
 

140 Kostchef 

Box: Öppen kommun   Ansvar 140 

 

 

Delmål 

Öka kunskapen bland elever, pedagoger 
och allmänheten om hur verksamheten 
arbetar med hållbarhet bland annat 
genom säsongsanpassade grönsaker. 

 

Aktivitet 

Informera och diskutera med pedagoger och 
elever på kostråd, elevråd, hälsoråd. 

I skolans matsal skylta med information. 

På sikt presentera verksamhetens arbete på 
sociala medier.  

 

Aktivitetsplan 

I samråd med skolans ledning och pedagoger lägga upp en plan för hållbarhetsarbetet som 
bland annat innebär att hitta för ändamålet lämpliga informations- och diskussionsforum. 

Bestämma fokusområde och därmed de avgränsningar behöver göras av de idéer som finns i 
nuläget. 

Inhämta kunskaper, exempel från andra kommuner och erfarenheter i arbetet kring att lägga 
ut på sociala medier   – och anpassa till Ljusnarsbergs kommuns behov. 

 

Uppföljning och utvärdering 

 Hur många tillfällen och i vilka forum har ämnet varit med som en punkt.  

 Vilka åtgärder i matsalen har genomförts i syfte att upplysa de som äter. 

 

 

Box: Kunskap & kompetens  Ansvar 140 

  

 

Delmål 

1.Centralköket 2. Kök Förskolor 

1. Det övergripande målet att 
verksamhetens arbete ska hålla 
hög kvalitet finns förstås 
formulerat med beskrivning av 
innebörden i form av en mängd 
olika delmål. I den här planen tar 
vi upp delmålet att maten som 
tillagas ska vara god och omtyckt. 
Nedan följer ett av många sätt att 
arbeta mot denna strävan. 

Aktivitet 

1. En stående punkt på personalmöte och APT för att 
aktivt diskutera och analysera smaker utifrån egna 
preferenser, feedback från gäster, matlagningskurser. 
Dokumentera bl. a. i blanketten ”bedömning av 
maträtter” samt ”omdömen från äldreomsorgens 
kostombud”.  
 

2. Arbeta med salladsbordet. Med utgångspunkt av 
delmålet att arbeta med ledordet jämlik hälsa 
fokusera på att öka intresset för grönsaker och få in 
dem som en naturlig del i en måltid bland förskolans 
barn. 

 



Att ha en jämn nivå på smaker 
och konsistens på de maträtter 
som tillagas. Oavsett vem som för 
dagen lagar en maträtt så ska 
slutresultatet inte variera från det 
som gruppen har fastställt. Alla 
ska ha kunskap som stärker 
samsynen i gruppen på smaker 
och konsistens på det som 
tillagas.  

2. Få barn på förskolor att äta mer 
grönsaker.  

 

Aktivitetsplan 

1. Att få in arbetsmomentet i verksamhetens rutinbeskrivning. 
 

2. Samarbete med enhetens pedagoger och formulera en plan där man tillsammans med barnen 
aktivt och pedagogiskt pratar om och prövar sig fram. Det kan handla om variationer, färger, 
konsistenser, blandade sorter, barn som deltar i köksarbetet. 

 

Uppföljning och utvärdering 

1. Sammanställ och utvärdera dokumentationen. Utvärdering 3-4 gånger per år då man går igenom: 

 Vilka åsikter bland kökspersonalen gällande smaker och maträtter har det varit störst 
variation på. 

 De tre mest frekventa omdömen, positiva som negativa, från de olika boenden. 

 Finns behov av vidare insatser såsom utbildningar, samverkan med kök från andra 
kommuner.  

 
2. Presentera de delar som har införts och hur det har fungerat i verksamheten. 

 

Box: Möten & upplevelser  Ansvar 140 

 

 

Delmål 

Kök Kyrkbacksskolan 

Vi ska ha en skolrestaurang som serverar 
omtyckt, inbjudande och hälsosamma 
måltider i en miljö som elever och 
personal upplever som lugn och trivsam. 

 

Aktivitet 

Olika åtgärder för att hålla matsalen fin och 
trivsam. 

 

Aktivitetsplan 

Genom samarbetet med skolans elever och personal i utsmyckningsgruppen beslutas 
åtgärder.  



Det är viktigt att samarbetet mellan skola och måltid med framför allt värdegrundsarbetet 
fortsätter och att detta även inkluderar matsalsmiljön för att den ska upplevas som lugn och 
trivsam. Måltidspersonal ska närvara på skolans ledningsgruppsmöten, elevråd samt kostråd.  

 

Uppföljning och utvärdering 

 Vilka åtgärder har gjorts under året. 

 Jämföra resultatet i Skolmatsverige från föregående år. 

 Sammanställ omdömen från elevråd. 

 

 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 140 

 

 

Delmål 

Centralköket 

Bättre uppskattning av mängden mat som 
beställs från centralköket 

Aktivitet 

All beställning till centralköket görs via 
kostdataprogrammet Matilda.  

 

Aktivitetsplan 

Som en del i att komma åt och minska serveringssvinnet har denna plan redan under hösten 
2019 presenterats för bl.a. personal inom äldreomsorgen. Eftersom mottagandet var positivt 
så är förhoppningen att vi i år kan komma igång med arbetssättet.  Tanken är att avdelningar 
själva beställer den mängd mat och tillbehör av aktuell måltid som man bedömer kommer 
behövas. En ordentlig genomgång av rutinerna ska göras innan start påbörjas och förslagsvis 
görs övergången successivt med exempelvis en enhet i taget.   

 

Uppföljning och utvärdering 

 Själva arbetssättet utvärderas på kostråd eller kostombudsmöten. 

 Resultat och analys av svinnmätningar. Utvärderingen görs på kostråd eller 
kostombudsträffar och presenteras på boråd. 

 

 


