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Medborgarförslag om att förbjuda elever att vid utflykter ta
med matsäck hemifrån
07.169 008
Bilaga: medborgarförslag
Ärendebeskrivning
xxxxx har i medborgarförslag yrkat att elever i skolan förbjuds att vid
utflykter ta med matsäck hemifrån. Förslagsställaren anser att skolan
skall förse alla barn med matsäck då det blir rättvisare och kosten håller
en högre kvalitet. Lärarna slipper kontrollera barnens matsäckar och
ingen blir utan mat på grund av att man glömt ta med matsäck, bilaga 1
till denna paragraf.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn‐ och utbildningsnämnden
för yttrande.
Förvaltningens yttrande
Av skollagens kap 4, § 4, framgår att utbildningen i grundskolan skall vara
kostnadsfri för eleverna. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag
som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. I Luleå har barn‐ och
utbildningsnämnden delegerat beslutsrätten om sådana obetydliga
kostnader till rektor.
Av samma paragraf, § 4:a, framgår att elever i grundskolan skall erbjudas
kostnadsfria skolmåltider. Lagtexten anger inga undantag från denna
bestämmelse, som t ex utflykter. Skolmåltidsverksamheten i Luleå ställer i
ordning mat till matsäck för elever på utflykt om beställningen görs minst
en vecka i förväg.
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Enligt mångårig tradition förekommer det dock att eleverna uppmanas ta
med matsäck vid utflykter. Det kan inte anses strida mot gällande
lagstiftning att eleverna vid enstaka tillfällen tar med matsäck vid utflykt.
Däremot kan det, som förslagsställaren skriver, på många sätt vara bättre
att alla barn, även vid utflykter, får sådan kost som ställs i ordning av
måltidsverksamheten. Skolorna bör därför uppmanas att använda sig av
skolmåltidernas service i samband med utflykter i större utsträckning än
som nu sker. Att helt förbjuda barn att ta med matsäck vid utflykt
förefaller dock att vara en alltför restriktiv åtgärd. Medborgarförslaget får
därmed anses besvarat.

Yrkanden
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Thomas Olofsson (fp) och
Migelle Wikström (m) att medborgarförslaget avstyrkes.
Anneli Ahlbäck (s) och Johans Sparrman (s) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden prövar yrkandena mot varandra och finner att
Anneli Ahlbäcks (s) och Johan Sparrmans (s) yrkande vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
_____
Yrkanden
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar
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Thomas Olofsson (fp) och Migelle Wikström (m) att nämnden
avstyrker medborgarförslaget.
Johan Sparrman (s) och Annika Sundström (v) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden prövar yrkandena mot varandra och finner att Johan
Sparrmans (s) och Annika Sundströms (v) yrkande vunnit bifall.
Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar avge yttrande i enlighet
med förvaltningens förslag.
Reservationer
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
______

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen, rektorer grundskolan, chef för skolmåltider
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