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Kostprogram
för Ale kommun

Ale kommuns matbil dekorerades sommaren 2009 med vinnarteckningarna från Barnens val. Alla Alebarn mellan fem och tolv 
år kunde vara med i en teckningstävling, där vinnarna sedan valdes ut i en demokratisk omröstning i samma grupp.
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Dagens måltider är några av livets många glädjeämnen. Måltiden skapar en social 
samvaro mellan människor och maten uppfyller befolkningens behov av näring 
och energi. I Ale kommun finns många matgäster som varje dag äter av den mat 
som kommunen producerar. Det är viktigt att alla som äter kan känna en trygghet 
i att den mat som serveras är näringsriktig samt tillagad och hanterad på ett säkert 
sätt. Varje individs rättighet är att få en väl sammansatt måltid som i det långa lop-
pet främjar hälsa. Dagens måltider ska kunna svara för de miljöaspekter som finns 
samt följa livsmedelslagstiftningens regler för en säker mathantering. 

Ale kommuns kostprogram innehåller riktlinjer som säkerställer en hög kvalitet 
inom mathanteringen och fungerar som ett vägledande dokument. Det ska tilläm-
pas av alla som ansvarar för och hanterar mat. Kostprogrammet omfattar maten i 
barnomsorg, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende, gruppboende, korttids-
verksamhet samt mat i det egna hemmet för äldre och personer med funktions-
nedsättning.

Ale kommun har gemensamma ramavtal på livsmedel med Göteborgs upphand-
lingsbolag. Upphandlingsbolaget upphandlar med höga kvalitetskrav och genom 
den samlade kvantiteten erhålls också de lägsta priserna. Genom att avropa på 
avtalen kan man säkerställa att man får råvaror som kostprogrammet förutsätter.

I Ale kommun sker central tillagning till de flesta verksamheter.

Utvärderingen av kostprogrammet ska göras årligen via enkät som besvaras av 
samtliga verksamheter.

Mat – ett glädjeämne

Mat – ett glädjeämne
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Våra måltider ska vara av god kvalitet, smaka gott och ätas i en lugn och trivsam 
miljö där gästerna ska ha god tid på sig. Råvaror ska väljas så att klimatpåverkan 
och negativ inverkan på miljön minimeras och så att djuren behandlas med om-
sorg och att vårt kulturlandskap bevaras.

Livsmedelsframställningen är sammantaget en stor miljöbelastare och bidrar till 
många av de stora miljöhoten både i Sverige och globalt. Vår mat bidrar med cirka 
30 procent till våra utsläpp av växthusgaser om man ser till hela kedjan i livsmed-
elsproduktionen, från odling och uppfödning till nedbrytning av matavfall.

Kommunen är en stor konsument av livsmedel. Genom att välja rätt livsmedel, 
ha en god planering och samarbeta kan vi påverka utvecklingen positivt.

Ät S M A R T-modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt och mer 
miljövänligt än idag. Modellen visar miljöbelastning när livsmedel produceras och 
transporteras, vilket vägleder oss i val av livsmedel.

Källsortera
Planera väl för att minimera avfallsmängderna. Avfallet källsorteras enligt gällande 
lagstiftning för returpapper, förpackningar av papper, glas, metall, hård- och mjuk-
plast, elektronik, batterier, farligt avfall och däck. Övrigt avfall ska minst sorteras i 
fraktionerna komposterbart och brännbart.

Hållbar utveckling

S törre andel vegetabilier – det går åt mycket mer resurser för att producera kött än att 
 producera vegetabilier. Byt ut en del av köttet mot baljväxter.

M indre andel tomma kalorier – välj livsmedel med ett högt näringsinnehåll.

A ndelen ekologiskt ökas – ekologiska livsmedel produceras utan kemiska bekämpnings-
 medel och konstgödsel. I ekologisk produktion tas också större hänsyn till djurens  
 naturliga beteenden.

R ätt kött och rätt grönsaker – genom att äta naturbeteskött bidrar vi till att bevara odlings-
 landskapet och den biologiska mångfalden. Ett kilo växthusodlade tomater kräver lika  
 mycket energi som 30 kilo morötter.

T ransportsnålt – Mer än en fjärdedel av produktionsytan för vår mat ligger utomlands. 
 Säsongsanpassa inköpen och välj mer närproducerad mat.

... och 

 Välj rättvisemärkta livsmedel som garanterar jordbrukare och arbetare i utvecklingsländer  
 rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktighet och respekt för mänskliga  
 rättigheter och miljön. 

