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Svar på remiss gällande Göteborgs Stads 
policy för måltider 
Förslag till beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:  

1. Tillstyrker remiss gällande Göteborgs Stads policy för måltider 
2. Förklarar beslutet omedelbart justerat 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att arbeta om tidigare 
förslag till måltidspolicy. Kommunstyrelsen beslutade också att förslaget skulle 
remitteras till berörda nämnder och råd för att inhämta synpunkter. Syftet med policyn är 
att klargöra betydelsen av livsmedel, mat och måltider för matgästernas välbefinnande 
och hälsa och därmed för den totala kvaliteten inom verksamheter som köper in, tillagar 
och serverar mat som en del av sitt uppdrag. Policyn syftar också till att förtydliga vad 
som förväntas av arbetet i berörda verksamheter.  

Äldre samt vård och omsorgsnämnden tillstyrker remissen gällande Göteborgs Stads 
policy för måltider. Förvaltningen ser mycket positivt på förslaget som helhet och skickar 
med synpunkter på remissen. Förvaltningen anser att policyn fungerar bra 
som utgångspunkt för att ta fram verksamhetsspecifika anvisningar. Förvaltningen anser 
att de ekonomiska aspekterna i policyn bör beskrivas tydligare. Bedömningen är att 
policyn bidrar positivt till stadens miljö- och klimatarbete. Förslaget bedöms ha en positiv 
inverkan för de kundgrupper som får mat och måltider från förvaltningens måltidsservice. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget ska stödja verksamheten i en ökning av hållbar lokal livsmedelsförsörjning. 
Detta kan på sikt medföra bättre förutsättningar för ekonomiskt hållbar lokal 
produktion vilket bedöms vara en viktig del av ett hållbart livsmedelsystem. Dock 
behöver det preciseras vad som läggs in i begreppet ”lokal”. 

Det är osäkert vilken påverkan det kan få på verksamhetens kostnader för 
livsmedelsinköp. Om man även fortsatt använder sig av befintliga strukturer för 
livsmedelsförsörjning med samordnad upphandling och transport behöver det inte 
innebära en merkostnad. 

Tydligheten i vilka kunskaper som krävs för att hantera och tillaga mat och måltider 
innebär en kvalitetssäkring av hela måltidsprocessen. För att uppnå detta krävs en 
inventering av befintliga kompetenser i nuvarande verksamhet och en planering för 
kompetensutveckling som innebär en kostnad. Omfattning av insatser behöver utredas 
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vidare. Genom en tydligt beskriven policy som ska kompletteras med 
förvaltningsspecifika anvisningar blir också ansvarsfördelningen tydliggjord för 
måltidsprocessens olika delar. Detta bör medföra en mer optimal hantering av hela flödet 
som i allt syftar till en bättre upplevelse för de vi är till för.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen bedömning är att policyn bidrar positivt till stadens miljö- och 
klimatarbete. Policyn tydliggör inriktning vilket är en viktig grund. Den har kopplingar 
till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram där särskild koppling finns till delmål för 
livsmedel. Den har också kopplingar till Göteborgs Stads avfallsplan 2021 – 2030 som 
anger mål för avfallsförebyggande i kommunens verksamheter, däribland för minskat 
matsvinn och användning av engångsartiklar vilka har särskild vikt för 
måltidsverksamheten.  

Policyn anger att måltiderna ska klimatberäknas och att matsvinn ska mätas och följas 
upp samt att användningen av engångsartiklar ska vara sparsam och minska årligen. 
Förvaltningen ser uppföljningen som viktiga verktyg för att få lägesbilder och se att 
utvecklingen går åt rätt håll. Insatser för att mäta matsvinn har gjorts via projektet 
”Göteborgsmodellen för mindre matsvinn” som är implementerad i tillagningsköken. 
Under projektet ”Det avfallssnåla äldreboendet” gjordes försök att även mäta matsvinn på 
enheterna inom vård- och omsorgsboende. Det arbetet behöver startas om och skulle 
därför kräva utbildningsinsatser och kopplingar till systemstöd för att kunna genomföras 
och få önskat resultat. 

Förvaltningen ser att det finns kopplingar till den ekonomiska dimensionen, där minskat 
matsvinn bidrar till lägre livsmedelskostnader. Dock kräver detta ökad insats av 
medarbetare.  

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningens bedömning är att förslaget har en positiv påverkan på de aspekter som 
tillhör den sociala dimensionen.  

Förslaget lägger fokus på en matmiljö som möjliggör för förvaltningens kundgrupper att 
ha hållbara matvanor. Ett likvärdigt utbud av mat och måltider förväntas bidra till 
minskade sociala klyftor och därmed ökad hälsa och i förlängningen förbättrad folkhälsa. 

