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Medborgarförslag om matsäck för barn i grundskolan
Bilaga:
Yttrande
Helena Åsén anför följande i ett medborgarförslag 2006-09-14.
Förslag
Barn i grundskolan ska MAX 1 gång/termin behöva ta med sig matsäck
hemifrån.
Motivering
Skolmåltider ingår ju för barnen och jag ifrågasätter starkt varför föräldrar
flera gånger per läsår ska behöva skicka med matsäck till sina barn när dom
ska på olika aktiviteter. När barnen inte ska äta lunch på skolan så borde det
ju rimligtvis bli mindre mat att tillaga för kökspersonalen vilket resulterar i
mindre kostnader för mat den dagen. Dessa pengar kan ju användas till att
skolan själv ansvarar för att göra matsäckar till barnen. Oftast vill barnen ha
med sig choklad och mackor vilket inte är en fullvärdig lunch för ett barn.
Jag kräver att skolan själv ansvarar för att ge våra barn den lunch som dom är
berättigade till varje dag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS YTTRANDE
Chefen för skolmåltiderna har upprättat ett svar på medborgarförslaget enligt
bilaga. Svaret visar att skolmåltider ställer i ordning matsäck till eleverna om
beställning görs minst en vecka i förväg. Uppenbarligen har informationen om
detta inte nått ut till alla skolor.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att information lämnas till skolorna
om möjligheten att beställa matsäck till skolelever från skolans bespisning.
Medborgarförslaget får därmed anses besvarat.
Annika Sundström och Maria Salmgren yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla medborgarförslaget i enlighet med barn- och utbildningsnämndens yttrande.

_____
Mattias Karlsson föreslår att medborgarförslaget ska anses behandlat i
enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