Källa: S M A R T matkonceptet är framtagen av Stockholms läns landsting,  
Centrum för tillämpad näringslära i samverkan med Konsumentverket.

Hållbar utveckling
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Livsmedelslagstiftningens syfte är att endast säker mat ska säljas eller serveras. Att 
maten är säker innebär att den inte är skadlig för hälsan eller otjänlig som män-
niskoföda. För att nå målet säker mat måste alla verksamheter som hanterar mat 
ha ett fungerande system för egenkontroll. I egenkontrollen finns rutiner för att 
kontrollera grundförutsättningarna. De mikrobiologiska, fysiska och kemiska faror 
som kan vara aktuella i verksamheten tas fram. Mikrobiologiska faror kan bestå av 
till exempel bakterier, virus eller parasiter, fysiska faror kan till exempel vara glas, 
metall eller sten och kemiska faror till exempel mögelgift, bekämpningsmedels-
rester eller allergener. I faroanalysen framgår sedan hur rutinerna i egenkontrollen 
kan förhindra att dessa faror uppstår vid hanteringen av maten.

Bakterietillväxt är en av farorna vid hantering av mat och den kan orsakas av felak-
tig förvaringstemperatur. För att inte försämra matens kvalitet och riskera tillväxt 
av mikroorganismer får djupfrysta livsmedel inte förvaras vid högre temperatur än 
-18 °C, medan kylvaror ska hålla högst den temperatur som står på förpackningen, 
vilket ofta innebär max +8 °C. Färdiglagad mat får varmhållas max två timmar och 
måste hålla minst +60 °C under hela varmhållningstiden. Den får inte kylas ned 
för att användas vid ett senare tillfälle.

Livsmedelshygien/egenkontroll för säker hantering av mat

Livsmedelshygien/egen
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Specialkost kan tillhandahållas personer som av medicinska skäl är i behov av indi-
viduellt anpassad kost. Anpassning av menyn kan erbjudas dem som av religiösa, 
kulturella eller etiska skäl inte kan äta maten från den ordinarie matsedeln. Vid all 
servering av special- och konsistensanpassad kost bör man sträva efter att maten, så 
långt det är möjligt, liknar den mat som serveras till de andra samma dag. Efter-
som behovet av specialkost kan förändras med tiden krävs kontinuerlig uppfölj-
ning och utvärdering.

Barn och unga
Specialkost inom barnomsorg och skola kan tillhandahållas efter samråd med föräldrar. 

Om eleven inte kan äta viss mat på grund av exempelvis sjukdom, allergi eller 
överkänslighet ska detta meddelas skolhälsovården. Skolhälsovården skickar då hem 
ett formulär som ska fyllas i och skickas tillbaka. En bedömning görs och i vissa fall 
begärs ett läkarintyg. Ansökan om särskild kost prövas och förnyas varje läsår.

För barn inom barnomsorg krävs i vissa fall ett intyg från dietist eller läkare 
som kan säkerställa att rätt kost serveras. Eftersom behovet av specialkost förändras 
när barnet växer krävs uppföljning minst två gånger per år.

Vuxna
Specialkost utifrån medicinska behov kan tillhandahållas efter medicinsk bedöm-
ning och ordination av sjuksköterska, läkare, dietist eller logoped. För anpassning 
av menyn bör samråd ske med vårdpersonal.

Specialkost

Livsmedelshygien/egen Specialkost
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Mål
Barnen i förskolan ska serveras god, vällagad och näringsriktig kost. Genom att 
inta näringsriktiga måltider i en trevlig miljö, där barn och vuxna äter tillsammans 
ges personal möjlighet att förmedla en positiv attityd till mat och måltiden.

Ansvar
Förskolechef har ansvaret för att riktlinjer och kostprogram följs på delegation av 
ansvarig nämnd.

Näringsrekommendationer
Förskolan ska servera näringsriktig mat i tillräcklig mängd för att fylla barnens 
behov. Matsedeln ska vara näringsberäknad och följa de riktlinjer som Livsmedels-
verket har upprättat för måltider inom förskolan.

Måltidsordning
Enligt näringsrekommendationerna fördelas det dagliga intaget på tre huvudmål; 
frukost, lunch och middag samt mellanmål som fördelas jämnt över dagen. På för-
skolans matsedel står frukost, lunch och mellanmål som tillsammans bör ge cirka 
70 procent av dagsbehovet.

Måltidens sammansättning
Tallriksmodellen ska fungera som utgångspunkt. Lunchen ska bestå av varmrätt, 
grönsaker, bröd samt dryck i form av mjölk eller vatten. Mellanmål samt frukost 
ska ha sin utgångspunkt i mjölkprodukter, smörgås med pålägg, frukt och/eller 
grönsak. Specialkost eller anpassning av menyn ska erbjudas dem som av religiösa, 
etiska eller medicinska skäl inte kan äta alla rätter. Se vidare sidan 5.

Nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö är förbjudet i förskolans lokaler. 
Anledningen är att de allergiska reaktionerna kan bli mycket allvarliga eller livsho-
tande för allergiker. 

Måltidsmiljö
Måltiden ska vara en naturlig samt integrerad del i verksamheten både ur ett hälso-
mässigt, socialt och pedagogiskt perspektiv. 

Mat inom förskolan

Måltider inom försko
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Livsmedelshygien
För de tillagnings- och mottagningskök som lagar och serverar mat gäller att livs-
medelslagen följs. Detta innebär bland annat att köken ska bedriva en fungerande 
och väl dokumenterad egenkontroll. Alla kök ska ha ett skriftligt egenkontrollpro-
gram som uppfyller kraven. Se vidare sidan 4.

Hållbar utveckling
Våra måltider ska vara av god kvalitet, smaka gott och ätas i en lugn och trivsam 
miljö där gästerna ska ha god tid på sig. Råvaror ska väljas så att klimatpåverkan 
och negativ inverkan på miljön minimeras och så att djuren behandlas med om-
sorg och att vårt kulturlandskap bevaras. 

Ät S M A R T-modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt och mer 
miljövänligt än idag. Modellen visar miljöbelastning när livsmedel produceras och 
transporteras, vilket vägleder oss i val av livsmedel. Se vidare sidan 3.

Kompetens 
Den personal som hanterar maten ska ha god dokumenterad kompetens och 
adekvat utbildning vad gäller matlagning, näringslära och vid behov specialkost. 
Personalen ska även kontinuerligt genomgå livsmedelshygienutbildning. Ny 
forskning och nya rekommendationer gör att fortlöpande kompetensutveckling är 
nödvändig.

Utvärdering
På varje enhet ska det finnas ett matråd med personal från kök och pedagoger. 
Matrådets mål är att bidra till en mathållning som främjar en hälsosam livsstil och 
måltidsmiljö. Förskolans måltider revideras inom de ramar som kostprogram och 
ekonomi tillåter.

lan
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Mål
Alla elever ska serveras lunch i skolan varje dag. Lunchen ingår i skoldagen och är 
inom grundskolan en integrerad del av det pedagogiska arbetet.

Ansvar
Varje skola ska följa kommunens kostprogram. Ansvaret ligger på den som är chef 
för verksamheten, på delegation av ansvarig nämnd.

Näringsrekommendationer
Måltiderna ska ge eleverna en näringsriktig kost av god kvalitet enligt de svenska 
näringsrekommendationerna och de riktlinjer för mat i skolan som är framtagna 
av Livsmedelsverket. Maten som serveras ska vara god och omväxlande.

Måltidsordning
Lunch ska serveras tidigast klockan 11.00. En strävan är att schemalägga lunchen 
ungefär mitt i elevens skoldag och vid samma tidpunkt varje dag. Detta ökar 
förutsättningarna för att eleven ska orka med dagen och därigenom prestera bättre. 
Genom regelbundenhet regleras även aptiten på ett bra sätt och risken för småä-
tande minskar.

Måltidens sammansättning
Lunchen ska bestå av två huvudrätter per dag, varav en vegetarisk. Detta bidrar 
till att fler väljer att äta lunch. Till lunchen serveras även grönsaker, bröd, smör-
gåsmargarin och mjölk/vatten. Det är viktigt både av ekonomiska och näringsrik-
tiga skäl att eleverna får vara med och ha synpunkter på vilka rätter man serverar. 
Matsedeln och salladsbuffén ska vara omväxlande så att eleverna lär sig äta olika 
sorters mat. Utgångspunkten är tallriksmodellen. Specialkost eller anpassning av 
menyn ska erbjudas dem, som av religiösa, etiska eller medicinska skäl inte kan äta 
alla rätter. Se vidare sidan 5.

Vid servering av frukost och mellanmål ska tonvikten ligga på smörgås med 
pålägg, mjölk eller mjölkprodukter, flingor/gryn, grönsaker och/eller frukt och 
bär. Söta produkter som nyponsoppa, kräm, saft och chokladdryck ska undvikas. 
Godis, snacks och läsk ska inte serveras i skolan. Dessa produkter ger inte kroppen 
någon betydande näring och är på grund av det söta innehållet inte heller bra för 
tänderna.  

Nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö är förbjudet i skolans lokaler. Anled-
ningen är att de allergiska reaktionerna kan bli mycket allvarliga eller livshotande 
för allergiker.

Mat inom skolan

Mat inom skolan
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Riktlinjer för utbudet i grundskolans cafeterior
Skolan bör föregå med gott exempel och i hela sin verksamhet främja en sund 
livsstil. I cafeterian ska eleverna kunna köpa bra mellanmål såsom till exempel 
smörgås, frukt, grönsaker, mjölk, mineralvatten, yoghurt, smoothie, latte osv. 
Maten ska vara så lik nyckelhålsmärkningen som möjligt, vilket betyder magra och 
fiberrika produkter med låg sockerhalt. Godis, glass, bakverk, söta drycker och 
snacks ska inte säljas, eftersom näringsinnehållet är begränsat och de endast ger en 
kortvarig mättnad. Nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö får inte serveras.

Måltidsmiljö
Goda matvanor ska grundläggas i en trivsam och lugn måltidsmiljö. 

Livsmedelshygien
För de tillagnings- och mottagningskök som lagar och serverar mat gäller att livs-
medelslagen följs. Detta innebär bland annat att köken ska bedriva en fungerande 
och väl dokumenterad egenkontroll. Alla kök ska ha ett skriftligt egenkontrollpro-
gram som uppfyller kraven. Se vidare sidan 4.

Hållbar utveckling
Våra måltider ska vara av god kvalitet, smaka gott och ätas i en lugn och trivsam 
miljö där gästerna ska ha god tid på sig. Råvaror ska väljas så att klimatpåverkan 
och negativ inverkan på miljön minimeras och så att djuren behandlas med om-
sorg och att vårt kulturlandskap bevaras.  

Ät S M A R T-modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt och mer 
miljövänligt än idag. Modellen visar miljöbelastning när livsmedel produceras och 
transporteras, vilket vägleder oss i val av livsmedel. Se vidare sidan 3.

Kompetens
Den personal som hanterar maten ska ha god dokumenterad kompetens och 
adekvat utbildning vad gäller matlagning, näringslära, specialkost samt ett bra 
bemötande av lunchgästerna. Personalen ska även kontinuerligt genomgå livsmed-
elshygienutbildning. Ny forskning och nya rekommendationer gör att fortlöpande 
kompetensutveckling är nödvändig.

Utvärdering
Vid varje skola ska det finnas ett matråd med personal från kök, lärare, elever samt 
representant från produktionskök. Matrådets mål är att bidra till en bra skollunch 
och lugn måltidsmiljö för skolans elever. En utvärdering av lunchen ska ske under 
året. Utvärderingen behandlas på varje skola och delges produktionsköket. Skolans 
måltider revideras inom de ramar som kostprogram och ekonomi tillåter.    
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Mål
Alla elever ska äta skollunch som tillgodoser deras energi- och näringsbehov. Skol-
lunchen ska vara god och vällagad. En näringsmässigt balanserad måltid främjar 
hälsa och ger bra förutsättningar att klara studier. Ale kommun har beslutat att alla 
elever på Ale gymnasium ska serveras gratis lunch.

Ansvar 
Ansvaret ligger på den som är chef för verksamheten, på delegation av ansvarig 
nämnd.

Näringsrekommendationer 
Måltiderna ska ge eleverna en näringsriktig kost av god kvalitet enligt de svenska 
näringsrekommendationerna och de riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsver-
ket. Maten som serveras ska vara god och omväxlande.
Livsmedelsverket rekommenderar följande fördelning av energiintaget:
• Frukost (morgonmål)   20–25 procent
• Lunch (mitt på dagen mål)  25–35 procent

Måltidsordning 
Lunch ska serveras tidigast klockan 11.00. En strävan är att schemalägga lunchen 
ungefär mitt i elevens skoldag och vid samma tidpunkt varje dag. Detta ökar 
förutsättningarna för att eleven ska orka med dagen och därigenom prestera bättre. 
Genom regelbundenhet regleras även aptiten på ett bra sätt och risken för små- 
ätande minskar.

• Frukost serveras kl 07.50–10.00
• Lunch serveras kl 11.00–13.30

Måltidens sammansättning 
Lunchen ska bestå av två huvudrätter per dag, varav en vegetarisk. Detta bidrar 
till att fler väljer att äta lunch. Till lunchen serveras även grönsaker, bröd, smör-
gåsmargarin och mjölk/vatten. Det är viktigt både av ekonomiska och näringsrik-
tiga skäl att eleverna får vara med och ha synpunkter på vilka rätter man serverar. 
Matsedeln ska vara omväxlande och eleverna ska lära sig äta olika sorters mat. 
Utgångspunkten är tallriksmodellen. Specialkost eller anpassning av menyn ska 
erbjudas dem, som av religiösa, etiska eller medicinska skäl inte kan äta alla rätter. 
Se vidare sidan 5. 

