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Lundaförslag: Inför frukt till barnen igen
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

besvara Lundaförslaget enligt vad som framgår av barn- och
skolförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden har mottagit ett Lundaförslag som föreslår
återinförande av fria fruktstunder för barnen i Lunds kommuns
skolor.
Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över
Lundaförslaget. I yttrandet konstateras sammanfattningsvis att barnoch skolförvaltningen anser att det fortsatt bör vara upp till
respektive rektor att avgöra huruvida fria fruktstunder ska erbjudas
eller inte.

Underlag för beslutet
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Lundaförslag: Inför frukt till barnen igen, daterat 2021-08-26

Ärendet
Bakgrund
I november 2021 inkom ett Lundaförslag om att återinföra minst en
frukt om dagen till barnen i Lunds kommuns skolor.
Lundaförslaget fick efter publicering på kommunens hemsida totalt
268 röster. Barn- och skolnämnden har fått Lundaförslaget för
direktbesvarande.

Svar till förslagsställaren
Enligt skollagen ska varje elev i grundskolan erbjudas näringsriktig
och kostnadsfri skollunch. Fria fruktstunder, som ligger utanför
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ramen för vad som är lagstadgat, blir därmed frivilligt för skolenheten
att erbjuda eleverna. På många skolor erbjuds dock någon form av
frukt i samband med skolmåltiderna, där målet är att varje elev ska
äta 100-125 gram grönsaker och frukt i samband med skollunchen.
Grönsakerna och frukterna som köps in ska till större delen vara
ekologiska med fokus på de som är i säsong och med minsta möjliga
klimatavtryck. Ur ett hållbarhetsperspektiv arbetar kommunen aktivt
för en långsiktig hållbar utveckling, vilket innebär att maten ska vara
bra för både hälsa och miljö.
Lunds kommun har under tidigare år tillhandahållit fria fruktstunder,
ett beslut som riktades till skolornas lågstadieklasser (F-3). I samband
med effektiviseringar för kommunens verksamheter, beslutade
kommunfullmäktige år 2019 att ta bort det riktade anslaget från och
med år 2020. Motsvarande medel lades in i underlaget för beräkning
av elevpeng.
Rektor för respektive skola beslutar om hur enheten ska organiseras
och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.
Det är av stor vikt att värna om rektors mandat och roll som
pedagogisk ledare med möjlighet att prioritera insatser efter vad som
bäst bedöms bidra till elevernas måluppfyllelse.
Ett återinförande av gratis frukt i grundskolan skulle också leda till ett
antal praktiska utmaningar. Delar som är förknippade med de
praktiska utmaningarna kan handla om själva beställningen av frukt,
koll på allergier, servering och efterhantering av frukten, vilken/vilka
frukter som ska serveras, tillgodose att det finns alternativ till de barn
som föredrar annat än frukt, och så vidare. En ytterligare viktig aspekt
i detta är att minska matsvinnet. Skolenheterna erfar att ett relativt
stort matsvinn kan uppstå i samband med fria fruktstunder i skolan,
något som kan bli kostsamt i längden för en enskild skola.
Alla skolor har alltid möjligheten att vid extra behov erbjuda någon
form av mellanmål för att eleverna ska klara sin skoldag och orka lära.
Mot bakgrund av vad som framgår ovan, anser barn- och
skolförvaltningen att det fortsatt bör vara upp till respektive rektor
att avgöra om det ska erbjudas fria fruktstunder för alla.

Beredning
Ärendet har beretts inom skolkontoret på barn- och
skolförvaltningen samt med utbildningschef grund-grundsärskola i
Lunds kommun.

Barnets bästa
Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i
främsta rummet. Kommunens resurser måste användas på sådant
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sätt att de kommer till bäst nytta för barnen. Måltider är en viktig del
i barns och elevers vardag i både förskola och skola och
utgångpunkten är att alla ska ha likvärdiga förutsättningar att orka
hela sin skoldag.
På många skolor erbjuds frukt i samband med skollunchen, och
elever med extra behov av energitillskott för att klara sin skoldag har
möjlighet att få det. Det är därutöver, utifrån barnet bästa, angeläget
att rektor fortsatt ges möjlighet att prioritera de åtgärder inom sin
verksamhet som bäst bedöms komma eleverna till nytta.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Linda Abrahamsson
Kvalitet- och myndighetschef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
Förslagsställaren
Medborgarcenter
Kommunfullmäktige

