Sundsvalls Mat & Måltider

Sundsvalls kommun

Verksamhetsplan 2022

Värdegrund
Mod, öppenhet och helhetssyn.

Vision
Tillsammans släpper vi
skaparkraften fri och bygger
ett hållbart Sundsvall med
plats för alla.

Mål 2022–2025

Sundsvalls Mat & Måltider

Halva tallriken är ekologisk
eller närproducerad.

Mål 2022

Vår vision
Vi skapar måltider att längta efter
som sätter guldkant på tillvaron
för våra matgäster. Vi är innovativa och
ledande inom offentlig gastronomi.
Våra måltider är goda, hälsosamma
och hållbara samt överträffar våra
matgästers förväntningar.

Vi arbetar efter
måltidskonceptet i alla kök.
Skapa ett måltidskoncept
för äldreomsorgen.
Minska matsvinn.

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att skapa goda,
hälsosamma och hållbara måltider
som ger kommunens matgäster
förutsättningar att nå sina mål.

Delaktiga och engagerade medarbetare.
Vi ska bidra till att kommunen
når målen i Agenda 2030.
Effektivt använda våra system och
utrustning (Matilda, egenkontrollprogram,
Hantera, ugn, lokaler mfl).

Välkända personalrutiner.

Lokalerna och utrustningen
ska vara ändamålsenliga.

Ekonomi i balans.

Skapa krisberedskap.

Tydlig och
tillgänglig information.

Styrande riktlinjer och globala mål.
Grafisk form: Sundsvalls kommun, Servicecenter Kommunikation 2021.

Hållbarhet

Matgäst

Kvalitet

Ledar- och medarbetarskap

Arbetsmiljö

Våra måltider ska vara klimatsmarta
och hälsosamma. Vår verksamhet
kännetecknas av hållbarhet när det
gäller ett miljö-, hälso-, socialt- och
ekonomiskt perspektiv.

Vi skapar måltider som lockar och
utmanar, vilket ger värde idag och
i framtiden. Måltidsupplevelsen ska
kännetecknas av gott bemötande
och god service.

Det är viktigt att kommunens
matgäster erbjuds en god och
likvärdig måltid. Vi strävar efter att
ständigt förbättra våra måltider,
arbetssätt och samarbeten.

Tillsammans strävar vi efter god
kompetens, delaktighet och
engagemang. Vi vågar prova nytt
och efterfrågar feedback för att
ständigt lära och förbättra. Alla är
medskapare som utvecklar och
driver verksamheten med stolthet.

Vi arbetar systematiskt med såväl den
fysiska som den psykosociala arbetsmiljön för att främja god hälsa. Vi värnar
om varandra och anser att olikheter
berikar vår verksamhet.

