Datum: 2016-05-25

Yttrande
En motion har inkommit från (SLP) angående återinförande
av obligatorisk fruktstund med kommunbetald frukt.
Ärendebeskrivning
(SLP) Skol och landsbygspartiet har inkommit med en motion där de har som förslag:
Att den obligatoriska fruktstunden återinförs och i samband med detta att kommunen står för
kostnaden för frukt/rotfrukter.
Motionären skriver:
”Barn och utbildningsnämnden har beslutat att avskaffa den obligatoriska fruktstunden.
Orsaken är svårbegripligt. Ett avskaffande av den obligatoriska fruktstunden påstås innebära
ett stärkande av måluppfyllelsen att Piteå kommuns kommunala skolor skall vara avgiftsfria.”
Barn och utbildningsnämnden och andra administratörer menar att barn kan äta frukt på
rasten. Vilket är ett både felaktigt och kontraproduktivt synsätt utifrån att barn skall behandlas
likvärdigt i skolan.
Skol och landsbygdspartiet skriver vidare att relaterat till kommunens totala inkomster är ett
inköp av en morot eller fruktbit till fruktstunderna vad vi i vanligt kalla ”kaffepengar”. Man
kan också överväga att fråga någon av de tre stora livsmedelsaktörerna Willys, Coop och ICA
om de vill sponsra frukt till skolbarnen. Redan nu så erbjuder dessa företag barnen gratis
ekologiska bananer till de barn som är med sina föräldrar och handlar matvaror.
Självklart bör frukten och rotfrukterna vara ekologiska och om möjligt närodlade.

Yttrande
Skol och landsbygdspartiet anger en felaktig skrivning att Barn och utbildningsnämnden har
beslutat att avskaffa den obligatoriska fruktstunden.
Barn utbildningsnämnden har med hänvisning till Skollagen uppmanat rektorerna att
säkerställa att skolan är avgiftsfri. Några av våra skolor har haft fruktstund som dagligt inslag
i undervisningen. Detta har inneburit att vissa vårdnadshavare upplevt det tvingande att deras
barn ska ha med sig frukt dagligen. Konsekvensen av detta har medfört en kostnad för den
enskilde familjen och därigenom har inte skolan varit avgiftsfri.
För att förtydliga skollagens bestämmelse har information skickats till föräldrarna med
följande skrivning:
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Skollagen (2010:800) 9 kap. 8 – 9 §, 10 kap. 10-11 § framgår att utbildningen ska vara
avgiftsfri.
Information till föräldrar avseende avgiftsfri skola
Skollagen 9 kap. 8 – 9 §, 10 kap. 10-11 §
8§
Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra
läroverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.
Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas ut.
9§
Trots 8 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för
eleverna. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga
bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av
vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättning
får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.
Det här betyder att alla upprepade aktiviteter i skolan som ger en kostnad för er föräldrar
kommer att upphöra från och med 2016-01-01.
Vissa barn behöver en frukt för att orka med dagen och det är frivilligt att skicka med det men
vi avsätter inte någon särskild tid under skoldagen.
Har ni fler frågor och funderingar så kan ni kontakta rektor för respektive skolenhet. Mer
information finns att läsa på:
http://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/04-rad-ochvagledning/stallningstaganden/infoblad-avgifter.pdf

Piteå kommun har sammanlagt 3000 elever i förskoleklass till och med årskurs 6
Om kommunen skulle bekosta frukt till samtliga elever i grundskolan skulle detta medföra att
en stor del av de medel som avsätts till undervisningsmaterial och läromedel skulle gå till
frukt i stället. Detta skulle inskränka elevens rätt till nödvändiga lärverktyg.
Gällande förslaget till sponsring av frukt/rotsaker från diverse livsmedelsleverantörer ska inte
hanteras av Utbildningsförvaltningen.
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Chef för och grundskola
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