Fokus på måltidernas sociala funktion är viktigt i flera verksamheter, inte minst i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  

Ett kvalitetssäkrat arbete avseende livsmedelsinköp tar hänsyn till såväl djurvälfärd som 
levande landsbygd. Arbetsvillkor och arbetsmiljöfrågor i hela livsmedelskedjan påverkas 
positivt. Föreliggande förslag kvalitetssäkrar detta ytterligare i stadens inköpsprocess. 

Förslaget ger också underlag till yrkesstolthet hos de medarbetare som tillagar och 
serverar mat då måltiden beskrivs som en integrerad del av de kärnverksamheter där 
respektive kundgrupp finns. 

Samverkan 
Information har getts i förvaltningens samverkansgrupp 2021-09-16. 
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Bilagor 
1. Göteborgs Stads policy för måltider, remiss 

2. Göteborgs Stads måltidsprogram  

 

Beslutet skickas till  
Stadsledningskontoret: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att arbeta om tidigare 
förslag till måltidspolicy. Kommunstyrelsen beslutade också att förslaget skulle 
remitteras till berörda nämnder och råd för att inhämta synpunkter. 

Svar på remiss ska skickas till Stadsledningskontoret senast den 17 september 2021. 
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har fått anstånd med svar till den  
24 september 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund  
Göteborgarna ska ges goda och likvärdiga livsvillkor i stadens verksamheter. Mat, 
måltider och social samvaro har en central roll för målgruppernas välbefinnande och 
livskvalitet. För att tydliggöra matens och måltidens särskilda vikt, tog 
kommunfullmäktige år 2004 initiativ till att området skulle styras tydligare genom ett 
måltidsprogram. Programmet har gällt sedan dess men uppdaterats, senast år 2011.   

En ny revidering har aktualiserats för att anpassa dokumentet utifrån Livsmedelsverkets 
ändrade rekommendationer. För att anpassa styrdokumentet till stadens riktlinje för 
styrande dokument har också en förändring gjorts från program till policy, för att 
återspegla den reglerande styrning som är önskvärd.  

Förslaget innebär också att policyn ska kompletteras med en verksamhetsspecifik 
anvisning som mer i detalj förväntas beskriva på vilket sätt varje verksamhet ska ta sig an 
och konkretisera policyn. Anvisningen bör arbetas fram i samarbete mellan 
måltidsverksamhet och kärnverksamhet för att efterleva policyns intentioner om 
helhetssyn på måltidens roll.  

Stadsledningskontoret har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att arbeta om tidigare 
förslag till måltidspolicy enligt följande:   

• större tydlighet som omfattar direkta beskrivningar av ambition, ansvar och 
målsättning för Göteborg stads måltidsarbete. 

• tydligare koppling till begreppet miljömåltider.   
• tydligare målsättningar vad gäller näringsriktighet, hållbarhet och 

brukarperspektiv. 
• tydligare fokus på den ekonomiska aspekten, exempelvis hur man kan hålla nere 

kostnaderna med hjälp av minskat matsvinn.   
• Under stycket kompetens: Personal ska ha kunskap om hur viktig måltidsmiljön 

är för måltiden.  

Stadsledningskontoret önskar få in remissinstansernas synpunkter på föreliggande förslag 
till policy, med särskilt beaktande av att den ska fungera som utgångspunkt för att ta fram 
verksamhetsspecifika anvisningar.  

Stadsledningskontoret vill särskilt påtala för remissinstanserna att uppdrag från 
kommunstyrelsen att i måltidspolicyn säkerställa en inriktning som stödjer ökad lokal 
livsmedelsförsörjning omhändertas och hanteras tillsammans med miljöförvaltningen, 
vilket innebär att remissversionen saknar definitivt förslag till skrivning.  

Syftet med policyn 
Syftet är att klargöra betydelsen av livsmedel, mat och måltider för matgästernas 
välbefinnande och hälsa och därmed för den totala kvaliteten inom verksamheter som 
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köper in, tillagar och serverar mat som en del av sitt uppdrag. Policyn syftar också till att 
förtydliga vad som förväntas av arbetet i berörda verksamheter.  

Inom verksamheter där måltider serveras ska ansvarsfördelningen tydliggöras mellan 
förvaltningsnivå, verksamhetsområde och utförande enhet. Nivåerna ska samarbeta i 
planering och genomförande för att principerna i policyn ska kunna efterlevas.  

Stadens verksamheter ska följa de Nordiska näringsrekommendationerna och utgå från 
Livsmedelsverkets måltidsmodell och dess helhetssyn på måltider och breddning av 
måltidens funktion.  

