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Barn- och ungdomsnämnden

Kostnadsberäkning pedagogisk måltid
Ärendebeskrivning
Varje år fastställer nämnden beslut om vilket pris som personal som äter pedagogisk måltid
ska betala. Fastslaget pris för år 2021 är 23 kr/portion för pedagogisk lunch och 9 kr/portion
för frukost och mellanmål, 2020-12-15 § 106. Pedagogisk måltid kostar ca 4 300 tkr och med
aktuellt pris per portion är intäkten 3 000 tkr vilket innebär att nettokostnaden för
förvaltningen är 1 300 tkr vilket barn- och ungdomsnämnden har beslutat i budget 2021.
Barn- och ungdomsnämnden har efterfrågat ekonomiska beräkningar för fria pedagogiska
måltider. Frågan har lyfts som en viktig fråga i arbetet med ”attraktiv arbetsgivare” samtidigt
som det finns ett behov av att klargöra vad pedagogisk måltid innebär.
Beredning
Syftet med pedagogisk måltid är att nå en god måltidsmiljö genom samvaro mellan pedagog
och barn/elever. Den bidrar till att ge en positiv upplevelse av måltiden och en avslappnad
och naturlig inställning till mat. Att sitta tillsammans vid samma bord ger tillfälle till samtal.
Barnen får träna gruppkänsla och betydelse av hänsyn och samverkan med olika individer.
Den vuxne är en viktig förebild och måltiden ger tillfälle till samtal mellan dem som deltar i
måltiden. Den vuxnes närvaro, tillsyn, är en förutsättning för en lugnare måltid.
Den juridiska definition av pedagogisk måltid fastslås av Skatteverket som förmån av fri eller
subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola och fritidshem
och är av hävd skattefri. ”Detta förutsätter att personalen har tillsynsansvar vid måltiden eller
motsvarande ansvar för barn/elever under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska måltider.”
Det generella behovet av bemanning av personal under måltid bedöms för verksamheterna
förskola och grundsärskola vara 3 personal per ca 20 barn, för verksamheterna förskoleklass
och fritidshem 2 personal per ca 30 elever och i verksamheten grundskola åk 1-9 1 personal
per ca 30 elever. Det är denna bemanning som ligger till grund för nedanstående
beräkningar.
Alingsås kommun står inför en ny kostupphandling där smakportioner skulle kunna införas
som ett alternativ till pedagogisk måltid. Smakportioner innebär att den personal som arbetar
med barn/elever under måltiden kan inta 1/3 portion och därmed arbeta på samma sätt som
vid den pedagogiska måltiden. Att införa smakportioner för personal som arbetar med
barn/elever under måltid skulle ur pedagogiskt perspektiv fylla samma syfte som pedagogisk
måltid.
Frågan om kostnad för pedagogisk måltid alternativt smakportioner för respektive
verksamhet behandlas i samband med budget inför kommande år. Med utgångspunkt från
nämndens önskemål om kostnadsberäkningar presenterar förvaltningen olika alternativ
nedan. All kostnadsberäkning utgår från nuvarande kostavtal.
Det fastslagna priset om 23 kr/portion som personal betalar för pedagogisk lunch 2021
motsvarar 64% av kostnad för råvaror och tillagning. Det fastslagna priset om 9 kr/portion för

pedagogisk frukost och mellanmål år 2021 motsvarar 75% av kostnad för råvaror och
tillagning.
Kostnadsberäkningar fria pedagogiska måltider, lunch
Att införa fria pedagogiska lunchmåltider inom alla verksamheter innebär en total kostnad om
4 713 tkr. Fria pedagogiska lunchmåltider i förskolan skulle kosta 2 992 tkr. Subventionering
av pedagogiska lunchmåltider till nuvarande portionspris i övriga verksamheter kostar 514
tkr.
Kostnadsberäkningar för smakportioner, lunch
Att införa smakportioner för lunch i verksamheterna förskola, grundsärskola, förskoleklass,
fritidshem och grundskola åk 1-9 innebär en total kostnad om 1 276 tkr.
Kostnadsberäkning för fria pedagogiska måltider, frukost och mellanmål
Att införa fria pedagogiska måltider för frukost och mellanmål i verksamheterna förskola och
fritidshem innebär en total kostnad om 2 913 tkr.
Kostnadsberäkning för smakportioner, frukost och mellanmål
Att införa smakportioner för frukost och mellanmål i verksamheterna förskola och fritidshem
innebär en total kostnad om 588 tkr.
Kostnad ej subventionerade måltider
Kostnaden för ej subventionerade måltider är 36,15 kr per portion för lunch och 12 kr per
portion för frukost och mellanmål.
Ekonomisk bedömning
Nettokostnad i budget 2021 är 1 300 tkr för pedagogiska måltider.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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