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Motion av Lisa Stolpe (V) om att införa skolfrukost
STK-2021-805
Sammanfattning

Lisa Stolpe (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska uppdra åt grundskolenämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ta fram ett förslag på hur skolorna kan erbjuda
frukost åt eleverna. Motionären hänvisar till skolans kompensatoriska uppdrag vars syfte är att
uppväga skillnader mellan elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. I yttranden
från grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedöms införandet av
generell skolfrukost inte ligga inom ramen för skolans kompensatoriska uppdrag. Förslaget är att
motionen avslås.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Lisa Stolpes (V) motion om att införa skolfrukost.
Beslutsunderlag









Motion av Lisa Stolpe (V) om att införa skolfrukost
Motion av Lisa Stolpe (V) om att införa skolfrukost
Remissvar från grundskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 211020 § 182 med muntlig Reservation (V)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 211029 § 130 med Reservation (V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-17
Kommunstyrelsen 2022-02-09
Kommunfullmäktige 2022-03-03
Beslutet skickas till
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Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Lisa Stolpe (V)
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Ärendet

Lisa Stolpe (V) föreslår i en motion att införa skolfrukost i grundskolan och gymnasieskolan.
Motionären framhåller det positiva sambandet mellan näringsrik kost och koncentrationen under
skoldagen. Vidare lyfter motionären att elevenkäten i grundskolan visar att många elever inte äter
frukost och/eller skollunch. Motionären hänvisar till skollagen som anger att huvudmän och
skolor har ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnader mellan elevers olika
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Med hänvisning till detta föreslår motionären att
kommunfullmäktige ska uppdra åt grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att ta fram ett förslag på hur skolorna kan erbjuda frukost åt eleverna.
Remissen har skickats för yttrande till grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Nedan sammanfattas remissinstansernas yttranden, dessa bifogas i
sin helhet ärendet.
Grundskolenämnden
Grundskolenämnden instämmer i att det finns ett samband mellan förutsättningar för elevers
lärande, hälsa och utveckling och en näringsrik kost. Nämnden anger att alla elever i
grundskolan, enligt skollagen, erbjuds en näringsriktig och kostnadsfri skolmåltid. Skolans
kompensatoriska uppdrag utgår från utbildningsuppdraget och innebär att sträva efter att
uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig sin utbildning, exempelvis att
genom resursfördelning, organisation och val av metoder och arbetssätt anpassa verksamheten
till elevernas förutsättningar och behov.
Skolan kan inte fullt ut kompensera för till exempel familjebakgrund, men har ett ansvar i att
eleverna får kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa och bra kosthållning. Ansvaret för
barnets grundläggande behov och förutsättningar för lärande inför skoldagen, genom exempelvis
sömn och kost, åligger vårdnadshavare. Nämnden menar att vårdnadshavare som behöver stöd i
att fullfölja sitt föräldraskap kan få detta genom socialtjänstens insatser. Servering av skolfrukost
bedömer nämnden således ej utgöra en insats inom skolans kompensatoriska uppdrag.
Grundskolnämnden förslår därför att motionen avslås.
(V) anmäler muntlig reservation.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att intentionerna i motionen är goda och
instämmer att en näringsrik kost är viktig för barn och unga. Nämnden anger att det ingår i
läroplanen att gymnasieskolan ska bidra till elevernas allsidiga utveckling och uppmärksamma
hälso-, livsstils- och konsumentfrågor. Detta görs bland annat inom ämnet idrott och hälsa och
genom elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande insatser samt hälsosamtal. Elevhälsan
kopplas även in för individuella samtal kring bland annat kost med elever som har hög frånvaro
eller koncentrationssvårigheter.
Nämnden anger att skolans kompensatoriska uppdrag utgår från utbildningsuppdraget och
innebär en strävan att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig sin
utbildning, exempelvis genom resursfördelning, organisation och val av metoder och arbetssätt.
Initiativ med gratis skolfrukost för elever finns redan inom nämndens verksamheter och flera
skolor har även caféer där elever kan köpa till exempel frukostfrallor eller fika. Varje rektor kan
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besluta om motiverande insatser för vissa grupper av elever i det fall skolan identifierat ett
behov. Nämnden anger att servering av skolfrukost kan vara en sådan insats, men bedöms inte
utgöra en generell insats som alla skolor har behov av eller som en insats inom ramen för
skolans kompensatoriska uppdrag. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att motionen avslås.
(V) lämnar skriftlig reservation.
Stadskontorets bedömning

Både grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att
skolfrukost inte ligger inom ramen för skolans kompensatoriska uppdrag och anser att motionen
ska avslås. Stadskontoret delar nämndernas bedömning och instämmer i att vårdnadshavare som
brister i sitt ansvar att tillgodose grundläggande behov, såsom kost, kan få stöd i sitt föräldraskap
av socialtjänsten. Nämnderna lyfter också elevhälsans hälsosamtal för att identifiera problem och
ge information kopplat till kosten samt rektors utrymme att genomföra motiverade insatser för
elever där skolan identifierat ett behov. Det finns därmed redan ett handlingsutrymme för varje
skola att genomföra riktade insatser, till exempel skolfrukost, för vissa grupper eller elever. En
riktad insats, utifrån varje skola eller elevs behov, bedöms dessutom vara mer resurseffektivt än
att införa skolfrukost som en generell insats i alla skolor i Malmö stad.
Förslaget är att motionen avslås.
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