Policyns innehåll 
Synsätt, ansvar, kompetens och ramverk: all personal ska beakta måltidens betydelse som 
resurs för hela verksamhetsområdet. Matgästernas välbefinnande stärker förutsättningarna 
att fullgöra verksamhetens grunduppdrag och mål. Måltiderna är en av grundstenarna i 
äldreomsorgens verksamhet och utgör en central och integrerad del av både vården och 
omsorgen av den äldre. Förutom att motverka undernäring skapar måltiderna sociala 
sammanhang och bryter ensamhet. Måltiderna inom äldreomsorgen är en viktig del i 
arbetet för ett värdigt och gott liv för alla.  

Goda måltider 
Maten ska vara vällagad, utbudet ska anpassas utifrån varje målgrupp och det ska 
erbjudas alternativ. För att öka chansen att matgästerna får i sig näring, väcka intresse och 
uppmuntra till att provsmaka ska maten presenteras på ett inbjudande och aptitligt sätt. 
Matgästernas preferenser ska respekteras, likaså deras egna initiativ att pröva olika 
smaker. Personalen ska i sitt agerande skilja mellan personliga uppfattningar om smak 
och den professionella rollen.  

Näringsriktiga måltider 
Måltiderna ska planeras med stöd av nordiska Näringsrekommendationer och 
Livsmedelsverkets råd och riktlinjer. Menyerna ska näringsberäknas för att säkerställa rätt 
näringsintag. För matgäster som riskerar undernäring ska matlusten gå före 
näringsriktighet.  

Integrerade måltider 
Måltiden ska organiseras så att tillräckligt med tid ges för att äta i lugn och ro och att 
måltiderna fördelas jämnt över dagen. Det systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen 
ska inkludera både kärnverksamhet och måltidsverksamhet. Råd eller forum där 
matgäster, kärnverksamhet och måltidsverksamhet är representerade ska hållas för att 
säkerställa inflytande på verksamhetens utförande och utveckling.  Inom äldreomsorg ska 
individens önskemål och preferenser kring måltiden respekteras av personalen och 
måltidssituationen anpassas därefter. Det kan handla om behov av avskildhet, extra tid, 
eller social stimulans och gemenskap. Det kan också handla om flexibla måltidslösningar 
som att servera mindre och fler näringstäta måltider. Dygnsfastan får ej överstiga elva 
timmar.  

Trivsamma måltider 
All personal som på olika sätt bidrar till eller deltar i måltiden, ska med sitt personliga 
agerande göra allt för att måltidsmiljön ska upplevas trivsam och trygg. Ett välkomnande 
och respektfullt bemötande är en självklarhet. Den fysiska miljön ska vara ren och fräsch 
och utformad utifrån målgruppernas behov. Inredning och möblering ska i möjligaste 
mån bidra till en behaglig ljudnivå, god belysning, angenäm miljö samt en välfungerande 
logistik kring måltiden.  
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Miljösmarta måltider 
Göteborgs Stad ska verka för att minska miljö- och klimatpåverkan i hela 
livsmedelskedjan från primärproduktion av livsmedel, till måltider och avfall genom att: 
de livsmedel som köps in produceras, transporteras och tillagas med så liten miljö- och 
klimatpåverkan som möjligt. I måltidsplaneringen ska miljömåltider utgöra förebild och 
stödja verksamheten att öka medvetenheten om matens miljöpåverkan, tänka kritiskt 
kring sina val och främja en hälsosam matkultur. En miljömåltid är baserad på 
miljömärkta, säsongsanpassade råvaror som består av en stor andel vegetabilier och 
baljväxter, tar hänsyn till etiska aspekter samt stödjer ökad hållbar lokal 
livsmedelsförsörjning. Måltiderna ska också klimatberäknas.  

Användningen av engångsartiklar ska vara sparsam och minska årligen.  

Måltidsordning, schemaläggning, tillagning och servering ska uppmuntra till att maten äts 
upp så att matsvinnet minskar. Matsvinn ska mätas och följas upp.  

Matgästerna ska uppmuntras att delta i arbetet med att minska miljö- och klimatpåverkan 
från måltiderna.  

Säkra måltider 
Verksamheten ska ha dokumenterade och lättillgängliga rutiner för hur mikrobiologiska, 
kemiska och fysikaliska risker i livsmedelsproduktionen hanteras, förebyggs, kontrolleras 
och åtgärdas, även då matgäster hjälper till med mat- och måltidsförberedelser. 
Verksamheten ska ha rutiner för att säkerställa att personer med allergi och 
överkänslighet inte blir sjuka av maten. Som en del i detta ska maträtterna alltid 
presenteras med rättens namn och innehåll på ett sätt som är anpassat till målgruppens 
möjligheter att förstå den. Den som är i behov av specialkost ska erbjudas detta samt få 
hjälp och stöd kring sin kosthållning. Specialkosten ska bygga på korrekta diagnoser och 
utredningar och säkerställas i regelbunden dialog med vården. Anpassad eller alternativ 
kost av andra skäl ska utformas i samråd mellan matgästen, berörda verksamheter och vid 
behov närstående.  