Nötter, mandel, jordnötter och sesamfrö får inte serveras. Anledningen är att de 
allergiska reaktionerna kan bli mycket allvarliga eller livshotande för allergiker.  

Mat inom gymnasieskolan

Mat inom gymnasiesko
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Måltidsmiljö 
Miljön har stor betydelse, därför ska eleven mötas av en harmonisk och välkom-
nande miljö.

Livsmedelshygien 
För tillagningsköket som lagar och serverar mat gäller att livsmedelslagen följs. 
Detta innebär bland annat att köken ska bedriva en fungerande och väl dokumen-
terad egenkontroll. Alla kök ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram som uppfyl-
ler kraven. Se vidare sidan 4.

Hållbar utveckling 
Våra måltider ska vara av god kvalitet, smaka gott och ätas i en lugn och trivsam 
miljö där gästerna ska ha god tid på sig. Råvaror ska väljas så att klimatpåverkan 
och negativ inverkan på miljön minimeras och så att djuren behandlas med om-
sorg och att vårt kulturlandskap bevaras.  

Ät S M A R T-modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt och mer 
miljövänligt än idag. Modellen visar miljöbelastning när livsmedel produceras och 
transporteras, vilket vägleder oss i val av livsmedel. Se vidare sidan 3.

Kompetens 
Den personal som hanterar maten ska ha god dokumenterad kompetens och 
adekvat utbildning vad gäller matlagning, näringslära, specialkost samt ett bra 
bemötande av lunchgästerna. Personalen ska även kontinuerligt genomgå livsmed-
elshygienutbildning. Ny forskning och nya rekommendationer gör att fortlöpande 
kompetensutveckling är nödvändig.

Utvärdering 
Vid varje skola ska det finnas ett matråd med personal från kök, lärare, elever samt 
representant från produktionskök. Matrådets mål är att bidra till en bra skollunch 
och lugn måltidsmiljö för skolans elever. En utvärdering av lunchen ska ske under 
året. Utvärderingen behandlas på varje skola och delges produktionsköket. Skolans 
måltider revideras inom de ramar som kostprogram och ekonomi tillåter. 

Mat inom gymnasiesko lan



14

Mål
Kostprogrammet ska vara en ram för personer som bor på gruppbostad eller som 
har korttidsverksamhet. Kostprogrammet ska användas som en plattform i samar-
bete mellan individen och personalen. Maten ska vara så beskaffad att näringsbe-
hovet tillgodoses och felnäring undviks.

Ansvar
Ansvaret för att behovet av individuellt anpassad mat tillgodoses vilar på respektive 
enhetschef på delegation av ansvarig nämnd. Personalen ska vara uppmärksam på 
olika tecken av felnäring och vid behov kontakta ansvarig sjuksköterska så eventu-
ell specialkost ordineras och kan följas upp.

Näringsrekomendationer
Individuella behov, specifika funktionsnedsättningar och sjukdomar kan kräva 
olika former av specialkost eller näringstillskott. Personer med funktionsnedsätt-
ning har olika behov av stöd och hjälp. En del behöver hjälp med allt, inklusive 
matning. Andra klarar själva inköp, matlagning och så vidare. Vissa personer kan 
dock behöva individuellt utformat stöd, vilket kan handla om försök att stimulera 
till variation av kosten samt att kosten får en adekvat näringssammansättning.

Måltidsordning
En bra måltidsordning är en viktig förutsättning för att de boende ska tillgodogöra 
sig den serverade maten. Både Livsmedelsverket och Socialstyrelsen rekommende-
rar sex måltider, väl spridda över dagen varav tre ska vara huvudmål. Det är viktigt 
att vid behov kunna servera extra mellanmål oavsett tid på dygnet. Nattfastan bör 
inte vara längre än 11 timmar.

Förslag på en måltidsordning
 Måltid  Tider
 Frukost  07.00–09.00
 Mellanmål  10.00–11.30
 Lunch  12.00–13.30
 Mellanmål  14.30–16.00
 Middag/kvällsmat 17.30–18.30
 Kvällsmål  20.00–21.00

Mat för personer med funktionsnedsättning på gruppbostad

Mat för personer med
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Måltidens sammansättning
Måltiderna bör utformas tillsammans med individen utifrån behov och önskemål. 
Maten ska vara väl sammansatt, variationsrik, näringstät samt innehålla lämplig 
mängd fiber. Hänsyn ska tas till tugg-/sväljsvårigheter, tandstatus, allergier, över-
känslighet, över– och undervikt samt till olika sjukdomstillstånd. Det är viktigt att 
ge, erbjuda och möjliggöra för individen att få vätska till och mellan måltiderna då 
funktionsnedsättningen kan innebära svårigheter att uppleva och uttrycka törst.   

