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Interpellation 

 

Enkel fråga ställd till grundskolenämndens ordförande 

Jelena Drenajanin (M) gällande tillagningskök på Huddinges 

grundskolor 

 
Huddinge ska ha bra mat på sina skolor och äldreboenden. Ett effektivt 
sätt att säkerställa detta är att man ser till att i möjligaste mån ha 
tillagningskök på de olika skolorna. På så vis minskas transporter, maten 
behåller smak och färg tack vare att den inte värms upp eller hålls i 
värmeskåp. Vänsterpartiet lade 2017 fram en motion där vi föreslog att 
Visättraskolan skulle få ett eget tillagningskök. Detta som ett första steg i 
att se till att samtliga Huddinges grundskolor och gymnasieskolor har egna 
tillagningskök.  
 
För vissa barn, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden, är skolmaten 
dagens viktigaste mål mat. För vissa är det till och med dagens enda 
lagade måltid. Att detta mål håller god kvalitet och är näringsrikt är därför 
väldigt viktigt.  
 
I tjänsteskrivelsen från barn- och utbildningsförvaltningen framkom att 
förvaltningen fått i uppdrag att arbeta för att alla grundskolor med över 300 
elever ska ha tillagningskök. Vidare skrev man: ”Visättraskolan uppfyller 
detta och förvaltningen ser därmed positivt på att Lokalsektionen 
undersöker möjligheten att uppfylla tagandet för aktuell skola.”  
 
Trots de goda intentionerna från förvaltningens sida avslogs 
Vänsterpartiets motion om tillagningskök på Visättraskolan av den 
borgerliga minoritetskoalitionen. Det har nu gått fyra år sedan motionen 
behandlades i kommunfullmäktige. Visättraskolan saknar fortfarande 
tillagningskök. Behov och önskemål om ett tillagningskök har också lagts 
fram av Kungsklippeskolan. Flera skolor i Huddinge, utöver Visättraskolan, 
saknar tillagningskök.  
 
Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor: 
1. Finns det fortfarande planer på ett tillagningskök i Visättraskolan och 
finns det i sådana fall någon tidsplan för när detta kan vara genomfört? 
2. Finns det en plan för när Kungsklippeskolan ska få ett eget 



tillagningskök? 
3. Finns det en tidsplan för när samtliga Huddinges skolor senast ska ha 
eget tillagningskök? 
 
 
Nujin Alacabek 