Förvaltningens bedömning 
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för tillagning och servering till 
förvaltningens brukare samt levererar till matgäster inom Förvaltningen för funktionsstöd 
och boendeverksamheten inom Socialförvaltning Sydväst. Därmed är förvaltningen 
mycket berörd av föreslagen policy. Förvaltningen ser mycket positivt på förslaget som 
helhet och skickar med synpunkter enligt nedan. 

Förvaltningen anser att policyn fungerar bra som utgångspunkt att ta fram 
verksamhetsspecifika anvisningar. Förvaltningen instämmer i att anvisningarna bör 
arbetas fram i samarbete mellan måltidsverksamhet och kärnverksamhet för att efterleva 
policyns intentioner om helhetssyn på måltidens roll.   

Det är positivt och mycket viktigt att policyn tar upp att förvaltningar ska införa beslut 
som kan påverka övriga verksamheters förutsättningar att fullgöra sitt ansvar, söka 
samarbeten i så tidiga skeden som möjligt. För att måltiderna som utgör en del av stadens 
arbete ska fungera på alla nivåer är framförhållning och samarbete viktigt.   

Förvaltningen vill göra ett medskick, att de ekonomiska aspekterna i policyn bör 
beskrivas på ett tydligare sätt enligt uppdrag i den återremiss man fått från 
kommunstyrelsen. 



 

      7 (7) 

Förvaltningen anser att det vore önskvärt att förtydliga avsnittet kring måltider i 
äldreomsorg då det i sin nuvarande form handlar till största delen om vård -och 
omsorgsboende.  Det kan kompletteras med text som beskriver ambitioner för mat och 
måltider för brukare i ordinärt boende. 

Begreppet ”miljömåltider” har länge använts i Göteborgs Stad. Det är relativt känt men 
det är inte självklart för verksamheter vad det innebär samt ambitionsnivå av de olika 
delarna (miljömärkt, säsongsanpassat, andel vegetabilier med mera).  

En måltid är enligt policyn både maten och upplevelsen medan mat avser livsmedel och 
livsmedel avser råvaror. Utifrån dessa begrepp kan det upplevas otydligt vad 
miljömåltider innebär då måltider innefattar mat samt både den fysiska och psykosociala 
miljön, men begreppet miljömåltider avser enbart livsmedel. Innebörden av mat och 
måltider bör användas konsekvent. Finns det möjlighet att tydliggöra begreppet samt 
ambitionsnivå är det positivt.  

Förvaltningen ser det som positivt att måltiderna ska klimatberäknas samt att svinnet ska 
följas upp för att få lägesbilder och kunna följa utvecklingen. Dock är det viktigt att även 
under den sociala dimensionen hitta relevanta sätt att följa arbetet. 

Förvaltningen vill uppmärksamma skrivningen om att policyn ska ha en ”inriktning som 
stödjer lokal livsmedelsförsörjning”. Detta ska enligt stadsledningskontoret hanteras 
tillsammans med miljöförvaltningen i deras arbete ”Ta fram en plan för 
hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv”, som är ett 
budgetuppdrag. Det är viktigt att konsekvenser för förvaltningens kundgrupper beaktas i 
detta fortsatta arbete. Med de målsättningar som finns i nuvarande styrdokument om 80 
% ekologiska livsmedel kombinerat med ökade inköp av lokalt producerade livsmedel 
kan det bli begränsningar i utbud som påverkar valfrihet. 

Förvaltningen anser att det är pedagogiskt och tydligt med de olika punkterna med 
pusselbitar som bidrar till en helhet. Dock skulle med fördel följande mening under 
Integrerade måltider ”De uppfattar att måltiden ger möjlighet för reflektion, återhämtning 
och gemenskap” flyttas till Trivsamma måltider då den kan passa bättre där. 

Förvaltningen ser det som en viktig del att ansvarsfördelningen ska tydliggöras mellan 
förvaltningsnivå, verksamhetsområde och utförande enhet. Nivåerna ska samarbeta i 
planering och genomförande för att principerna i policyn ska kunna efterlevas. Dock ska 
poängteras, att förvaltningen ansvarar för tillagning till Förvaltningen för funktionsstöd 
och boendeverksamheten inom Socialförvaltning Sydväst. Ett samarbete mellan 
förvaltningarna är då viktig för att kunna efterleva policyn.   

  

 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Marie Knutsson 

Avdelningschef Service 

 

Babbs Edberg 

Förvaltningsdirektör 

 


	Svar på remiss gällande Göteborgs Stads policy för måltider
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Samverkan
	Bilagor
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning


