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RESERVATION 

 

Ärende 33: Inrätta ett tillagningskök på Visättraskolan – svar 

på motion väckt av Nujin Alacabek (V) och Sonia Benavente 

(V) 

 
Reservation 
På dagens sammanträde yrkade och röstade vi för att vår motion om att inrätta ett 
tillagningskök skulle bifallas, då förslaget röstades ned av den styrande 
minoritetskoalitionen n med stöd av Sverigedemokraterna reserverar vi oss mot 
kommunstyrelsens beslut i ärende 15, ”Inrätta ett tillagningskök på Visättraskolan – svar 
på motion väckt av Nujin Alacabek (V) och Sonia Benavente (V)”  

 

Bakgrund 

 
Det är i mötet med människor ute i kommunens verksamheter som man verkligen förstår 
vad de behöver och vad de efterfrågar. När vi träffade elever och lärare på Visättraskolan i 
Huddinge var det uppenbart vad de brann mest för, de vill ha ett tillagningskök på sin 
skola.  
 
Visättraskolan behöver ett tillagningskök, det är helt uppenbart för alla som läser elevernas 
berättelser. Elever som är schemalagda för en senare lunch får kall mat, om maten räcker 
till dem ordentligt. Maten vare sig ser aptitlig ut eller smakar bra. Vetenskapen har också 
lärt oss att återuppvärmd mat tappar i näringsvärde. Eleverna beskriver konsistensen på 
maten som de får serverad i skolan idag med att ”äta pommes frites på plats när man äter 
ute och att ta med sig det hem och äta” för att ge en bild av skillnaden på konsistensen av 
mat som lagas i ett mottagningskök och hålls varm i flera timmar med mat som lagas och 
serveras direkt från ett tillagningskök. 
 
Förvaltningen skriver i sitt svar att man ser positivt på tanken om att ge eleverna på 
Visättraskolan sitt efterlängtade tillagningskök. Samtidigt skriver man att man i nuläget 
prioriterar andra saker i kommundelen, framförallt fler elevplatser. Detta är fullt förståeligt. 
Likaså skriver man att ett nytt tillagningskök skulle kräva en om- och utbyggnad av det 
befintliga köket vilket skulle kräva en ny detaljplan. Dock vill vi påpeka att den processen 
ägs helt och fullt av kommunen. Det är således en fråga om prioriteringar. Samtidigt är det 
inte svårt att konstatera att Visättraskolan tillhör de få skolor i kommunen som saknar 
tillagningskök, med tanke på skolans storlek är detta redan i dagsläget anmärkningsvärt.  
 
Vidare uttrycker Grundskolenämnden att de i enlighet med sin verksamhetsplan har ett 
åtagande om att förvaltningen ska verka för att det ska finnas tillagningskök i skolor med 
fler än 300 elever. Förvaltningen skriver vidare att: ”Visättraskolan uppfyller detta och 
förvaltningen ser därmed positivt på att Lokalsektionen undersöker möjligheten att uppfylla 
tagandet för aktuell skola.” 



 

 

 
Med ledning av ovanstående anser vi att förslaget om tillagningskök är helt i linje med 
nämndens verksamhetsplan och ska realiseras. 
 
Kommunen står inför omfattande nybyggnationer av skollokaler de närmaste åren. 
Välfungerande och populära befintliga skolor måste underhållas och vårdas för att hålla 
nere behovet av onödig nybyggnation. Skolor för yngre barn nära hemmet (som 
Visättraskolan) skapar förutsättningar för välfungerande infra-struktur och minskat 
bilberoende vid hämtning och lämning av barn vid skolan. Vi menar också att alla barn i 
Huddinges skolor, oavsett kommundel, har rätt till god, näringsriktig, varm och smaklig 
skolmat. 
 
Med anledning av detta så hade vi gärna sett att Kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige på sammanträdet idag var: 
 
– Att motionen bifalls i sin helhet, och att Visättraskolan snarast får ett tillagningskök. 
 

 
 
 
 

 
 
 


