelbundna tider. 

• Arbeta med mat och måltider på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling och hälsosam livs-
stil. Måltidsverksamheten ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt. 

• Genom god kommunikation och samverkan integrera mat och måltider som en resurs i verk-
samheter inom förskola, skola, fritidshem, LSS och äldreomsorg. 

• Ge matgäster möjlighet till inflytande och delaktighet över måltiden. 
• Servera säker mat; (rätt mat till rätt matgäst) Måltiden ska planeras utifrån medicinska, etiska, 

kulturella och religiösa behov. Vid kost innehållande animaliska livsmedel med tillag-
nings- och/ eller slaktmetoder som kommunen ej kan tillhandahålla erbjuds det vege-
tariska alternativet.  

• Kvalitetssäkra att adekvat kompetens finns hos medarbetare som arbetar med mat och mål-
tider. 
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