
Interpellation 

Om hänsyn tagits till elevernas behov när Önskekosten togs bort 

Skolkök i Österåkers kommun ska ha beslutat om att ta bort "Önskekosten" från skolan. Det är oklart 
vilka, varför och var beslutet togs. 

Önskekosten innebär att barn med t ex asperger eller autism får förutsägbar matsedel med enkel 
separerad mat. Detta kan vara köttbullar varje måndag, pannkakor varje tisdag osv. Önskekosten har 
varit enormt viktig för att få dessa barn att äta. Tidigare räckte det med att bifoga ett läkarintyg. Nu 
heter allt "specialkost" och enligt föräldrarna krävs det ett specialkostsintyg från läkaren, ett 
formulär om specialkost plus samtal med måltidsenheten. 

En förälder i kommunen skriver om dottern som har asperger. "Vi fick ett intyg från överläkare på 
BUP som jag lämnade in till hackstaköket där det tydligt stod att [xxxxxxx] behöver enkel separerad 
kost. Det gillade dom inte. Tidigare har det ej varit något problem att bara lämna ett intyg från 
läkare. [Min dotter] kommer hem efter en skoldag och har bara ätit rivna morötter. Nu orkar jag 
driva detta, men jag vet flertalet föräldrar som är helt slut efter alla kamper med myndigheter och 
hemsituation. Där förekommer oftast långtidssjukskrivningar". 

På ett skolområde i centrala Åkersberga finns fyra elever som tidigare hade önskekost och som nu 
pga utredningsbyråkratin inte äter helt enkelt. Ska föräldrarna behöva slåss för en sådan "enkel" sak 
som skolmat i en kommun där vi politiker fastslagit att alla elever ska inkluderas? 

Med hänsyn till detta vill jag fråga Produktionsstyrelsen 

Hur har PS resonerat kring beslutet att avskaffa önskekosten? 
Har hänsyn tagits till elevernas behov? 
Har PS eller måltidsenheten varit i kontakt med föräldrar som berörs av detta? 

Francisco Contreras 
Vänsterpartiet i Österåker 
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Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt 
arkeologerna gräva färdigt och att några fynd kan få vara kvar här i 
Österåker 

Sammanfattning 

Med anledning av de arkeologiska undersökningarna som utförts inom detaljplaneområdet för 
Valsjöskogen har Ann-Christine Furustrand för socialdemokraterna i en interpellation 2016-11-07 ställt 
frågan till mig om jag är villig att se till att arkeologerna får gräva färdigt och att en del av fynden blir 
kvar till beskådande på lämplig plats här i Österåker. 

När det gäller den första delen av frågan är svaret att utgrävningen är redan klar. Det finns på 
utgrävningsplatsen fasta fynd i form av en härd (eldstad) och en "urgröpning" i berghällen efter en 
malsten. Dessa ligger under det som enligt projektering skall vara slänt för en GC-väg. Berghällen skall 
också enligt projekteringen sprängas bort. Samhällsbyggnadsförvaltningen har dock redan vidtagit 
åtgärder så att dessa fynd skall kunna bevaras och också synligöras för allmänheten. 

När det gäller den andra delen av frågan och de lösa fynden i övrigt är jag beredd att verka för att en del 
av dessa får bli kvar i vår kommun så att de kan komma våra kommuninnevånare och besökare i vår 
kommun tillgodo. 

Svar 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Låt arkeologerna få gräva färdigt 
och att några fynd kan få vara kvar här i Österåker 

Detaljplanen Valsjöskogen har visserligen vunnit laga kraft för att möjliggöra en 
småskalig bostadsbebyggelse inom det aktuellt området. Men då den arkeologiska 
undersökningen som pågår där arkeologerna hunnit mängder av fynd, borde få lov 
att gräva färdigt. 
Några av fynden beskrivs i som varandes bland Sveriges äldsta kända avbildningar 
av människor. Platsen beskrivs som en ovanligt välbevarad stenåldersboplats i 
Åkersberga och att lerfigurerna är 4500 år gamla. Även om platsen bebyggs så är 
det önskvärt att platsen i något avseende med information och/eller annat visar vad 
här en gång funnits rent historiskt. 
När utgrävningen är klar hamnar enligt uppgift fynden på Historiska museet i 
Stockholm. Där kommer man även att göra en utställning om boplatsen. Men vi som 
bor i Österåkers kommun borde få ha kvar en del av fynden får vår historias skull. 
Kommunen bör därför undersöka den möjligheten och var någon stans dessa fynd 
skall kunna finnas för allmänheten att beskåda. 

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande, Michaela 
Fletcher, om du är villig att se till att arkeologerna får gräva färdigt, och att en del av 
fynden blir kvar för beskådande på lämplig plats här i Österåker? 

För Socialdemokraterna 

nn-Christine Furustrand 