Måltidsmiljö
Vid måltiderna är det viktigt att det är lugnt och fräscht vid matbordet och att 
dukningen är anpassad efter den enskildes behov. Personalen ska vara uppmärksam 
på hur var och en vill ha maten tillagad, upplagd och serverad. Utgångspunkten 
är tallriksmodellen. Även för den som behöver hjälp med matning bör måltiden 
utgöra ett positivt avbrott på dagen och ske på individens villkor.

Livsmedelshygien
För de kök som är livsmedelsanläggningar gäller att livsmedelslagstiftningen skall 
följas. Detta innebär bland annat att köken ska bedriva en fungerande och väl 
dokumenterad egenkontroll.  Alla kök ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram 
som uppfyller kraven. Goda kunskaper i livsmedelshygien är särskilt viktiga där 
personalen kombinerar vård med matlagning. Se vidare sidan 4. 

Hållbar utveckling
Våra måltider ska vara av god kvalitet, smaka gott och ätas i en lugn och trivsam 
miljö där gästerna ska ha god tid på sig. Råvaror ska väljas så att klimatpåverkan 
och negativ inverkan på miljön minimeras och så att djuren behandlas med om-
sorg och att vårt kulturlandskap bevaras. 

Ät S M A R T-modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt och mer 
miljövänligt än idag. Modellen visar miljöbelastning när livsmedel produceras och 
transporteras, vilket vägleder oss i val av livsmedel. Se vidare sidan 3.

Kompetens
All personal i hela matkedjan ska vara väl informerade och utbildade i kostens be-
tydelse för hälsan. Den personal som tillagar och serverar maten ska ha god doku-
menterad kompetens vad gäller den matlagning som sker, näringslära, hygienfrå-
gor, bemötande samt vid behov även gällande specialkost. Personal som arbetar i 
livsmedelsanläggning skall kontinuerligt genomgå livsmedelshygienutbildning. Ny 
forskning och nya rekommendationer gör att fortlöpande kompetensutveckling av 
personalen är nödvändig för en konsekvent och bra mathållning. 

Utvärdering
Utvärdering sker individuellt.

och korttidsverksamhet

Mat för personer med funktionsnedsättning
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Mål 
Kostprogrammet ska vara en ram för personer som har hemvårdens matdistribu-
tion och/eller bistånd till olika matsituationer och kan användas som exempel i 
samarbetet mellan omvårdnadspersonal och vårdtagare/brukare. Personalen ska 
kunna upplysa vårdtagare/brukaren om val av ”bra” mat som de i sin tur sedan kan 
köpa in och tillreda.

Ansvar 
Ansvaret för att hemmaboende personer får den hjälp de enligt sitt bistånd har 
rätt till vilar på enhetschefen. Personalen ska vara observant och kontakta berörd 
sjuksköterska alternativt uppmana brukare som har ”egen vård” att kontakta sin 
vårdcentral vid misstanke om näringsbrist hos vårdtagare/brukare. Ansvaret att 
ordinera och följa upp eventuell specialkost ligger på hälso- och sjukvården.

Näringsrekommendationer
Det är viktigt att hemvårdens matdistribution ger hög näringstäthet. Det levere-
rade huvudmålet ska svara för cirka 25–30 procent av det totala energiinnehållet. 
För att stimulera till en väl sammansatt kost och undvika felnäring kan personal 
erbjuda individuellt utformat stöd och information kring enskild kosthållning.

Måltidsmiljö
I det egna hemmet ska personalen försöka stimulera den hemmaboende till att 
vilja medverka till en trivsam måltidsmiljö.   

Måltidens sammansättning
Måltiderna ska utformas utefter individens önskemål. Personalen utgör ett stöd 
för måltidernas sammansättning.  Maten bör vara väl sammansatt, variationsrik, 
näringstät samt innehålla lämplig mängd fiber. Maträtterna ska anpassas efter indi-
videns förutsättningar. Det är viktigt att ge, erbjuda och möjliggöra för individen 
att få vätska till och mellan måltiderna då det kan innebära svårigheter att uppleva 
och uttrycka törst.  

