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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOIT 

2015-10-08 

Justerandes sign. 

Bos§ 192 Dnr KS 484/2014 

Yttrande över motion rörande kostnadsfri pedagogisk lunch 
för lärare, Kenneth Axelsson (SD) och 
Ronnie Wegerstedt (SD) 

Ärendebeskrivning 
Kenneth Axelsson (SD) och Ronnie Wegerstedt (SD) inkom med motion 
daterad den 29 november 2014 angående kostnadsfri pedagogisk lunch för 
lärare. 

I motionen angavs bland annat att kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare skall 
införas för att främja goda matvanor hos eleverna samt bidra till sund och god 
matkultur där eleverna kan inta sin lunch och samtidigt odla goda relationer till 
lärare och kamrater. Kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare skulle medföra att 
det skapas en miljö där eleverna på bästa sätt kan tillgodogöra sig kosten vilket 
är av yttersta vikt för elevernas hälsa och inlärning. 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige beslutar att pedagogiska luncher 
införs kostnadsfritt för kommunens lärare. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2015 § 115 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till yttrande daterat den 
I oktober 2015. I förslaget till yttrande anges att i dagsläget kan personal inom 
barnomsorgs-, förskoleklass- och grundskoleverksamheterna äta pedagogiska 
luncher till ett pris av 15 kronor per lunch och detta system fungerar väl på vissa 
enheter och mindre bra på andra enheter. Införandet av kostnadsfria luncher för 
lärare i förskole-, förskoleklass- och grundskoleverksamheterna skulle medföra en 
kostnadsökning med cirka 370 000 kronor per år vilket skall vägas mot andra 
angelägna behov. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna yttrandet och anse motionen besvarad. 

Yrkanden 
Ordförande Ingemar Javinder (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommun
fullmäktige avslå motionens förslag om fria pedagogiska luncher för lärare 

Utdragsbestyrkande 
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samt att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att under 2016 
utvärdera pågående projekt med fria pedagogiska schemalagda luncher för lärare 
samt Skatteverkets regler gällande förmånsrätten i samband med fria luncher. 

Mathias Eriksson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
om bifall till motionens förslag om fria pedagogiska luncher för lärare. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ingemar Javinders (S) yrkande och 
Mathias Erikssons (SD) yrkande. Ordföranden finner att bildnings- och sociala 
utskottet beslutar enligt Ingemar Javinders (S) yrkande. 

Bildnings- och sociala utskottets föreslår 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige besluta avslå motionens förslag om fria pedagogiska luncher för lärare 
samt att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att under 2016 
utvärdera pågående projekt med fria pedagogiska schemalagda luncher för lärare 
samt Skatteverkets regler gällande förmånsrätten i samband med fria luncher. 

Reservation 
Mathias Eriksson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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Bildnings- och sociala utskottet 

Yttrande över motion från Sverigedemokraterna angående 

införande av pedagogiska luncher 

Bakgrund 
I motionen (KS 484/2014-1) förslår motionärerna att kostnadsfria pedagogiska luncher ska 
införas för lärarna i Ljusnarsbergs skolor. 

De motiv för förändringen som anförs i motionen är bl.a. att elever ibland väljer att inte äta 
skollunch då man upplever miljön i matsalen för högljudd och orolig, samt att man genom 
försänd.ringen vill skapa en miljö där eleverna på bästa sätt kan tillgogogöra sig kosten. 

Ärendet 
Begreppet pedagogisk lunch 
Begreppet pedagogisk lunch avser när personal tillsammans med barn och ungdomar äter 
lunch. Syftet med detta är bland annat att ge barnen praktisk hjälp i matsituationer, lära ut 
goda kostvanor samt gott bordsskick, utöva tillsyn över matsituationen och ge 
barnen/ungdomarna en social fostran kring måltiden. 

Enligt beslut i kommunstyrelsen (KS 093/2009) ska personal inom barnomsorgs-, 
förskoleklass- och grundskoleverksamheterna som äter pedagogisk lunch betala 15 kronor 
för måltiden medan icke tjänstgörande personal betalar 47,50 kronor. Förskolechef 
respektive rektor ansvarar för organiseringen av pedagogiska måltider. 

