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Åstorps kommuns kommunfullmäktige 
 

Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande 
 

 
Liberalerna har lämnat in en motion om att kommunen skulle bygga tillagningskök i nya skolor. 

Motionen behandlades i Kommunfullmäktige den 31 augusti, tyvärr avslogs motionen. Av en 
protokollsanteckning från Centerpartiet framgick att Centerpartiet hade kunnat tänka sig en 

utredning i ärendet. Liberalerna ämnar återkomma i ärendet med en ny motion. 

Skolmaten är viktig, för många barn är det dagens huvudmåltid. Då är det viktigt att måltiden 

håller bra kvalité och att maten uppskattas av barnen. Idag har vi ett stort matsvinn från våra 
mottagningskök, vilket rimmar dåligt med ett hållbart samhälle. Att bygga centralköket var ett 

olyckligt beslut. Andra kommuner som tidigare haft centralkök övergår mer och mer till 
tillagningskök. 

 
Förskolan på Björnås har tillagningskök, en rest från den tiden när denna förskola var ett utedagis. 

En personal lagar god mat till ca 70 barn. Rektor har i ett yttrande till Bildningsnämndens möte 
den 20 maj 2020 påtalat barnens förtjusning över den goda maten. Vidare menar rektor att det är 

mycket lättare att hålla budget i ett tillagningskök eftersom man bara lagar mat till de barn som 
finns i skolan aktuell dag och matsvinnet blir försumbart. Till centralköket ska antalet portioner 

redovisas dagen innan och bara en kostnaden för livsmedels dras av, inte övriga 
portionskostnader. Mat som inte äts upp blir matsvinn, ett stort sådant. 

 

I samband med att beslut togs om ett Centralkök beslöts också att mottagningsköken skulle 

byggas om. Men där har inget hänt förrän nu i sommar. Då Hyllinge skola fick ett nytt 

mottagningskök, som enligt uppgift är förberett för Cook and Chill. Mycket är oklart om och när 

detta i så fall ska genomföras. Det är också oklart vem som ska ta beslut om de andra 
mottagningsköken. 

 

Mot bakgrund av detta ställer vi följande frågor: 

1. Har övriga mottagningskök byggts om? Om svaret är nej, när planeras de att byggas om?  
2. Ska Hyllinge skola gå över till Cook and Chill och isåfall när? 

3. Ska alla mottagningskök gå över till Cook and Chill? 
4. Om ja på fråga tre, var har beslutet tagits? 

5. Vad är prisskillnaden mellan traditionell storköks-matlagning och Cook and Chill? 
6. Vad är skillnaden mellan nuvarande system och Cook and Chill?  

 
 

 

Åstorp 2020-09-28 

 
Bodil Hellberg (L)  
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