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Kostpolicy Älvdalens kommun
Syfte
Kostpolicyn beskriver Älvdalens kommuns vision kring den mat som produceras och
serveras i kommunens verksamheter. Syftet med policyn är att säkerställa matens
kvalitet på alla plan.

Vision
Maten vi äter har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Maten som serveras i
Älvdalens kommuns verksamheter ska hålla en hög kvalitet. Vi ska känna stolthet
över den mat som serveras. Kommunen ska också ta ansvar för att hänsyn tas till
etisk djurhållning och miljö.

God och näringsriktig mat i trevlig miljö
Näringsriktig mat bidrar till en god hälsa. Kommunens mat ska vara anpassad efter
Livsmedelsverkets rekommendationer samt följa Skollagens krav på en näringsriktig
skolmåltid. Maten ska vara tilltalande både gällande smak, doft och utseende. Den
ska serveras i en trevlig och lugn miljö. Maten som serveras i Älvdalens kommun ska
tillgodose individens behov så långt det är möjligt inom ramarna för kommunens
kostpolicy. Det gäller till exempel rekommenderade tider för nattfasta och servering
av skollunch.

Djurhållning
Vi ska i alla våra processer värna om att djur som producerar eller blir till livsmedel
tas hand om enligt samma standard som svensk djurskyddslagstiftning.

Klimatsmart mat
Älvdalens kommuns ekologiska fotavtryck ska vara så litet som möjligt. Med
ekologiskt fotavtryck avses hur stort koldioxidutsläpp en person eller en organisation
ger upphov till.
För att minska transporter ska livsmedelsupphandlingar utformas så att lokala
livsmedelsproducenter i kommunen och Dalarna ges möjlighet att lämna anbud och
konkurrera på lika villkor som större producenter. Kommunen ska också sträva efter
att transporter mellan kommunens verksamheter är så effektiva och miljösmarta som
möjligt. Hänsyn till transporter, miljö och utsläpp av växthusgaser ska också tas vid
utformning av livsmedelsupphandling.
Älvdalens kommun ska successivt öka andelen ekologiska livsmedel.

Specialkost
Den som av hälsomässiga, etiska eller religiösa skäl behöver specialkost skall få det.
Med etiska skäl avses val att äta vegetarisk mat. Kommunen erbjuder lakto-ovovegetarisk mat. Alla personer i behov av specialkost skall årligen lämna in ett
specialkostintyg och i förekommande fall ett kompletterande läkarintyg för att få en
säker hantering av kommunens specialkost.
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Vidareutbildning och kunskap
Alla som på något sätt jobbar med mat i Älvdalens kommun ska regelbundet erbjudas
vidareutbildning för att säkerställa kunskapsnivå och kompetens.

