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Kommunstyrelsen 
 

 

Yrkande                                                                                                Demokraterna 

Ärende nr 2.2.24   

25 mars 2020                   

 

Yrkande angående tillfälligt höjt stöd till barnfamiljer 
 
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen hemställer till Utbildningsnämnden om att ta fram ett kupongsystem 

så att de gymnasieelever som idag tvingas studera på distans ges möjlighet att hämta 

lunch på en närliggande restaurang.  

 
Yrkandet 
 
Inom ramen för distansundervisning är det viktigt att alla ges möjlighet att äta en bra 
lunch. 
 
Kommunen kan genom ett kupongsystem för luncher även bidra till att restauranger 
delvis kompenseras för det vikande kundunderlaget, och därigenom kan en del jobb 
säkras.    
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Yrkande angående- V och MP eget yrkande om tillfälligt 
höjt försörjningsstöd för barnfamiljer 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avslå yrkandet. 
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att på lämpligast sett (under rådande 

omständigheter) se till att barn i familjer med försörjningsstöd erhåller mat 
likvärdig den skolan normalt tillhandahåller. Några förslag ges nedan.  

Yrkandet 
 
Det är mycket viktigt att säkra barnens rätt till näringsriktig mat i dessa tider. Att 
öka försörjningsstödet garanterar inte alla barn lagad och näringsriktig kost. 
Göteborgs Stad bör därför se till att barn i familjer med försörjningsstöd verkligen 
erhåller den mat de har rätt till. 
Exempel på detta skulle kunna vara att skolornas ordinarie matbespisning hålls 
öppen och att maten till denna målgrupp lagas för att sedan delas ut i samhället. 
Antigen via matlådor eller leveranser lokalt. Lokala restauranger och andra 
matställen skulle också temporärt kunna nyttjas för ändamålet.  

På så vis håller vi också igång delar av näringslivet och ger människor 
möjligheten att behålla sina jobb. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-03-20 
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Yrkande angående – Tillfälligt höjt 
försörjningsstöd för barnfamiljer 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Försörjningsstödet för de familjer som har barn i gymnasieutbildning höjs under den 
tid som distans/hemundervisning pågår för att kompensera för ökade matkostnader.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt återkomma med 
kostnadsberäkning för finansieringsbeslut. 

Yrkandet 
Med anledning av Covid-19 kommer Göteborgs gymnasieskolor ha stängt och istället ge 
gymnasielever utbildning på distans. För de barn vars familjer uppbär försörjningsstöd 
innebär det att barn som vanligtvis äter lunch i skolan, under en längre tid framöver 
kommer behöva äta hemma. För en del barn är målet i skolan, det enda målet lagad mat 
man får på en dag. Att barnen studerar hemma kommer innebära ökade kostnader för 
familjen. Därför vill vi se en tillfällig höjning av försörjningsstödet för berörda familjer 
för att minska den ekonomiska pressen. Vid det fall att stadens skolor och förskolor 
kommer stängas, ska detta omfatta alla barnfamiljer med barn i 
förskola/grundskola/gymnasieskola. Utbildningsnämnden ska finansiera skollunch för 
gymnasieelever. En del äter i skolmatsalar, andra har lunchkuponger. Vilken nämnd som 
ska stå för kostnaderna för dessa elever vars familjer lever på marginalen behöver 
utredas. 

Den rådande situationen med anledning av Covid-19 och beslutet att stänga 
gymnasieskolor gör att det finns anledning att frångå gängse regelverk. Vi behöver 
tillsammans säkerställa att barn som redan lever i ekonomisk utsatthet inte drabbas 
hårdare.  
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Yrkande  
2020-03-18 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Nytt ärende  
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