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Personalmåltidspris i Lunds kommun 2020
Gäller personalmåltider utanför Kristallens restaurang
Dnr SN 2019/0417

Sammanfattning

Årligen fastställs priset för kommunens personalmåltidspris
exklusive dessert utifrån måltidsservice genomsnittskostnad för en
skollunch.
Från och med 1 januari 2020 är personalmåltidspriset 56 kronor.
Priset är inklusive 12 % moms.
Personalmåltider inklusive dessert finns endast inom vård- och
omsorgsförvaltningens verksamheter. Personalmåltidspriset
inklusive dessert hanteras och beslutas därför av vård- och
omsorgsnämnden. Personalmåltidspriset gäller ej i Kristallens
restaurang.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29 (denna
skrivelse)

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i detta ärende.

Ärendet

Postadress

Box 41
22100 Lund

Måltidsservice uppdrag är att prissätta måltider så att verksamheten
är kostnadstäckande. Mot denna bakgrund är det servicenämnden i
samarbete med personalavdelningen som fastställer
personalmåltidspriset exklusive dessert för personal i Lunds
kommun. Personalmåltider inklusive dessert finns endast inom vårdoch omsorgsförvaltningens verksamheter. Personalmåltidspriset
inklusive dessert hanteras och beslutas därför av vård- och
omsorgsnämnden. Priset 2020 är beräknat utifrån
genomsnittskostnaden för en lunchportion för vuxen i skolköken.
Måltidsservice utgår från skolkökskostnaderna då de är mest
relevanta och mest frekventa samt näringsmässigt följer Svenska
Näringsrekommendationer för en lunchportion för yrkesarbetande
åldersgrupper. Detta personalmåltidspris gäller ej i restaurangen i
kommunhuset Kristallen. I Kristallens restaurang är prissättningen
baserad på de lokala förutsättningarna i Kristallen. Hantering av
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Tjänsteskrivelse
2019-11-29

matkuponger/annan administrativ lösning, försäljning till anställda,
redovisning m.m. hanteras av respektive förvaltning för dess
anställda. Från och med 1 januari 2020 är personalmåltidspriset
sänkt från 59 kronor till 56 kronor. Priserna är inklusive 12 % moms.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
att

besluta om en sänkning av personalmåltidspriset i enlighet
med vad som framgår av serviceförvaltningens tjänsteskrivelse
2019-11-29.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Akten

Therese Karlsson
Tf Måltidschef
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