
Miljöpartiets de gröna kommer med dessa synpunkter/remissvar kring kostutredningen. 
 
Vad man vill och vad man kan göra är två olika saker. Vi inom Miljöpartiet de gröna i 
Ljusnarsberg (senare Mp), anser i grunden både för kunderna och för producenterna av 
kommunens mat, att den ska tillagas på plats. Vi anser att möjligheterna att få en mer varierad 
kost och möjligheten att anpassa kosten efter kunderna skulle vara mycket större. Tyvärr 
verkar väldigt mycket ha gått fel under en längre tid. Att av en myndighet få kök godkända 
som tillagningskök och förlita sig på det har visat sig ibland vara tomma löften. Det känns 
väldigt surt att idag ha ett nytt kök på ex. Koppargården och inte kunna använda det utan 
investeringar på över 1 miljon kronor.  
 
I utredningen om våra kök återkommer man ständigt till att personalen saknar rätt 
grundkunskaper och i flera fall rätt utbildning. Kostchefen/erna förordar att medel ska sättas 
av till kompentensutveckling och i grunden känner vi i Mp att det är en punkt som måste 
läggas stor vikt på. Med en mer kompetent personal så drivs verksamheten bättre. 
 
Inför det faktum vi står idag 2013-10-31 så ser inte vi det ekonomiskt försvarbart att investera 
i Centralköket med 16.5 miljoner kronor och sen ”bara” tillaga 140 portioner där. Vi står inför 
det faktum att kommunen riskerar vite om vi inte inkommer med beslutsunderlag/börjar 
rusten innan 2013-12-31. Vi i Mp kan inte då försvara det ekonomiskt för våra 
kommuninvånare att ytterliggare lägga till 19.7 miljoner till övriga kök. Därför stödjer vi 
förslaget att Centralköket är det enda tillagningsköket i framtiden med den upprustning som 
föreslås.  
 
Något som vi däremot stödjer är att övriga kök borde vara mottagningskök. Det måste vara fel 
i grunden när ex. omvårdnadspersonal är ålagda att tillaga och servera ex. frukost till de 
boende. (gamla beslut till trots).  
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