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§ 10 Dnr 2019/000002 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis 
skolfrukost i kommunens skolor 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås det att man inför gratis skolfrukost i kommunens skolor. 
Motionären påpekar att inte alla barn hinner äta frukost hemma eller måste 
pendla så långt till skolan att de blir hungriga igen. I motionen föreslås att 

alla elever från förskolan till årskurs 6 ska få tillgång till gratis skolfrukost.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 27 augusti 2018. 
Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterat den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 oktober 2018.     
Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 10 december 2018.. 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det saknas utrymme i verksam-
hetens budget.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis 
skolfrukost i kommunens skolor 

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås det att man inför gratis skolfrukost i kommunens skolor. 
Motionären påpekar att inte alla barn hinner äta frukost hemma eller måste 

pendla så långt till skolan att de blir hungriga igen. I motionen föreslås att 
alla elever från förskolan till årskurs 6 ska få tillgång till gratis skolfrukost.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 27 augusti 2018 
Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterat den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 oktober 2018.    

Överväganden 

I motionen hänvisar man till flera andra skolor runt om i landet som har 
infört skolfrukost som ett sätt att skapa gemenskap mellan eleverna, förbättra 
elevernas prestationer, minska konflikter och öka känslan av arbetsglädje 

och trygghet i skolan. Många skolor rapporterar framgångar med denna nya 
reform men kostnaden för att införa den har varit svår att förutse. 

Nynäshamns kommun har nyligen infört gratis skolfrukost till alla sina 
elever i årskurs 4 – 9, med en kostnad på cirka 400 000 kronor.  

För Mörbylångas del skulle en sådan reform medföra ökade kostnader i form 

av personaltimmar och ökad livsmedelskostnad.  Dessutom måste det finnas 
personal på plats i matsalen på morgonen för att ta hand om barnen, då detta 

inte är kökspersonalens uppgift. Ett alternativ skulle vara att barnen får en 
extra smörgås runt klockan 9.00. Detta skulle vara lättare då det inte kräver 
ett system för hur många som ska ha frukost eller så mycket extra arbete för 

personalen. Totalt 1 410 elever går idag från förskolan till åk 6 varav 790 är 
inskrivna på fritids där frukost ingår om man har frukosttiden i sitt schema. 

Beräknad kostnad för att ge en smörgås till de barn som inte har frukost på 
schemat skulle bli cirka 3 100 kronor per dag för totalt 620 barn. Den totala 
kostnaden skulle då uppgå till 551 800 kronor för ett läsår med 178 

skoldagar. 

Med hänvisning till de budgetnedskärningar som verksamheten kommer att 

behöva införa under 2019 skulle denna extra kostnad medföra omfattande 
nedskärningar inom andra områden.  

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2 på ett negativt sätt. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att det saknas utrymme i verksamhetens 
budget.  

David Idermark 
Verksamhetsområdeschef 

Åsa Strömberg 
Sekreterare 

Fattat beslut expedieras till: 

Elisabeth Cima-Kvarneke  



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 

Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis skolfrukost i kommunens skolor. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 27 augusti 2018.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  

 



Till Mörbylånga Kommunfullmäktige 

 

Motion om gratis skolfrukost i kommunens skolor 

Det är inte alla barn som har möjlighet att äta frukost hemma. Vissa barn slarvar 

av olika anledningar dessutom med frukostmåltiden. Andra barn åker hemifrån 

redan klockan 7.00 med skolbussen och hinner bli jättehungriga till lunchen.                                                                                     

Runt om i landet finns goda exempel på att skolor erbjuder gratis skolfrukost.   

Här kommer några exempel på hur man ser på detta:                                          

”Alla elever som går i förskoleklass och upp till årskurs 6 erbjuds gratis frukost i 

skolrestaurangen. Även föräldrar får följa med och äta frukost till en mindre 

kostnad. Tanken är att projektet ska leda till att frukosten blir en mötesplats där 

vuxna och barn kan starta dagen tillsammans. Förhoppningen är att eleverna ska 

förbättra sina prestationer, konflikterna ska minska och känslan av arbetsglädje 

och trygghet ska öka.” (Vingåkers kommun) 

”För de som äter frukost i skolan kan vi se en ökad koncentrationsförmåga. Det 

innebär också att elever som tidigare hade svårt att komma i tid nu gör det. 

Många ur personalen väljer att äta frukost på skolan eller att ta en fika 

tillsammans vid samma tid. Det har skapat en naturlig mötesplats mellan elever 

och personal varje morgon. Den effekt av skolfrukosten som varit lättast att 

mäta är att det bidragit till ökad trygghet och studiero för hela skolan.” (Enskede 

gårds gymnasium) 

”Att äta en stadig frukost lägger en god grund för en bra skoldag och utöver 
målet att alla barn ska få mat i magen finns också en tanke om att avdramatisera 

matsalsmiljön något. Om man redan varit inne i matsalen och ätit en lugn 
frukost i avslappnad miljö med värmeljus på borden kanske det är lättare att 

komma till matsalen på lunchen. Det blir mysigt och positivt laddat att gå till 
matsalen” säger Per Ahlbom vid Perslundaskolan i Ockelbo. 

 
 

Vänsterpartiet vill därför föreslå att gratis skolfrukost införs i kommunens 

skolor.  

 
Ölands Skogsby 2018-08-26 

 
 
Elisabeth Cima Kvarneke 

Vänsterpartiet i Mörbylånga 
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