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Måltidspolicy för Västerås stad

program

policy

handlingsplan

riktlinje

uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen 
av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad

uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen Västerås stad

anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen
och fastställda mål på olika nivåer i organisationen

säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande
i koncernen Västerås stad
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Måltidspolicy för Västerås stad 
Västerås stad vill utveckla och ta till vara den kraft och kunskap som finns 
inom stadens måltidsverksamheter samt i de verksamheter som upphandlas. 
Målet är att alla matgäster ska känna matlust och må bra av maten. Maten 
som serveras ska vara säker och miljömässigt hållbar.

En handlingsplan kopplad till de sex punkterna i Måltidspolicyn ska tas fram. 
Handlingsplanen ska följas upp årligen. I handlingsplanen ska det tydligt beskrivas 
vilka program, riktlinjer, avtal och överenskommelser som är styrande inom mål
tidsområdet. Västerås stad är en Fairtrade City. I samband med upphandling och 
inköp är det viktigt att ställa relevanta krav så att Måltidspolicyn får genomslag. 
Det gäller även i samband med de konferenser och evenemang som arrangeras av 
Västerås stad.

Visionen av den goda måltiden
”Du möts av doften från den lagade maten. Doften stimulerar aptiten och väcker 
ditt intresse. Nu ska det bli gott att äta!

Dofterna, färgerna, ljuset och stämningen i rummet ökar lusten att äta och du 
 känner dig välkommen. Det är rent och snyggt.  Rummet och borden är i harmoni i 
form och färg och bjuder in till en god samvaro.  Maten är uppdukad på ett vackert 
och smakfullt sätt och är tillgänglig för alla. Dina smaklökar stimuleras av väl
kända och nya spännande maträtter och kryddor.”

Policyns sex punkter
Det är en självklarhet att måltiden som serveras ska vara god och trivsam, hållbar, 
säker, näringsriktig och integrerad i verksamheten. Kopplat till dessa sex punkter 
utformas en handlingsplan med mål som följs upp årligen. 

1. God
Måltiden som serveras ska vara god och en källa till lustfylld gemenskap. Maten 
ska vara tillagad med kunskap och engagemang. Medarbetarna ska vara kunniga, 
engagerade och stolta över sitt arbete. För dem är det en självklarhet att laga mat 
med råvaror av god kvalitet till alla sina matgäster. 

2. Trivsam
En trivsam miljö skapar matlust och gör måltiden till en positiv upplevelse. 
 Måltiden ska vara en stund där matgästerna samlas i lugn och ro i en trygg 
 atmosfär. Miljön stimulerar till möten och samtal. 

3. Hållbar 
Livsmedlen ska vara medvetet utvalda så att miljön belastas så lite som möjligt 
vilket ger en miljömässig hållbarhet. Livsmedlen ska vara ekologiska och när
producerade till så stor del som möjligt. Andelen vegetariskt ska öka och det kött 
som serveras ska komma från djur som fötts upp i system med god djuromsorg och 
låg antibiotikaanvändning. Vi ska arbeta aktivt och målmedvetet på ett miljösmart 
sätt där matsvinnet blir så litet som möjligt och källsortering är en självklarhet.  
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4. Säker
All mat som serveras ska vara säker att äta. Medarbetarna ska vara kunniga i att 
hantera råvaror så ingen matgäst blir sjuk av maten. Information om maträtternas 
innehåll ska finnas tillgänglig för gästerna, antingen på menyn eller i närheten av 
serveringen.

5. Näringsriktig
Menyn ska vara varierad och näringsriktig utifrån de rekommendationer som finns. 
Mat är en viktig källa för att få energi och för att leva ett rikt liv. Maten skall även 
vara anpassad till matgästernas olika behov i form av konsistens och koster vid 
olika hälsotillstånd. Måltiden ska bidra till matgästernas välbefinnande och en god 
hälsa.

6. Integrerad
Måltiden ska vara en naturligt integrerad del i verksamheten. Medarbetare och 
matgäster ska samverka för att skapa en god måltid för alla. Med delaktighet ökar 
intresset och insikten om matens betydelse för det egna välbefinnandet. Detta gäller 
för vårt gemensamma ansvar för miljön och för global rättvisa. 

Måltidspolicyn ska också vara vägledande i tillämpliga delar vid konferenser och 
möten som beställs eller arrangeras av Västerås stad. Där mat eller fika serveras tar 
alla medarbetare i Västerås stad hänsyn till hållbarhet och global rättvisa.
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Stadsledningskontoret  •  721 87 Västerås
Kontaktcenter: 021-39 00 00  •  www.vasteras.se


