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Tillfällig möjlighet för gymnasieelever 
hemmahörande i Göteborg att hämta ut 
skollunch/matpaket från kommunala 
grundskolor 

§ 17, Dnr 0755/20  

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Gymnasielever, hemmahörande i Göteborg, erbjuds hämta skollunch/matpaket från 

kommunala grundskolor i sitt närområde efter anmält intresse. 

Handling 
2020 nr 90. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L), Bosse Parbring (MP), Stina Svensson (FI) och Jenny Broman (V) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Pernilla Taxén Börjesson (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 

bifallits. 

Protokollsanteckning 
Stina Svensson (FI) antecknar som yttrande en skrivelse från V och MP den 6 april 2020 i 

kommunstyrelsen. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningsnämnden 

Samtliga stadsdelsnämnder 

Grundskolenämnden 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-04-16 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Dag för justering 

2020-04-16 

 

Vid protokollet 
 

 

Sekreterare 

 

Lina Isaksson 

  

 

 

Ordförande 

 

 

Anneli Rhedin 

  

 

 

Justerande 

 

 

Pär Gustafsson 

  

 

Justerande 

 

 

Håkan Eriksson 
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Tillfällig möjlighet för gymnasieelever 
hemmahörande i Göteborg att hämta ut 
skollunch/matpaket från kommunala 
grundskolor 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från L, M, C och S den 3 april 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Gymnasielever, hemmahörande i Göteborg, erbjuds hämta skollunch/matpaket från 
kommunala grundskolor i sitt närområde efter anmält intresse. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Helene Odenjung (L) yrkade bifall till yrkande från L, M, C och S den 3 april 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkade att ärendet skulle behandlas av kommunfullmäktige. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 6 april 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade först att bifalla Daniel Bernmars yrkande om att ärendet 
skulle behandlas av kommunfullmäktige och härefter att bifalla Helene Odenjungs 
yrkande. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Representanterna från D antecknade följande till protokollet: Det är mer än två veckor 
sedan Demokraterna, i likhet med partier i andra kommuner, lämnade förslag till att 
stödja gymnasieleverna med möjlighet till gratis mat. Alliansen och S till slut också de 
med ett förslag till lösning. Dock var förslaget dåligt berett. Alliansen hävdar tidsskäl, 
men hade minsann tid att kalla till en hel presskonferens förra fredagen bara avseende 
detta förslag. Vi Demokrater anser att det är bättre att bereda ärenden ordentligt, än att 
snabbt springa ut och hålla presskonferens. Denna ”politiska hantering” talar för behovet 
av att dra igång stadens krisledning. 

  

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2020 nr 90 

 

  



 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2) 

   

   

Representanterna från V och MP antecknade som yttrande en skrivelse från den 6 april 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 3 april 2020. 

 
 
Göteborg den 8 april 2020 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yrkande angående – Yrkande från M, L, C, S särskilt 

yttrande KD – Elever ges möjlighet att hämta ut 
skollunch/matpaket från kommunala grundskolor 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att på lämpligast sätt (under rådande 
omständigheter) se till att samtliga barn i Göteborg som inte kan gå till sina 
ordinarie undervisningar erhåller mat likvärdig den skolan normalt 
tillhandahåller. Några förslag ges nedan. 

Yrkandet 
Det är viktigt att säkra barnens rätt till näringsriktig mat i dessa tider. Göteborgs Stad bör 
därför se till att samtliga elever som inte längre får mat i skolan, erhåller den mat de har 
rätt till.  

Exempel på hur detta kan genomföras:  

• Skolornas ordinarie matbespisning hålls öppen och maten till denna målgrupp lagas för 
att sedan delas ut, antigen via matlådor eller lokala leveranser efter att eleven anmält 
intresse för att hämta mat och ta med hem. Identifiering / QR-kod rekommenderas. 

• Lokala restauranger och andra matställen skulle enligt överenskommelser med 
kommunen också temporärt kunna nyttjas för ändamålet. För att säkra elevens 
berättigande till måltider kan en QR-kod användas. Borås kommun gör detta redan nu. 
Bromölla och Sölvesborg arbetar från och med tredje april på liknande sätt, se bifogad 
länk1  

• Detta ska villkoras till att eleverna endast får hämta mat (take-away) och således inte 
tillåts äta i restaurang eller skolmatsal. 

