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Alternativt beslutsförslag 
 

 

Religiösa och etiska skäl till individuella val är, precis som de låter, individuella val. Därmed ska 

individuella preferenser belasta individen själv och inte skattekollektivet. Man har uppenbarligen 

även missat intentionen med denna motion då syftet dels var att skapa ett tillfredsställande 

matutbud i den omfattningen att behovet av specialkost inte skulle existera. Avslutningsvis måste 

likabehandlingsprincipen stå över individuella preferenser på grund av religiösa eller etiska skäl. 

Vi noterar att mattillagning av äldre elever inte är genomförbar på grund av läroplan och övriga 

styrdokument. Till följd av detta tackar vi för svaret. 

I svaret framgår det att Borås Stads skolrestauranger har två, ibland tre, rätter att välja mellan samt 

där tillhörande salladsbuffé. Tolkningen av buffé verkar vara olika mellan motionärernas mening och 

den styrande konstellationen. Vår uppfattning av buffé innebär att elever kan gå flera gånger och 

välja olika rätter varje gång. En valfrihet mellan två olika rätter kan därmed knappast ingå i 

definitionen av buffé. Fortsättningsvis är denna skrivelse anmärkningsvärd då utbudet uppenbarligen 

är otillräcklig då det finns ett behov av specialkost av religiösa/etiska skäl. 

Vi noterar även att man utelämnat svar för att-satsen avseende en kontakt med Västra 

Götalandsregionen i syfte att se över möjligheten till ett utökat matutbud och eventuella 

kostnadseffektiviseringar med bibehållen eller förbättrad matkvalitet. Den enda skrivelse som rör 

denna att-sats är från Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden där man konstaterar att 

”nyttjandegraden och effektiviteten är hög redan nu”. Självklart är det väldigt positivt att man har 

denna bild där man verkar tro sig vara fulländad, dock är vi inte lika fullt övertygade.  

 

Avslutningsvis har ett yttrande från Borås Ungdomsråd inkommit där man konstaterar att upplägget 

av skolmat är tillfredsställande. Detta återspeglar dock inte den bild som framkommit  i samband 

med besök och samtal med elever. Vi ser självklart positivt på att elever från vissa skolor är 

tillfredsställda med gällande matutbud, men då det finns andra uppfattningar från andra elever så 

frågar vi oss om det finns standardavvikelser mellan Borås Stads skolor som lett till denna slutsats.  
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Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta, 

 

att bifalla den första (specialkost), tredje (bufféservering) samt fjärde (VGR) att-satsen. 

att anse att-sats två och fem vara besvarade. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner  (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 


