Falkenbergs kommun
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§ 214
Motion - Avgiftsfri frukost i grundskolan, KS 2017/508
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Konstatera att Falkenbergs kommun under åren 2016-2017 bedrivit
projektverksamhet på Söderskolan i Heberg med bland annat avgiftsfri
frukost.
2. Därmed anses motionen behandlad.
Beskrivning av ärendet
Marcus Dufwa (S) har inkommit med en motion om att barn- och
utbildningsnämnden ska uppdras att återkomma med förslag på
försöksverksamhet i grundskolan för att utvärdera effekterna av avgiftsfri
frukost. Vidare föreslår motionären att barn- och utbildningsnämnden ska
återkomma med en kostnads- och konsekvensanalys av att införa avgiftsfri
frukost för alla elever i grundskolan.
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
motionen. I korthet låter nämnden meddela att motionen bör avslås eftersom
forskning på ämnet inte kan påvisa att frukost skapar förutsättningar för
minskad ojämlikhet i studieresultaten, samt att tidigare försöksverksamhet
på området inte givit avsedda effekter.
Vidare informerar nämnden om ett hälsoprojekt som åren 2016-2017
genomfördes på Söderskolan i Heberg som gick ut på att erbjuda en timmes
fysisk aktivitet varje vecka samt frukost för samtliga elever. Utfallet visade
att de elever som inte åt frukost hemma upplevde ökad koncentration,
medan de elever som åt frukost hemma inte upplevde någon skillnad i
koncentrationsförmågan. Många elever upplevde däremot större
koncentration efter den fysiska aktiviteten. Barn- och utbildningsnämnden
informerar även om genomförd försöksverksamhet med avgiftsfri frukost
som på grundskolor i Trollhättans kommun.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens intention om att frukosten
är ett viktigt mål på dagen, men konstaterar att försöksverksamhet på
området genomförts i såväl Trollhättans kommun som på Söderskolan i
Heberg. Eftersom barn- och utbildningsnämnden låtit utreda motionens
förslag och med stöd i forskning kan påvisa att erbjudandet av avgiftsfri
frukost inte står i samband med minskad ojämlikhet i studieresultat, samt att
försöksperioderna inte genererat sådan effekt som var avsedd, anser
kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör avslås.
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Ekonomi
Införandet av avgiftsfri frukost på en grundskola med 440 elever och
stadieindelning F-9 under en månad bedöms kosta 230 tkr, exklusive
tillsynspersonal. På ett år skulle kostnaden uppgå till 1,8 mkr. För samtliga
elever i grundskolan skulle avgiftsfri frukost kosta uppskattningsvis 20,8
mkr, varav 2,3 mkr utgår i ersättning till fristående grundskolor.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-15
Motion om avgiftsfri frukost i grundskolan, 2017-10-30
Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-30 § 12
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-12-07
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar att ”… samt att det inte går att påvisa ett samband
mellan frukost och minskad ojämlikhet i elevers studieresultat.” utgår ur
första punkten samt att motionen anses behandlad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande och finner
att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.

Utdragsbestyrkande

2 (2)

