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Hög måltidskvalitet  
– en lagstiftad rättighet  
Med stigande ålder tvingas tidigare starka individer, som under ett helt liv klarat sig själva, uppleva 
hur krafterna sviker och hur behovet av hjälp från andra blir allt större. Ett utsatt skede i livet, där 
inte minst den offentligt finansierade omsorgen har ett stort ansvar för ett värdigt bemötande – och 
för en hög och trygg kvalitet i de tjänster som tillhandahålls.  

För äldres hälsa, välbefinnande och livskvalitet är goda, näringsrika måltider som äts i en 
harmonisk miljö helt avgörande. Detta faktum till trots: mellan Sveriges kommuner finns stora 
variationer i äldremåltidernas kvalitet. 

Nuvarande lagstiftning och regleringar gör en av landets allra sköraste grupper – äldre i behov av 
omsorg, som i många fall äter dygnets alla mål i offentlig regi – till deltagare i ett nationellt 
måltidslotteri. Där kommungränsen kan betyda skillnaden mellan hög och, i värsta fall, 
undermålig kvalitet. 

För Kost & Näring är det uppenbart att dagens system inte förmår säkra den höga måltidskvalitet 
som vi anser borde vara en rättighet för alla äldre inom omsorgen. Det är mot den bakgrunden 
som föreningen aktivt driver frågan om en lagstadgad kvalitet för de äldres måltider.  

Kost & Näring vill se en tydlig kvalitetslagstiftning  
för de äldres måltider som ... 

• utgår ifrån ett helhetsperspektiv där måltidens alla aspekter tas i beaktande, 

• sätter en hög lägstanivå för den måltidskvalitet som kommunerna ska garantera alla 
äldre i omsorgen, oavsett ordinärt eller särskilt boende, 

• stärker och förtydligar den enskildes rätt att påverka hur och när hon eller han äter sina 
måltider, 

• ger möjligheter till konkreta sanktioner mot kommuner som varaktigt misslyckas med att 
nå upp till kvalitetskraven och därigenom bryter mot lagen. 

Kost & Näring var en av de aktörer som under det sena 00-talet med stort engagemang drev 
kravet på en kvalitetslagstiftning för skolmåltiderna. Opinionsarbetet gav utdelning: sedan 2011 
slår skollagen fast att skolmåltiden inte bara ska vara kostnadsfri utan också näringsriktig.  
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Idag kan vi konstatera att den nya lagen för skolmåltiderna skapat en positiv spiral, med en 
praktisk tillämpning som satt fokus på helheten i måltidssituationen. Inte minst tack vare 
Livsmedelsverkets kompetenscentrums råd ”Bra mat i skolan” och Skolmat Sveriges 
kostnadsfria, webbaserade uppföljningsverktyg.  

Skollagens kvalitetskrav har visat att lagstiftningsinstrumentet inte bara är en möjlig, utan 
dessutom en potentiellt mycket effektiv åtgärd för en generell kvalitetshöjning inom de 
offentliga måltiderna. Vi anser att det nu är hög tid att ta motsvarande steg för de äldres 
måltider. Och vi är inte ensamma. Till dem som delar Kost & Närings övertygelse om betydelsen 
av en skärpt och förtydligad kvalitetslagstiftning hör – hitintills – bland andra Dietisternas 
Riksförbund.   

 


