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Svar på medborgarförslag nr IO/2020 - Kommunen ska erbjuda
alla gymnasieelever, folkbokförda inom Österåker, luncher på
vardagar

Kommunstyrelsens beslut

1. Anse medborgarförslag m: 10/2020 besvarad med hänvisning till att

ersättning för skollunch ingår i programpengen för gymnasieskolan.

2. Österåkers kommun tydliggör för gymnasieskolor där gymnasieelever
bokförda i Österåker är elever att det har rätt till lunch, att det ingår i

ersättningen i programpengen.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår förslagsställaren att kommunen erbjuder

gymnasieelever, som är folkbokförda i kommunen luncher på vardagar, tex. i

form av lunchkuponger.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-09-16, § 7:8.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-09-03.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-08-26.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnänmden protokollsutdrag 2020-08-27, § 5:6.

Förslag till beslut

IVIichaela Fletcher (M) yrkar bifall ordförandeförslaget innebärande att anse
medborgarförslag m' 10/2020 besvarad med hänvisning till att ersättning för
skollunch ingår i programpengen för gymnasieskolan.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande att Österåkers
kommun tydliggör för gymnasieskolor där gymnasieelever bokförda i

Österåker är elever att det har rätt till lunch, att det ingår i ersättningen i

programpengen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att så är
fallet.
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Förslag (endast ett ämne)*'

att kommunen ska erbjudá alla gymnasieelever bokförda Inom Österåker luncher på vardagar

Beskrivning*
\ \ '

'
" '

l Österåkers kommun är det nu flera ungdommar som inte kan få lunch via skolan, det är
'dom ungdomar som inte går på en gymhaSIeskola I Österåker _u n kanske'1 Stockholms
stad_ till exempel._ Och det kostar skjörtan. .Helt plötsligt_ måste familjer köpa m mycket mer
mat Vilket kan vara_ svårt för' en familjebudget som inte har särskillt breda marginaler.
Kommunen borde ta_ sitt. ansvar 'och 'se

till att alla gymnasmelever I .vår kommun har _en

säkerställd tillgång till mat. Detta ;skulle kunna ta_ formen via kuponger till resturanger och
.därmed stötta det lokala nänngshvet | en svår ekonOmisk .tid eller' så kan man använda de
quala kök somwfinns.- som en gymnasneelev som nu_ inte får 'mat via' gymnasueskolan
längre så ber'jag er politiker, hjälp oss!

Namn *
.

Wllma Eklund

E] Jag_ samtycker“ till publicering av mitf namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens' webbplats. Om jag'
inte samtycker publiceras_ endast medborgarförslaget.


