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I januari 2020 presenterade Dagens Nyheter en enkätundersökning som visade att andelen elever

som begär specialkost har ökat markant. Hela 83 procent av de 171 av landets 290 kommuner som

svarade, angav att andelen elever som vill ha specialkost - till stor del av religiösa och kulturella skäl -

har ökat kraftigt i grundskolan.

Motion till Österåker fullmäktige

Skolor kan få servera mängder av varianter av en och samma Iunchrätt och kommuner larmar om att

situationen håller på att bli ohållbar.

Sverige är ett av tre länder i världen som erbjuder gratis skolmat för alla elever. Varje dag serveras

omkring 1,4 miljoner Skolmåltider. Andelen elever med specialkost beräknas vara 14,5 procent i

genomsnitt. En specialkostportion är dubbelt så dyr som en ordinarie matportion avseende själva

Iivsmedelskostnaden, men räknas alla kostnader in beräknas specialkosten vara tre gånger så dyr.

Kommunerna får inga extra pengar till specialkost, och ju mer pengar som läggs på individanpas-sade

måltider, desto mindre blir det till övrig mat. Ska vårt land kunna fortsätta tillhöra det ytterligt fåtal

länder som erbjuder gratis skolmat krävs nationella riktlinjer. Dessa riktlinjer ska omfatta kravet att

dagligen tillhandahålla en kötträtt/fiskrätt, en vegetarisk rätt samt specialkost till de elever som kan

styrka medicinska skäl med läkarintyg. AII mat ska i möjligaste mån vara närproducerad, kött ska vara

producerati enlighet-med* svensk djurl-ags-tiftning;

Specialkost på grund av religiösa eller kulturella skäl ska inte erbjudas, utan dessa elever kan äta det

vegetariska alternativet. Det är hög tid att nationella riktlinjer tas fram och vi föreslår att de

formuleras i enlighet med vårt förslag

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

-Att religiösa motiv för skolmat avskaffas, vegetarisk mat ska alltid vara tillgängligt.

-Att läkarintyg krävs för specialkost

För Sverigedemokraterna Österåker
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