
 
 

 

Måltidsprofil Valla Park. 

Följande krav är det Äldrenämnden ställer på utföraren som driver Valla Park. 
Utdraget är från förfrågningsunderlaget som är en del av avtalet. 

4.3.10 Mat och måltider 

Boendet ska ha en verksamhetsprofil. Detta boende kommer att ha inriktning 
mat och måltider. Profilen mat och måltider ska genomsyra hela verksamheten 
de boendets sinnen ska på olika sätt stimuleras genom aktiviteter med koppling 
till profilen. Profilen ska utvecklas utifrån ett salutogent förhållningssätt. 
Profileringen innebär att boendet har en speciell kompetens och ett arbetssätt 
som ska ge ett mervärde åt brukarna oavsett om man väjer boendet utifrån den 
särskilda profilen eller om man blir anvisad plats. 

Utförare vid vårdbostäder ska svara för att samtliga dagens måltider inklusive 
mellanmål erbjuds till brukarna. Matens ska vara god och näringsriktig och 
anpassad efter de boendes individuella matvanor och medicinska behov. 
Alternativ kost ska erbjudas till dem som av medicinska, religiösa, etiska eller 
kulturella skäl behöver det, utan extra kostnad för brukaren. Brukarna ska ges 
möjlighet till inflytande över matsedeln. Menyerna ska anpassas efter de 
enskilda samt till säsong, helgdagar och årstider. Måltiderna ska i enlighet med 
brukaren önskemål kunna intas gemensamt eller i den enskilda bostaden. 

Måltiden ska ses som en helhet och en integrerad del av omsorgen där 
personalen har en central roll att främja en bra måltidssituation. Måltiderna ska 
erbjuda sociala kontakter i en lugn och trevlig miljö. Maten ska dukas fram på 
ett inbjudande sätt. Miljön ska vara hälsofrämjande avseende ljud lus, färg, 
luftkvalitet och inredning.  

Tillagning av mat ske i vårdbostaden. Särskilt utbildad personal skall ansvara 
för matlagning. Utföraren ska erbjuda möjligheten att frukost, lunch och 
kvällsmål kan intas utifrån den enskildes önskemål om tidpunkt. Utföraren ska 
erbjuda alternativrätt vid minst ett av dagens två lagade mål mat – lunch eller 
kväll. Efterrätt ska serveras till ett av dagens huvudmål. Utföraren ska erbjuda 
sju måltider fördelade över dygnet (frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, 
middag, kvällsmål och nattmål). Lunch och middag får inte serveras i så 
kallade en portionsförpackningar. 

Kvalitetsplan för kost inom äldreomsorgen ska följas. 

Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun ska vara vägledande. 

 



Utföraren ska beskriva hur arbetet med mat och måltider som profil kommer att 
genomsyra verksamhetens alla delar. 

Av beskrivningen ska bl a framgå hur man avser att säkerställa: 

• God mat i en hemlik och hälsofrämjande måltidsmiljö 

• Anpassad kost utifrån medicinska, religiösa, etiska eller kulturella säl 
samt matvanor 

• Brukarnas nöjdhet 

• Måltidsmiljön för personer som får mat på annat sätt tex. sondmat, via 
PEG. 

• Organisation och tillagningen av maten samt personalens kompetens 

• Brukarnas delaktighet och möjlighet att påverka matsedel 

• Hur ni kommer att arbeta strukturerar med miljöförbättrande åtgärder 

Förslag till matsedel ska inges som en del av anbudshandlingarna, till 
matsedeln ska bifogas portionsstorlek. 

Anbudsgivaren ska redovisa hur man avser att följa upp sin verksamhet. 

 


