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Behörighetspolicy för Kostverksamheten, Älvsbyns kommun
Idag ställs mycket höga krav på den mat som tillagas till förskole- och skolbarn samt
äldre och övriga matgäster. Måltiden ska vara rätt sammansatt, smaka bra och se
inbjudande ut. Detta ställer i sin tur krav på den personal som producerar, distribuerar
och serverar maten. Framförallt krävs kunskaper inom området specialkoster just för
att varje individ ska få den kost som den har behov av. Saknas kunskapen kan det få
förödande konsekvenser i form av t ex allergichock. Utöver kunskaper inom
specialkoster krävs också kunskaper inom områdena personlig hygien,
livsmedelshygien och egenkontroll. Det är därför viktigt att all tillsvidareanställd
personal har den för arbetet relevanta kompetensen. Vid nyanställning innebär det att
nedanstående kompetenskrav måste uppfyllas.
Kompetenskrav
Ekonomibiträden ska för den aktuella tjänsten ha relevant utbildning, t ex gymnasial
utbildning inom kök/restaurang alternativt erfarenhet (minst två år) från arbete med
liknande arbetsuppgifter.
Kokerskor/kockar/husmor ska ha kock/kokerskeutbildning, minst gymnasial, eller
annan utbildning som bedöms likvärdig alternativt minst två års erfarenhet från
arbete i tillagningskök eller liknande. Husmor ska i sitt arbete även kunna leda och
fördela arbetet i köket samt ha det övergripande ansvaret för den dagliga
produktionen. Personlig lämplighet för aktuell tjänst värderas högt.
Bedömning och kontroll av att kompetenskraven uppfylls görs av kostchefen.
Vid nyanställning ska utbildning och erfarenhet kunna styrkas med betyg eller intyg.
Arbetsgivaren ska fortsättningsvis ha rätt att anställa icke behörig personal för kortare
vikariat under förutsättning att arbetet inte påverkas negativt. Nyanställd personal
inom kostverksamheten som saknar utbildning inom livsmedelshygien kommer att
erbjudas detta.
Behörighetspolicyn för kostverksamheten gäller så fort beslut tagits.
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