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DIARIENR: 2020/253 
MISSIV 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnads kontoret 

MISSIV 

Kvalitetsmetod Måltid 

Sammanfattning av ärendet 

lnk. 2020 -02- l 1 

Diarienr 2ozo / z r;3 - I 
Dpb: 

Mål tidsenheten i Sala kommun arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete och 
ständiga förbättringar. Den mat som tillagas samt tillbehör smakas i dagsläget av 
komponentvis. I dag saknas ett strukturerat arbetssätt för bedömning av den 
tillagade måltiden i sin helhet utifrån samma förutsättningar som våra gäster då det 
gäller exempelvis varmhållningstid. 

Medarbetare väljer till stor del i dag att ta med sin egen lunchmåltid till arbetet. 
Genom att uppleva en komplett måltid på samma sätt som våra gäster gör, så kan vi 
kvalitetssäkra maten och arbeta för ökad kundnöjdhet. 

Införande av kvalitetsmetod 

Målsättning med införande av metoden är att få en direkt bedömning av en komplett 
måltid i sin helhet serverad på tallrik, för den mål tidspersonal som tillagar och 
serverar dagens lunchmåltid. 

Bedömning kommer att ske genom att ett formulär fylls i av medarbetarna efter 
avslutad lunchmåltid. I formuläret kommer måltidspersonalen att ge en bedömning 
av recept, tillagningsmetod, utseende, smak, temperatur och salladsbuffe. Genom att 
dessutom uppleva måltiden på samma sätt som våra gäster, kan detta arbete leda till 
ökat engagemang och stimulans till fortsatt förbättringsarbete i det egna köket. 

Införandet av kvalitetsmetoden blir en frivillig daglig arbetsuppgift för såväl kockar 
som restaurangbiträden i Måltidsenheten med syfte att kvalitetstesta lunchmåltiden 
till en råvarukostnad, vilket skulle innebära ett mål tidsavdrag på 200 kr per månad. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, 

att uppdra till Måltidsenheten att införa Kvalitetsmetod Måltid under 2020, i 
enlighet med beskrivning. 

Susanne Pettersson 
Mål tidschef 
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Exempel på utformning av Kvalitetsformulär Måltid Diari enr 2oZo / z,;3 - 2 
Dpb: 

Datum: _______ _ 

Namn: _______________ _ 

Maträttens namn: ______________ _ 

Bedömnin,qskriterier Poän,q 1-4 

Receptur 
Smak 
Utseende 
Temperatur 
Salladsbuffe 
Helhetsintryck 
Kommentar och förbättringsförslag 

Poäng 1 = Inte så tilltalande 

Poäng 2 = kan utvecklas 

Poäng 3 = Bra 

Poäng 4 = mycket bra 


