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I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den 

har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt 

sammansättning, för att vi ska må bra och kunna prestera. 

Organisation 
Kostservice är sedan 2009 en del av Serviceenheten och har som ansvar att serva 

kommunens verksamheter med måltider inom kommunal förskola, grundskola, gymnasium 

samt äldreboenden. 

I kostservice arbetar ett femtiotal personer fördelat på 25 kök där flertalet är tillagningskök. 

Årligen tillagar och serverar vi närmare 870 000 lunchportioner. 

Kvalitet 
Kostservice strävar efter att tillhandahålla god och näringsriktig mat där skollunchen ska bidra 

med cirka 30 % av vårt dagliga energi- och näringsbehov. Vi tillagar så mycket som möjligt 

från grunden och så nära matgästen som möjligt. Vi följer kommunens gemensamma policys 

samt de nationella råd och riktlinjer som finns för skola och förskola. Andelen ekologiska 

livsmedel ökas succesivt och har sedan 2009 nått upp till de nationella målen på 25 % av 

livsmedelsbudget. 

Maten har i alla kulturer en central och stor betydelse i våra liv. Mattraditioner är förknippade 

med både vardag och fest. För oss är det viktigt att måltiden skall vara god, näringsriktig, 

integrerad, trivsam, hållbar och säker. För att nå dit har vi följande kriterier: 
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 God. Kockarna i kostservice är utbildade och engagerade. Råvarornas kvalitét vägs 

alltid högt vid inköp. Det erbjuds ofta flera allternativ till dagens lunch i skolan. Våra 

gästers synpunkter och önskemål tas upp på matråd minst två gånger per år och varje 

termin har vi önskeveckor med elevernas favoriträtter. Nya rätter introduceras ständigt 

för att våra gäster ska få uppleva nya smaker. Maten ska dofta, smaka och se aptitlig 

ut. 

 

 Integrerad. Vid varje måltid finns det vuxna närvarande som äter tillsammans med 

eleverna så kallade pedagogiska måltider. Gästerna kan alltid ställa frågor och komma 

med synpunkter till kockarna i köket.  

 

 Trivsam. Alla våra gäster ska bemötas med respekt i våra restauranger. Tydlig 

information om vad som serveras finns lätt tillgänglig.  

 

 Näringsriktig. Våra gäster erbjuds en komplett måltid, en varierad salladsbuffé, bröd 

och bordsmargarin samt lättmjölk och vatten till dryck. Alla matsedlar och recept är 

näringsvärdesberäknade.  

 

 Hållbara. Kostservice arbetar aktivt för att minska onödigt matavfall/svinn. Vi strävar 

efter att hålla nere köttkonsumtionen
1
 och främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt 

och spannmål. Miljökrav ställs vid upphandling och inköp av livsmedel. Kökets avfall 

källsorteras. 

 

 Säker. All allergenkost tillagas i särskilt kök och av specialutbildad personal. 

Information om allergener i lunchen presenteras på ett överskådligt sätt. Vi använder 

inte nötter, sesamfrön eller mandel i våra kök. Samtlig kökspersonal får kontinuerligt 

utbildning inom livsmedelssäkerhet och specialkoster. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 Se avsnitt Minska kött 
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Specialkost 
Kommunens ambition är att så många speciella önskemål som möjligt skall tillfredställas med 

den ordinarie rätten eller med alternativrätten, som ofta är vegetarisk (inom skola). I de 

undantagsfall då detta inte räcker på grund av sjukdom eller av andra skäl erbjuder 

kommunen om möjligt specialkost. Därvid skall behovet styrkas lämpligt sätt, till exempel med 

läkarintyg. Det är då viktigt att detta innehåller all information som behövs för att säkerställa att 

rätt kost serveras.

Eftersom behovet kan förändras när barnet växer skall årlig uppföljning ske. Det är alltid viktigt 

att de måltider som serveras är tillräckligt energi- och näringstäta så att barnen verkligen får i 

sig vad de behöver.  

Specialkost tillreds separerat från annan matlagning och specialkostprodukter förvaras avskilt 

från andra produkter. Innehållsdeklarationer kontrolleras noga och särskilt utbildad personal 

tillagar allergikost.  

Frukost i skolan 

Elever i Svedala kommun möjlighet att äta frukost i skolan. Frukost serveras under vår- och 
höstterminen på alla skolor. Frukostservering i skolan är ett försök att förbättra servicen till 
föräldrar, barn och ungdomar. 

Frukosten kostar för närvarande 5 kronor och betalas med en kupong vid varje tillfälle. 
Frukosten som serveras består av t ex mjölk, fil, flingor, bröd med pålägg, grönsak eller frukt. 

Frukost i skolan är en frivillig verksamhet. Den serveras före skolstart och därför finns det inga 
vuxna där förutom de som har hand om frukosten. Skolans ansvar startar för 
barnen/ungdomarna först vid deras första lektion enligt schemat. 

Frukost serveras inte under lov- och studiedagar. 

Frukosthäften kan köpas på varje skola. Skolan informerar om var och vilken tid frukosten 
serveras. 
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Minskad köttkonsumtion 
Idag äter svenskarna drygt 50 procent mer kött än på 70-talet. Den största ökningen skedde 

mellan 2000 och 2010, trots uppmärksamheten kring köttets miljöpåverkan.  

Det är tydligt att olika livsmedelsval ger olika stor miljöbelastning. Det är också tydligt att det 
som är bra för miljön i de allra flesta fall också är bra för hälsan. 

Genom att ändra på hur vi äter skulle vi kunna halvera utsläppen av växthusgaser och 
samtidigt få i oss mer av olika viktiga näringsämnen jämfört med idag. 

Den förändring som skulle få störst effekt är om vi åt mindre kött. Man kan till exempel dra ner 
på köttportionerna eller byta ut några kötträtter i veckan mot vegetariska alternativ. Det bästa 
är att ersätta köttet med grova grönsaker, som rotfrukter, kål och lök, och med baljväxter, som 
bönor, ärter och linser. Bönor bidrar med protein och järn, precis som kött, men nötkött ger 
minst sjuttio gånger så stora utsläpp av växthusgaser. 

– Man kanske inte tänker på att många goda och enkla rätter faktiskt är, eller lätt kan bli, 
vegetariska – soppor, pannkaka, omelett och wok till exempel. 
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Kontakta oss 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor och synpunkter. Vi finns på nätet, 

www.svedala.se och www.facebook.com/svedalakommun samt i vår matsedelsapp, Mashie 

matsedel, som kan hämtas ner kostnadsfritt till både iPhone och Android. 

 

Välkommen till oss! 

 

Pia Askman Liv Njaerheim 

Kostchef Biträdande Kostchef 

040-626 8172 040-626 8177 