Livsmedelshygien
Goda kunskaper inom livsmedelshygienen är viktig där personalen kombinerar vård 
med matlagning. I samband med mathantering i den enskildes hem är det viktigt att 
god hygien iakttas utifrån den boendes förutsättningar. Se vidare sidan 4.

Mat i det egna hemmet

Mat i det egna hemmet
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Hållbar utveckling
Våra måltider ska vara av god kvalitet, smaka gott och ätas i en lugn och trivsam 
miljö där gästerna ska ha god tid på sig. Råvaror ska väljas så att klimatpåverkan 
och negativ inverkan på miljön minimeras och så att djuren behandlas med om-
sorg och att vårt kulturlandskap bevaras. 

Ät S M A R T-modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt och mer 
miljövänligt än idag. Modellen visar miljöbelastning när livsmedel produceras och 
transporteras, vilket vägleder oss i val av livsmedel. Se vidare sidan 3.

Kompetens
Den personal som köper in, tillagar och serverar maten ska ha god dokumenterad 
kompetens vad gäller matlagning, näringslära, hygienfrågor, bemötande samt vid 
behov även gällande specialkost. Ny forskning och nya rekommendationer gör att 
fortlöpande kompetensutveckling av personalen är nödvändig för en konsekvent 
och bra mathållning. Vikarier ges aktuell information direkt ute i verksamheterna.

Utvärdering
Ska ske individuellt samt via kvalitetsuppföljningar som sker i kommunen. 

Mat i det egna hemmet



18

Mål
Kostprogrammet ska vara en ram för personer som bor på äldreboende eller som 
har korttidsverksamhet. Alla ska serveras en god, vällagad och näringsriktig mat 
som är anpassad efter de boendes behov. Personal ska stimulera till en väl samman-
satt kost för att undvika felnäring.

Ansvar
Ansvaret för att de boendes behov av mat tillgodoses vilar på enhetschefen, på 
delegation av ansvarig nämnd. Chefen har också ansvar för att det finns kända 
rutiner för identifiering och åtgärd vid misstanke om näringsbrist hos de boende. 
Ansvaret att ordinera och följa upp eventuell specialkost ligger på hälso- och sjuk-
vården. Det ska även finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer och 
yrkesgrupper för att servera säker mat till de boende. Enhetschefen ansvarar för att 
kostombuden använder och sprider kunskap om den kostpärm som är framtagen 
av Ale Matservice för äldreomsorgen i Ale kommun.

Näringsrekommendationer
Äldre människor har sämre förmåga att ta upp näringsämnen ur maten. Ämnes-
omsättningen och därmed behovet av energi sjunker men behovet av näringsäm-
nen är oförändrat. Många äldre har ofta något sjukdomstillstånd som påverkar 
kroppens förmåga att tillgodogöra sig näringsämnen i maten. Vid hög ålder mins-
kar ofta aptiten. Kosten för äldre behöver därför ha en hög näringstäthet.

Måltidsordning
En bra måltidsordning är en viktig förutsättning för att de boende på bästa sätt ska 
tillgodogöra sig den serverade maten. Både Livsmedelsverket och Socialstyrelsen 
rekommenderar sex måltider, väl spridda över dagen varav tre ska vara huvudmål. 
Det är viktigt att vid behov kunna servera extra mellanmål oavsett tid på dygnet. 
Nattfastan bör inte vara längre än 11 timmar.

Förslag på en måltidsordning
 Måltid Tider
 Frukost 07.00–09.00
 Mellanmål 10.00–11.30
 Lunch 12.00–13.30
 Mellanmål 14.30–16.00
 Middag/kvällsmat 17.30–18.30
 Kvällsmål 20.00–21.00

Mat inom äldreboende samt korttidsverksamhetMat inom äldreboende samt korttidsverksamhet

Mat inom äldreboende
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Måltidens sammansättning
Maten för äldre personer bör bestå av välkända rätter. Varje måltid ska vara väl 
sammansatt, varierande, ha hög näringstäthet samt vara fiberanpassad. Lätt- och 
lightprodukter ska enbart användas vid speciella behov. Maträtterna ska anpassas 
efter de äldres förutsättningar med hänsyn tagen till tugg-/sväljsvårigheter. Vätska 
är speciellt viktigt för äldre som är känsliga för uttorkning och inte har samma 
förmåga att uppleva törstkänsla som yngre personer.

Måltidsmiljö
Det är viktigt att det är lugnt och fräscht vid matborden och dukningen ska kunna 
anpassas efter olika behov. Personalen ska se till att maten blir upplagd och serve-
rad utefter den boendes behov. Detta är extra viktigt för boende som har specifika 
behov till exempel behov av avvikande konsistens eller matning.