Pedagogiska måltider kan ses som en del i förskolans och grundskolans fostransuppdrag och 
vuxennärvaro vid måltiderna som en del i undervisningen. Genom att vuxna sitter med och 
äter tillsammans med barnen ges eleverna möjlighet att lära sig bordsskick, ordning och 
olika matvanor. Vuxnas närvaro kan även stimulera barn och elever till att prova olika 
livsmedel, grönsaker etc. och därmed kan måltiden utgöra en praktisk undervisning kring 
sunda kostvanor och betydelsen av en allsidig kost för en god hälsa. Inom förskolan och i de 
tidiga skolåren är måltiden ett tillfälle att träna motorik och här är vuxnas närvaro och 
praktiska hjälp snarast en förutsättning för att barnen ska kunna ta del av måltiden och äta 
sig mätta. Att vuxna finns med i måltidssituationen är också en försutsättning för att eleverna 
ska få lugn och ro i samband med måltiden och att denna kan utgöra en god och trivsam 
stund. 

Dagens situation 
Att det idag är förknippat med en kostnad på 15 kronor/dag för personalen att äta samma mat 
som barnen gör att det varierar stort mellan olika förskolor och skolor hur personalen deltar i 
de pedagogiska måltiderna. På vissa förskolor har personalen med sig egna matlådor medan 
man på andra välj er att betala 15 kronor och äta pedagogisk lunch. Detta gör att kvaliten på 
måltiderna varierar mellan de olika verksamheterna - att de förskollärare som finns med vid 
måltiden äter en annan maträtt än barnen eller väljer att inte äta alls tillsammans med barnen 
minskar rimligtvis det pedagogiska värdet av måltiden. 
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Under innevarande hösttermin har man inom grundskolan på försök infört schemalagd 
lunch. Detta innebär att skollunchen utgör en del av elevernas schema och att det däimed är 
obligatoriskt för eleverna att följa sin lärare till matsalen för lunch. Lektionen fortsätter 
sedan i direkt anslutning till lunchen innan eleverna sedan har en längre rast. För att skapa en 
bra matsituation där lärarna inte enbart är vakter har skolan valt att under försöksperioden 
låta tjänstgörande lärare äta gratis pedagogisk lunch. Extrakostnaden för detta kan uppskattas 
till 26 800 kr och ska täckas inom ordinarie budget. Syftet med den schemalagda lunchen är 
i första hand att skapa rnatro för eleverna och därmed få fler att äta skollunch vilket är viktigt 
för att eleverna ska ha ork att koncentrera sig på studierna under eftermiddagen. Ett annat 
syfte är att få ett bättre utnyttjande av matsalen för att inte vissa elever ska behöva starta 
lunchen för tidigt på dagen. Det är givetvis inte obligatoriskt för eleverna att äta något men 
så här långt uppger matsalspersonalen att antalet elever som äter skollunch ökat kraftigt. 

Kostnader förknippade med pedagogisk lunch 
Dagens beräknade kostnad för en lunch är 47,50 kr och har varit oförändrat sedan 2009. 
Enligt kostchefen är det svårt att hitta underlag för kostnadsberäkningen utan den får ses som 
en uppskattning. 

Det finns idag inte medel budgeterade som täcker kostnaden i det fall alla pedagoger skulle 
välja att äta pedagogisk lunch och budgeten för de pedagogiska luncherna är inte tydligt 
åtskilda från budget för skolluncherna. Enligt uppskattning från ekonomiavdelningen 
budgeteras det för c:a 10-12 luncher/dag. En budget enligt beslutet från 2009 skulle innebära 
c:a 47 pedagogiska luncher/dag. 

Antalet pedagogiska luncher per läsårsdag enligt KS beslut 2009 är följande: 
Förskola Tre pedagogiska luncher per basgrupp/förskoleavdelning. 
Förskoleklass Två pedagogiska luncher per basgrupp/förskoleklass. 
Grundskola år 1-9 En pedagogisk lunch per basgrupp/klass. 

