Motion
Kommunfullmäktige 2021-11-08

Rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Haninge kommuns grundskolor

Vänsterpartiet anser att alla barn i landets samtliga skolor ska få äta sig mätta varje dag
och att de ska ha rätt till frukost. För oss är detta lika självklart som att de ska få ta del
av en pedagogisk verksamhet av god kvalitet. Många barn och unga äter inte frukost
hemma. Det kan bero på att tiden inte räcker till, föräldrar som går till jobbet tidigt
och inte ordnar med frukost till barnen eller på dåliga matvanor. Det finns emellertid
också barn som möts av ett tomt kylskåp på morgonen. Föräldrarna har helt enkelt
inte råd att köpa mat.
Den ökande barnfattigdomen är ett faktum i Sverige, såsom de ökande sociala
klyftorna. I en nyligen släppt rapport från Rädda Barnens internationella
organisation jämförs Sverige med länder i Östeuropa när det kommer till
barnfattigdom. Sverige är sämst i Norden och det är störst skillnader mellan utrikesoch inrikesfödda barn i Sverige i EU. Inget barn ska behöva öppna ett tomt kylskåp.
Det finns mycket som kommuner och myndigheter kan göra för att förbättra barn
och ungas livsvillkor. Ett är att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna till
att orka med undervisningen, lek och aktiviteter i skolan, genom att se till att inget
barn ska behöva vara hungrig när skoldagen börjar.
Här ligger Haninge kommuns skolor i framkant, där många idag serverar frukost.
Men inte alla och inte alltid utan kostnad. Vendelsömalmsskolan, Kvarnbäcksskolan
och Höglundaskolan är några av de skolor (sex skolor) som inte serverar någon
frukost. Ribbyskolan (F-9, avgift åk 7-9), Tungelsta skolan (F-9, avgift för åk 4-9) och
Brandbergsskolan (för alla årskurser) är skolor som serverar frukost men mot en

avgift på 5kr. Runstensskolan (F-6), Söderbymalmsskolan (åk 7-9) och Vikingaskolan
(F-6) är bland de skolor (sju skolor) som serverar frukost kostnadsfritt. Alla
fritidshem och förskolor serverar också frukost kostnadsfritt.
Här vill Vänsterpartiet se ett enhetligt agerande från Haninge kommun där alla
kommunens grundskolor erbjuder frukost utan kostnad för alla elever oavsett
årskurs. I Jordbros och Vegas skolor serveras t.ex. ingen frukost alls, medan det i
Handens alla grundskolor serveras frukost kostnadsfritt. Det ska inte finnas olika
förmåner bland våra egna elever som beror på vilken skola man går i eller vilken
kommundel man bor i.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. att inrätta kostnadsfri frukost för alla elever i Haninge kommuns grundskolor

Sevim Celepli (V)