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

 

 

 

 
1 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/gymnasieelever-erbjuds-take-away-fran-
restauranger?fbclid=IwAR3IPNwxcINYbudh01-
7C2ZabPkN8O11KXKlNFwg2VWDH8tM7s1BqnsxaEA 
 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

2020-04-06 
 

  

Ärende nr 2.2.17 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/gymnasieelever-erbjuds-take-away-fran-restauranger?fbclid=IwAR3IPNwxcINYbudh01-7C2ZabPkN8O11KXKlNFwg2VWDH8tM7s1BqnsxaEA
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/gymnasieelever-erbjuds-take-away-fran-restauranger?fbclid=IwAR3IPNwxcINYbudh01-7C2ZabPkN8O11KXKlNFwg2VWDH8tM7s1BqnsxaEA
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/gymnasieelever-erbjuds-take-away-fran-restauranger?fbclid=IwAR3IPNwxcINYbudh01-7C2ZabPkN8O11KXKlNFwg2VWDH8tM7s1BqnsxaEA
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Yttrande angående – Yrkande från L, M, C, S 
särskilt yttrande KD – Elever ges möjlighet att 
hämta ut skollunch/matpaket från kommunala 
grundskolor 

Yrkandet  
Med anledning av Covid-19 har Göteborgs gymnasieskolor stängt och ger gymnasielever 
utbildning på distans. För en del barn är målet i skolan, det enda målet lagad mat man får 
på en dag. Möjligheten att hämta mat på en grundskola i närområdet möjliggör att 
eleverna ska fortsätta få lagad mat och att många familjers pressade ekonomi inte belastas 
ytterligare.  

För att detta ska genomföras på ett säkert sätt behöver skolorna ha beredskap för att 
kunna ta emot de extra gymnasieelever som kommer till bamba för att hämta mat. Vissa 
mindre grundskolor har redan idag trängsel under lunchtid och behöver nu informeras om 
att det är extra viktigt att kunna hålla avstånd när antalet elever som anländer till skolan 
ökar, för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det måste finnas 
tillräckligt med personal i skolmatsalen för att kunna hantera den extra arbetsuppgiften 
utan att vare sig arbetsmiljön eller möjligheten att undvika smittspridning försämras.  

Förslaget beskriver inte hur kostnaden ska omhändertas, det är viktigt att säkerställa att 
varken grundskolans ekonomi eller intern service belastas med ytterligare kostnader.  

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yttrande 

 

2020-04-06 

 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 

  

2.2.17 
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Yrkande – Elever ges möjlighet att hämta ut 
skollunch/matpaket från kommunala 
grundskolor 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Gymnasieelever, hemmahörande i Göteborg, erbjuds hämta skollunch/matpaket från 
kommunala grundskolor i sitt närområde efter anmält intresse.  

Yrkandet 
 
Den 18 mars övergick all undervisning inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och 
yrkeshögskolan till att genomföras på distans efter rekommendation från regeringen och 
Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19. I dag är cirka 20 000 
elever inskriva på gymnasieskolor i Göteborg, drygt 3 000 elever är från kranskommuner.  

Sedan undervisningen övergick till distans har skolköken på stadens gymnasieskolor varit 
stängda. För en del elever är lunchen i skolan, huvudmålet mat man får under dagen. För 
oss är det viktigt att säkerställa att de elever som är i behov av mat under dagen även får 
möjlighet till det, vilket det finns en bred samsyn kring.  

Staden har en central uppgift i att minska skillnader i livsvillkor för att genom det öka 
sammanhållningen, tilliten och delaktigheten. Det är alltid viktigt, men särskilt i en kris 
som denna. Göteborg ska vara en jämlik stad. Det är en viktig social insats att säkerställa 
att gymnasieelever får äta under dagen. 

Alla gymnasieelever, hemmahörande i Göteborg, ska därför ges möjlighet att hämta ut 
skollunch/matpaket på grundskolor i sitt närområde efter att eleven anmält intresse för att 
hämta mat och ta med hem. Eleven behöver även kunna identifiera sig. 

Det är viktigt att hålla nere smittspridningen och följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer att begränsa resor till och från gymnasieskolor i centrala Göteborg. 
Därför har andra goda initiativ i frågan värderats och avförts från fortsatt beredning. 
Skulle myndigheterna ytterligare skärpa rekommendationerna får frågan omprövas.  

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

Särskilt yttrande  

2020-04-03 

 

(L, M, C, S) 

(KD) 
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