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Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Datum: 2022-05-13 

Diarienummer: KS 2022/0049 

Till: Kommunstyrelsen  

 

Svar på motion nr 6/2022 av Anders Borelid 

(SD)- Riktlinjer för skolmat 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige den 3 mars 2022 § 1:14 föreslår 

motionären att specialkost på grund av religiösa eller kulturella skäl inte ska 

erbjudas elever i de kommunala skolorna. Motionären föreslår att eleven ska 

hänvisas till vegetariskt alternativ istället för specialkost och att nationella 

riktlinjer ska tas fram.  

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

 

Motion nr 6/2022 anses besvarad dels med hänvisning till att Nationella 

rekommendationer för anpassade måltider finns framtagna av 

branschorganisationen ”Kost och Näring” och tillämpas av Österåkers 

kommun sedan 2020-03-03. Specialkost beviljas endast av medicinska skäl i 

enlighet med Österåkers kommuns kostpolicy, antagen av Kommunfullmäktige 

2017-10-23.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens produktionsutskott, genom produktionsförvaltningens 

måltidsenhet, serverar dagligen mat till elever i Österåkers kommuns förskolor, 

grundskolor och gymnasium. Verksamheten tillgodoser de elever som av 

medicinska skäl har behov av specialkost eller särskilt anpassad kost. 

Samverkan och dialog sker mellan elevhälsan, skolan och måltidsenheten för 

att på bästa sätt leverera säker, kvalitativ och god mat anpassad efter individens 

behov.  

Vegetarisk kost erbjuds varje dag som ett fullgott alternativ till alla elever i 

Österåkers kommunala skolor. Elever som av religiösa eller kulturella skäl inte 

önskar äta viss kost hänvisas alltid till det vegetariska alternativet.  
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Förvaltningens slutsatser 

Verksamheten efterlever ”Kost och Närings” nationella rekommendationer för 

specialkost och anpassade måltider i förskola och skola och arbetar efter 

gällande kostpolicy vilket innefattar motionärens förslag 

 

Tidigare beredning 

Kommunstyrelsens produktionsutskott 2022-05-11, § 5:5 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag KSPU 2022-05-11, § 5:5 

2. Motion nr 6/2022 av Anders Borelid (SD)- Riktlinjer för skolmat 

3. Kost och Närings nationella rekommendationer för specialkost och 

anpassade måltider i förskola och skola.  

4. Kostpolicy Österåkers kommun 

 

   

Staffan Erlandsson   Sara Salminen  

Kommundirektör   TF kanslichef/Nämndsekreterare 
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