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Riktlinjer för pedagogisk måltid inom vård- och omsorgsförvaltningen
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner riktlinjer för pedagogisk måltid.
Sammanfattning

Utifrån Skatteverkets regler och ett kostnadseffektivt förhållningssätt har dessa
riktlinjer tagits fram för en enhetlig hantering inom vård- och
omsorgsförvaltningen.
Riktlinjen behandlar både pedagogiska måltider och övriga måltider som tillagas
av förvaltningens storkök eller köps in på annat sätt.
Inledning

Oavsett om vi är barn, vuxna eller äldre är måltidsmiljön och maten mycket
viktiga delar i omsorgens verksamheter. Förutom näring spelar måltiden en
viktig roll som källa till sociala kontakter och ska vara stunder att se fram emot
under dagen. Maten och måltiderna är också en förutsättning för vårt
välbefinnande.
Utifrån Skatteverkets regler och ett kostnadseffektivt förhållningssätt har dessa
riktlinjer tagits fram för en enhetlig hantering inom vård- och
omsorgsförvaltningen.
Riktlinjen behandlar både vad gäller pedagogiska måltider och övriga måltider
för personalen som tillagas av förvaltningens storkök eller köps in på annat sätt.
Skatteverkets regler (SKV M 2010:14)

Skatteverkets huvudregel är att fri kost är normalt en skattepliktig förmån
oavsett om den erhållits fortlöpande eller endast vid särskilda tillfällen,
såsom under tjänsteresa/förrättning, tjänstgöring på annan ort, kurser, kongresser, konferenser, studieresor o.d. Fri kost, oavsett om den erhålls inom
landet eller utomlands, värderas årligen under vissa förutsättningar schablonmässigt (s.k. förmånsvärde).
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Om den anställde av sin nettolön betalar ett belopp som motsvarar det skattepliktiga förmånsvärdet uppkommer inte någon skattepliktig förmån.
Måltid i samband med t ex intern representation är skattefri då sammankomsterna är tillfälliga och kortvariga. Med intern representation avses interna kurser, informationsmöten med personalen, planeringskonferenser och
personalfester.
Det finns dock undantag som inte ses som en skattepliktig förmån även om
måltiden erhålles kontinuerligt. Ett sådant undantag är måltid inom ramen
för s.k. pedagogisk måltid och kan komma att gälla för viss omvårdnadspersonal.
Pedagogisk måltid

Omsorgspersonal som vid måltiden har tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för personer med demenssjukdom samt för personer med funktionsnedsättning ryms inom ramen för pedagogisk måltid.
Personlig assistent som får kostförmån i sitt arbete åt en person som erhåller assistansersättning på grund av psykiskt funktionshinder, omfattas också av begreppet pedagogisk måltid.
Ytterligare en förutsättning är att omsorgspersonalen ska inta sin måltid vid
samma bord med brukaren som har en demenssjukdom, har utvecklingsstörning/autism eller psykiska funktionshinder. Denna skyldighet ska vara
väl känd hos berörd omvårdnadspersonal.
Den pedagogiska måltiden ska vara schemalagd och det ska inte vara fler
personer än som bedöms nödvändigt utifrån det tillsynsansvar som personalen har. Det är enhetschef som avgör hur många medarbetare som ska delta i
den pedagogiska måltiden för att tillsynsskyldigheten ska kunna fullgöras.
Varje enhet som använder sig av pedagogisk måltid som metod i verksamheten ska tydliggöra behovet och dokumentera det.
Pedagogisk måltid äts under betald arbetstid vilket innebär att de anställda
har vanlig lunchrast som då kan användas för annat.
En viss betalning för pedagogiska måltiden är skälig och rimlig. Av rättviseskäl ska inte kostnaden för pedagogisk måltid variera beroende på vilken
verksamhet man arbetar inom.
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Övriga måltider

Omvårdnadspersonal som inte omfattas av begreppet pedagogisk måltid kan, där
så är möjligt, köpa måltid mot en fastställd kostnad. Det gäller så väl beställning
från förvaltningens storkök som när måltiden köps in på annat sätt.
Priser

Pedagogisk måltid:

Frukost/Mellanmål
Lunch/Middag

10 kr
19 kr

Måltider för övriga:

Frukost/Mellanmål
Lunch/Middag

10 kr
50 kr

Restaurangbesök med brukare:
(som omfattas av ped.måltid)

Lunch/Middag

80 kr

Samtliga belopp är inklusive moms. De räknas upp enligt prisindex och fastställs
av förvaltningen årligen.
Administrativt ansvar
– fastställning av behov, beställning, dokumentation, löneavdrag,
uppföljning och utvärdering –

Varje enhetschef ska fastställa behovet av pedagogiska måltider, dvs hur
många medarbetare som ska delta. Detta behov kan ändras över tid beroende på brukarnas behov.
Dokumentation ska ske dagligen över vilka medarbetare som äter pedagogisk måltid genom att det schemaläggs.
Enhetschef ansvarar för beställning av måltider.
Enhetschef ska månadsvis ansvara för att en sammanställning av antal måltider som varje medarbetare ätit för samt att löneavdrag görs i lönesystemet.
Det gäller löneavdrag för pedagogisk måltid och för övrig personalmåltid.
Varje enhet ska årligen utvärdera och redovisa nettokostnaden för de pedagogiska måltiderna som serverats. Med nettokostnad menas inköpskostnaden per portion minus avgiften.
Respektive verksamhetsområde kan ta fram detaljerade rutiner för tillämpning av denna riktlinje.
Anne Saaristo
Vård- och omsorgschef

