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Svar på medborgarförslag om att tillåta föräldrar att äta 
frukost på skolan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.   
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2022 § 134 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om att tillåta att föräldrar med 
barn som har beviljat fritids äter frukost på skolan. Kommunstyrelsen fick 
även i uppdrag att besluta i ärendet. Förslagsställaren lyfter värdet av ökad 
vuxennärvaro på skolan samt positiva effekter av att föräldrar får bättre 
kontakt med skolan, barnens klasskamrater och större insyn i barnens 
skoldag.  
 
Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan erbjudas näringsriktiga 
skolmåltider. Det är kommunen eller styrelsen för den fristående skolan som 
beslutar om vilken mat som ska serveras och hur serveringen ska gå till.  
 
Under höstterminen 2019 erbjöds vårdnadshavare till barn på Backaskolan 
att äta frukost på skolan till självkostnadspris. Detta avstannade i och med 
pandemin. Erfarenheterna från Backaskolan var att det fanns en grupp 
vårdnadshavare som valde att äta frukost på skolan men att det bara 
handlade om ett fåtal per dag. Det finns ytterligare skolor i kommunen som 
är intresserade av att på försök införa möjlighet för vårdnadshavare att äta 
frukost på skolan.  
 
De skolor som har lokalmässiga och organisatoriska förutsättningar för att 
servera frukost till vårdnadshavare är de som redan idag serverar frukost till 
barn på fritidshemmet och som har ett tillagningskök med tillräcklig 
kapacitet.  
 
Kommunens kostnader för frukost är ca 15 kronor per barn. Det som skulle 
tillkomma för vårdnadshavare utöver det som redan idag serveras är kaffe 
och te. Förvaltningen bedömer att frukost för vårdnadshavare kan erbjudas 
för 25 kronor. Betalningen kan ske med swish. Förvaltningen bedömer 
vidare att under förutsättning att efterfrågan är marginell, kommer detta inte 
att medföra ökade kostnader i form av personella resurser.  
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Kommunen ska i regel inte bedriva samma typ av verksamhet som 
näringslivet gör eftersom det kan riskera att snedvrida konkurrensen. Syftet 
med förslaget är dock att stärka samverkan mellan skola och hem och öka 
vårdnadshavarnas engagemang i skolans verksamhet. Syftet är främst inte 
att tillhandahålla frukost. Därmed bedömer förvaltningen att det är möjligt 
att på prov öppna upp för att vårdnadshavare till barn som går på fritids kan 
köpa frukost till självkostnadspris på ett antal grundskolor under 2023. En 
utvärdering ska sedan genomföras för att ta ställning till om frukost ska 
erbjudas även efter 2023. Vilka grundskolor som kan komma i fråga bör 
avgöras i dialog mellan rektor, skolans personal och personal på 
måltidsservice.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 januari 2023 
 Medborgarförslag om att tillåta föräldrar att äta frukost på skolan 

 
 
Päivi Malmsten Dennis Pavlovic 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Inskickat av: Anna Lotta Vylund
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#73373

Datum
2022-08-29 21:30

Ärendenummer: #73373 | Inskickat av: Anna Lotta Vylund (signerad) | Datum: 2022-08-29 21:30

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0702936800

 E-postadress
lotta.vylund@gmail.com

 Telefon
-

 Postnummer och ort
438 39 Landvetter

 Adress
BJÖRKÅSENS VÄG 11

 För- och efternamn
Anna Lotta Vylund

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Tillåta att föräldrar äter frukost på skolorna

Beskriv förslaget
Innan pandemin så kunde föräldrar till barn i backaskolan äta frukost tillsammans med sina barn för en kostnad. Detta medförde en 
utökad vuxennärvaro vilket bidrog till en lugnare start på dagen. För oss föräldrar innebar det en helt annan kontakt med mina barns 
klasskompisar och en större insyn i barnens vardag. Jag önskar att kommunen öppnar upp möjligheten att äta frukost tillsammans 
med sina barn igen för en tryggare skola.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Anna Lotta VylundNamn: 
198505045909Person ID: 

2022-08-29 21:30Datum: 
333DF490EFDC3B6EB984ECEAD7FE26DB9C665B5ASignerad checksumma: 
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