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Kostpolicy
Förslag till beslut
1. Kostpolicyn antas.
2. Kostpolicy antagen den 28 april 2010 upphävs.
3. Kommundirektören får i uppdrag att redovisa en uppföljning av kostnaderna i
måltidsverksamheterna i samband med miljöbokslutet för 2018.

Beslutsnivå
P. 1-2 Kommunfullmäktige
P. 3 Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Nuvarande kostpolicy är i behov av revidering då kommunens organisation förändrats samt
att Livsmedelsverkets näringsrekommendationer uppdaterats. Förslag till kostpolicy beskriver
bland annat kommunens övergripande inriktning, ansvarsfördelning samt hantering av inköp
och upphandling. Förslag till kostpolicy är på en mer övergripande nivå och överensstämmer
med att kosthanteringen varierar mellan kommunens verksamheter. Kostpolicy föreslås
godkännas samtidigt som befintlig kostpolicy upphävs.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog gällande kostpolicy den 28 april 2010. Sedan policyn antogs har
kommunens organisation ändrats och näringsrekommendationer från Livsmedelsverket
uppdaterats. Policyn är därmed i behov av uppdatering.
Kostpolicy behandlades av socialnämnden den 8 november 2017, utbildningsnämnden den 9
november 2017 samt vård- och omsorgsnämnden den 14 november 2017. Nämnderna föreslår
att kostpolicy godkänns samtidigt som befintlig kostpolicy upphävs.

Ärendebeskrivning
Förslag till kostpolicy redogör för kommunens övergripande inställning till måltider i
kommunens verksamheter. Policyn beskriver kommunens generella inriktning,
ansvarsfördelning samt hantering av inköp och upphandling, tillsyn, måltidernas
sammansättning, näringsrekommendation och måltidsplanering, särskilda behov, personalens
kompetens och roll vid måltiden, inflytande och delaktighet samt livsmedelssäkerhet.
Dessutom görs en övergripande beskrivning av kommunens måltidsverksamhet inom skola
och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Slutligen refererar policyn till
aktuell lagstiftningen inom området mat och måltider.

Bedömning
Sedan kostpolicyn antogs 2010 har kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation ändrats
och näringsrekommendationer från Livsmedelsverket uppdaterats. Det finns även en variation
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i kosthanteringen inom Värmdö kommun. Inom kultur- och utbildningssektorn fanns tidigare
en central kostenhet som dock är avskaffad från den första januari 2017. Ekonomi-, personal-,
och verksamhetsansvar är därmed decentraliserat till respektive enhet. Centralt finns det dock
kvar en strategisk funktion för kvalitetsuppföljning av måltiderna samt en stödfunktion för
enheterna och ett visst upphandlingsansvar för att tillvarata kökens intressen. Dock arbetar
denna funktion enbart mot kultur- och utbildningssektorn och inte mot kostverksamheterna
inom omsorg- och välfärdssektorn. De skilda modellerna och decentraliseringen av
kosthanteringen försvårar en mer enhetlig styrning i frågan. Därmed föreligger ett behov av
att uppdatera policyn samt att reglera den på en mer övergripande nivå. Kostpolicyn föreslås
antas och kostpolicy antagen den 28 april 2010 upphävas.
Av Vision Värmdö 2030 framgår att vi möter framtiden genom att ligga i framkanten för den
nödvändiga omställningen till långsiktig hållbarhet samt att vi prövar nya lösningar. Värmdö
präglas av en hållbar tillväxt och tillsammans skapar vi ett modernt samhälle som i alla
aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar för generationer framåt. För att bidra
till visionen har förslag till kostpolicy därför en högre ambition gällande exempelvis
vegetariska måltider och andelen ekologiska livsmedel.
Då förslag till kostpolicy innebär en ökad andel ekologiska livsmedel föreslås
kommundirektören få i uppdrag att redovisa en uppföljning av kostnaderna i
måltidsverksamheterna i samband med miljöbokslutet för 2018.
Ekonomiska konsekvenser

Inköp och upphandling av livsmedel och måltider regleras av Värmdö kommuns inköps- och
upphandlingspolicy och genomförs inom ramen för respektive nämnds budget.
År 2016 var andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 22 procent1. Förslag till
kostpolicy anger en ökad ambition avseende andelen ekologiska livsmedel, som generellt har
en högre kostnad än icke-ekologiska alternativ. Dock behöver en högre andel ekologiska
livsmedel inte nödvändigtvis medföra högre kostnader totalt beroende på vilket utbud som
väljs i övrigt. Exempelvis torde mindre svinn samt mer säsongsanpassat och vegetariskt samt
mindre kött medföra lägre måltidskostnader.
Konsekvenser för miljön

Av kostpolicy framgår att måltidsverksamheterna ska sträva mot det övergripande
inriktningsmålet En hållbar kommun och överensstämma med kommunens miljömål samt
följa policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun. Förslag till kostpolicy
innefattar en ökad ambition avseende andelen säsonganpassad ekologisk och vegetarisk mat
samt mindre matsvinn vilket bedöms vara positivt för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Kostpolicyn klargör hur Värmdö kommun förhåller sig till måltiderna i kommunens
verksamheter inom förskola, grundskola, barnomsorg, gymnasieskola samt omsorg om äldre
och personer med funktionsnedsättning. Kostpolicyns innefattar en ökad ambition avseende
andelen ekologisk och vegetarisk mat samt fokus på att skapa mer hälsosamma kostmönster.
1

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)

3 av 3
Diarienummer

2016KS/0673

Detta medför på sikt en minskad risk för de vanligaste folksjukdomarna 2 vilket bedöms vara
positivt for medborgare.
Konsekvenser för barn
Kostpolicyn klargör hur Värmdö kommun förhåller sig till måltiderna i kommunens
verksamheter inom förskola, grundskola, barnomsorg och gymnasieskola. Kostpolicyns
innefattar en ökad ambition avseende andelen ekologisk och vegetarisk mat samt fokus på att
skapa mer hälsosamma kostmönster. Detta medför på sikt en minskad risk för de vanligaste
folksjukdomarna3 vilket bedöms vara positivt for barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av sektorn för administration, ledning och service i samråd med kulturoch utbildningssektorn samt omsorgs- och välfärdssektorn.
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