Livsmedelshygien
För de tillagnings- och mottagningskök som lagar och serverar mat gäller att livs-
medelslagen följs. Detta innebär bland annat att köken ska bedriva en fungerande 
och väl dokumenterad egenkontroll. Alla kök ska ha ett skriftligt egenkontrollpro-
gram som uppfyller kraven. Goda kunskaper inom livsmedelshygienen är viktiga i 
och med att personalen kombinerar vård med matlagning. Se vidare sidan 4.

Hållbar utveckling
Våra måltider ska vara av god kvalitet, smaka gott och ätas i en lugn och trivsam 
miljö där gästerna ska ha god tid på sig. Råvaror ska väljas så att klimatpåverkan 
och negativ inverkan på miljön minimeras och så att djuren behandlas med om-
sorg och att vårt kulturlandskap bevaras. 

Ät S M A R T-modellen  är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt och mer 
miljövänligt än idag. Modellen visar miljöbelastning när livsmedel produceras och 
transporteras, vilket vägleder oss i val av livsmedel. Se vidare sidan 3.

Kompetens
Den personal som tillagar och serverar maten ska ha god dokumenterad kompe-
tens vad gäller matlagning, näringslära, hygienfrågor, bemötande samt vid behov 
även gällande specialkost. Personal som arbetar med livsmedel skall kontinuerligt 
genomgå livsmedelshygienutbildning. Ny forskning och nya rekommendationer 
gör att fortlöpande kompetensutveckling av personalen är nödvändig för en konse-
kvent och bra mathållning. Vikarier ges aktuell information direkt ute i verksam-
heterna.

Utvärdering
Utvärdering sker via kvalitetsenkäter som genomförs regelbundet samt via den 
nutritionsgrupp som finns i äldreomsorgen.

Mat inom äldreboende samt korttidsverksamhet
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Nordiska näringsrekommendationer (NNR) Nordiska minsterrådet

Mat och kostbehandling för äldre  Livsmedelsverket

Bra mat i skolan – råd för förskoleklass,  Livsmedelsverket
grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra mat i förskolan – råd för förskola  Livsmedelsverket
och familjedaghem

Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg  Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se 

ÄT S.M.A.R.T. – ett utbildningsmaterial  www.folkhalsoguiden.se
om maten, hälsan och miljön 

Mat och klimat  Johanna Björklund, Pär Holmgren, 
 Susanne Johansson, Medströms 
 förlag 2008

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?
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1 Ale kommun. 2 Ale kommun. 3:1 Björn Svensson/bildarkivet.se. 3:2 Susanne Lindholm/bild-
arkivet.se. 4:1 Kicki Funbo/bildarkivet.se. 4:2 Peter Fischer/bildarkivet.se. 5:1 Anna Larsson/
bildarkivet.se. 5:2 T Andersson/bildarkivet.se. 6:1 Johan Alp/bildarkivet.se. 6:2 Serny Perne-
bjer/bildarkivet.se. 7:1, 7:2 Bodil Johansson/bildarkivet.se. 7:3 T Andersson/bildarkivet.se. 8:1 
Kicki Funbo/bildarkivet.se. 8:2 Björn Svensson/bildarkivet.se. 9:1 Anna Holmquist/bildarkivet.
se. 9:2 Björn Svensson/bildarkivet.se. 10:1 Leif Johansson/bildarkivet.se. 10:2 Tommy Anders-
son/bildarkivet.se. 10:3 Heléne Grynfarb/bildarkivet.se. 11:1 Magnus Ström/bildarkivet.se. 
11:2 Serny Pernebjer/bildarkivet.se. 12:1 Ale kommun. 12:2 T Andersson/bildarkivet.se. 12:3 
Susanne Lindholm/bildarkivet.se. 13:1 Ale kommun. 13:2 Björn Svensson/bildarkivet.se. 14:1 
Johan Alp/bildarkivet.se. 14:2 Leif Johansson/bildarkivet.se. 15:1 Kentaroo Tryman/bildarkivet.
se. 15:2 Ale kommun. 16:1 Ale kommun. 16:2, 16:3 Leif Johansson/bildarkivet.se. 17:1 Jesper 
Molin/bildarkivet.se. 17:2 JC Rönnquist/bildarkivet.se. 17:3 T Andersson/bildarkivet.se.

Foto/illustrationer

Foto/illustrationer
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Ale kommun, 449 80 Alafors
Besök Medborgarkontoret, Ale torg 7, Nödinge
0303 33 00 00 • medborgarkontoret@ale.se • www.ale.se

Kostprogram
för Ale kommun
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