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361124

- Synpunkt/klagomål - Könstillhörighet vid
jobbansökan

2021-10-28

Hanna Trädgårdh
Oscarsson
Verksamhetsstöd

KOS 2021/1369

Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål åtgärdsredovisning saknas

2022.13

Synpunkt/klagomål - Fråga om ketchup vid
skollunchen

2021-10-13
KOS 2021/1270

Ansvarig

Linnéa Wahl
Verksamhetsstöd

Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Svar:
Hej!
Det var trevligt att dina barn tycker om maten på
Tällberg, och salladsbuffén.
Det stämmer att de lite större barnen på
förskolan och skoleleverna delar matsal.
Ketchupens vara eller icke vara är något som
kommer upp med jämna mellanrum.
Vi har tidigare beslutat att det inte får stå
ketchup framme hela tiden, som det gjorde förut.
Varför vi skriver ut att det serveras ketchup är en
följd av det beslutet. Vi ville från början markera
att det endast var dessa dagar som ketchupen
skulle serveras. Men det kanske är dags att ta
nästa steg och inte skriva ut det mer.
Hur vi ska presentera vår mat och vad vi ska
skriva i menyerna är en högst levande fråga, och
jag tar gärna med dina åsikter till vår grupp med
köksmästare.
Den ketchup vi serverar är en "vanlig" ketchup,
vi har upphandlat en ketchup med högt
tomatinnehåll, men den är sötad.
Du får gärna höra av dig igen om du skulle vilja
ha mer information!

2022.14

2021-11-09

Synpunkt/klagomål - Avsaknad av aktuell
information på informationsskärmen vid södra
infarten

Kent Byman

Verksamhetsstöd
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KOS 2021/1386

Åtgärdsredovisning synpunktklagomål - Mejlsvar
2021-11-09:
Tack för ditt mail om informationsskylten vid
södra infarten. Du har helt rätt, vi är dåliga på att
byta ut informationen och som du påpekar
händer det mycket i Leksand. Här kan vi bli
mycket bättre.
Under pandemin har mycket av vår
kommunikation handlat om just den och vi har
varit sparsamma med annan information.
Dessvärre har skylten också emellanåt varit
trasig och även nu så är det lite problem med
"pixlarna" som du säkert observerat.
Jag hoppas att du inom kort kommer märka att
informationen förändras och nya budskap
presenteras.
Återigen, tack för din synpunkt
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