Bttkt d ft d . k 1 h r td ru o os na en or pe agog1s a unc er en 1g t bl' · d fullt tnyttjande: agens sys em 1f Vl u 
Verksamhet/ Luncher Avd/ Dagar Kostnad Summa 
Skola per dag klasser per år per lunch kr 

Förskolan 3 8 220 47,50 250 800 
Garhytteskolan 2-1 7 178 47,50 76 095 
Kyrkbacksskolan 1 14 178 47,50 118 370 
Summa 445 365 

Utifrån beslutet från 2009 om en kostnad av 15 kronor per pedagogisk lunch skulle följande 
intäktsförlust per år bli följden av fria pedagogiska luncher - med lika antal som i tabellen 
ovan. 
Verksamhet/ Luncher Avd/ Dagar Intäkt Summa 

Skola per dag klasser per år per lunch kr 

Förskolan 3 8 220 15,00 79 200 
Garhytteskolan 2-1 7 178 15,00 24 030 
Kyrkbacksskolan 1 14 178 15,00 37 380 
Summa 140 610 
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I motionen nämns enbart kostnadsfria pedagogiska luncher för skolan. Jag har svårt att se att 
man skulle kunna motivera att införa pedagogiska luncher i grundskolan men inte i 
förskolan. Det är i förskolan som behovet av hjälp i matsituationen är störst hos barnen och 
därmed matsituationen för personalen oftast rörigast. 

Merkostnaden för att införa kostnadsfria pedagogiska måltider i ett läge där alla pedagoger 
äter pedagogisk lunch och betalar 15 kr blir som visats ovan c:a 140 000 kr. Eftersom det 
idag finns budgeterade medel för enbart en del av de c:a 47 dagliga luncherna blir kostnaden 
dock högre. Då en exakt budget för pedagogiska måltider saknas är det svårt att göra en 
exakt beräkning men en uppskattad merkostnad för att införa kostnadsfria pedagogiska 
luncher jämfört med dagens budgeterade medel torde vara c:a 370 000 kr. 

Sammanfattning 
Pedagogiska måltider fyller som visats flera viktiga funktioner. Dagens system i kommunen 
där pedagoger till en relativt låg kostnad erbjuds att äta pedagogisk lunch fungerar väl på 
vissa håll, men inte överallt. En stor del av pedagogerna väljer att inte äta pedagogisk lunch 
vilket troligen inte var avsikten när subventionen.infördes. Om man vill få en situation där 
alla barn och elever äter tillsammans med sina pedagoger är min bedömning att kommunen 
måste införa kostnadsfria pedagogiska måltider. Kostnaden för detta är dock som visats inte 
försumbar; c:a 370 000 kr och måste vägas mot andra angelägna behov. Min bedömning är 
dock att införandet av fria pedagogiska luncher skulle bidra till att stärka både våra barns 
och elevers trivsel och utvecklingsmöjligheter. 

Förslag till beslut 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna svaret och att motionen därmed 
ska anses besvarad. 

I tjänsten 

Anders Nordlund 
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Införande av pedagogiska luncher 

Vi i Sverigedemokraterna vill att pedagogiska luncher skall införas kostnadsfritt för 
lärarna i Ljusnarsbergs skolor. Detta för att främja goda matvanor hos eleverna samt 
bidra till en sund och god matkultur där eleverna kan inta sin lunch och samtidigt odla 
goda relationer till sina lärare och kamrater. Att det skapas en miljö där eleverna på 
bästa sätt kan tillgodogöra sig kosten anser vi vara av yttersta vikt för elevernas hälsa 
och inlärning. Många elever låter bli att äta maten då de tycker att miljön är för 
högljudd och orolig eller för att de inte vågar prova nya maträtter. Detta skulle 
väsentligt förbättras genom att lärarna äter tillsammans med eleverna. 
Att elevernas hälsa och prestation främjas av en sund matkultur kan knappast 
ifr~gasättas . 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

• Att pedagogiska luncher införs kostnadsfritt för Ljusnarsbergs lärare 
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