
Vänsterpartiets Motala yttrande avseende: ”Kostöversyn”. 

Vi är positiva till det förslag som är presenterat. Att Motala kommun nu får 

gemensamma riktlinjer för hela organisationen där hänsyn tas till såväl nationella 

miljömål och en hållbar utveckling är bra. Det är bra att ett helhetsgrepp är taget 

och vi är glada att utredningen så tydligt har påvisat nyttan av en förändring.  

Kommunen har redan tidigare haft ambitionen att andelen ekologiska 

livsmedel ska öka och att detta uppenbarligen inte medför ökade kostnader är bra. 

Som en stor aktör kan kommunen ställa krav på ekologiska livsmedel. Vilket i sin 

tur möjliggör en omställning till en hållbar produktion även för lokala producenter 

på längre sikt, i den mån dessa får möjlighet och klarar av att leverera enligt de 

villkor som ställs vid upphandlingarna. 

En ökad andel av närproducerade livsmedel och minskande transporter är 

viktiga faktorer för en hållbar utveckling. Att en övergång till tillagningskök 

skapar fler förbättringar för såväl ekonomi och kvalitet som för miljön, samtidigt 

som maten lagas närmare matgästerna, är glädjande. Inte minst om det dessutom 

kan bidra till ett lägre svinn och leda till ett ökat lokalt inflyttande. Den sociala 

hållbarheten kopplat till måltidssituationen är viktig för såväl äldre som för 

ungdomar. Utredningen borde dock ha belyst behovet av tillräckligt långa och 

regelbundna lunchraster, vilket kan vara ett problem i skolan. 

Kommande servicegarantier, upphandlingar, organisationsförändringar och 

kompetensutveckling av personalen etc. kommer i förändringen från en 

centraliserat till en decentraliserad struktur att vara viktiga pusselbitar för att få 

full effekt. Vi ser fram emot det fortsatta förändringsarbetet och utgår ifrån att de 

nya kraven och förutsättningarna kommer att gälla för alla verksamheter som är 

finansierade via kommunen med hjälp av skattemedel. 
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