Motion om religiös specialkost i kommunal verksamhet.

Frågan om religiös specialkost i kommunal verksamhet har varit mycket omdiskuterad,
inte minst sedan det visat sig att exempelvis förskolor har serverat ritualslaktat,
och liknande kött utan att begära samtycke från, eller ens informerat
Det finns många ståndpunkter

halalslaktat

barnens föräldrar.

i debatten —vissa ser inte problemet med att religiös

specialkost serveras till ovetande barn och andra brukare, medan andra tycker att det är ett
brott mot principen om en konfessionsfri skola. Vi anser själva att kommunen inte skall
servera eller subventionera

religiös specialkost över huvud taget.

Men oavsett var man står i frågan borde man inse vikten av att i kommunens högsta
demokratiska församling fattas beslut om en gemensam policy i en så viktig fråga
Därför vill vi gärna att det utreds hur många barn och vuxna i vår verksamhet som serveras
ritualslaktat

kött eller religiöst välsignat kost. Utredningen skall också undersöka hur stor

merkostnad detta medför kommunen, om möjligt bör undersökningen
del av de totala kostnaderna som går till certifieringsavgifter,
utför certifieringen.
kommunstyrelsen

också visa hur stor

samt vilka organisationer

I enlighet med ovanstående vill vi att kommunfullmäktige

som

ger

i uppdrag att ta fram förslag på regler och riktlinjer för hur religiöst

välsignad kost skall hanteras i kommunala verksamheter där det kan finnas barn eller andra
brukare som inte är religiöst eller av andra skäl motiverade att äta religiös specialkost. Ur
nktlinjerna

skall det framgå om det skall anses acceptabelt

att religiös specialkost serveras

till dessa grupper, utan uttryckligt tillstånd från brukaren eller barnens vårdnadshavare.

Med hänvisning till ovanstående
-Att ge kommunstyrelsen
ritualslaktat

yrkar undertecknade:

i uppdrag att ta reda på hur många barn och vuxna som serveras

kött eller religiöst välsignad kost, och till vilken kostnad.

-Att ge kommunstyrelsen

i uppdrag att ta fram förslag på regler och riktlinjer för hur

religost välsignad kost skall hanteras i kommunala verksamheter

där det kan finnas barn

eller andra brukare som inte är religiöst motiverade eller av andra skäl rnotsätter sig att äta
religiös specialkost.
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