Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-11-15
§ 235
Förslag till prissättning för kostenhetens serveringar 2018

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-23 § 119 upphävs 1 januari 2018.
2. Följande priser tillämpas från och med 1 januari 2018 för måltider som externa kunder köper i
matsalen på Culinar och skolornas personal köper i grundskolornas serveringar.

Lunch, Culinar
Lunch, Culinar 10 st (kuponghäfte)
Lunch i skolrestaurang (löneavdrag)

Nuvarande
priser
72 kr
670 kr
52 kr

Förslag till nya
priser
75 kr
700 kr
53 kr

Salladstallrik, liten resp. stor

15 kr/30 kr

17kr/35 kr

Samtliga priser är inklusive moms.

Sammanfattning
I matsalen på Culinar äter i första hand elever från Vadstena Gymnasium men den är också öppen för externa
matgäster/kunder. I restaurangerna på skolorna är det möjligt för lärare och övrig skolpersonal, som inte äter
pedagogisk lunch, att äta och sedan betala lunchen via avdrag på lönen. Denna skrivelse gäller förslag till
prissättning för dessa måltider beskrivna ovan.
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Beskrivning av ärendet
I det föreslagna priset för lunch i Culinars matsal ingår varmrätt, ett rikligt salladsbord varierat efter säsong,
knäckebröd och smör, mineralvatten/mjölk/måltidsdryck samt kaffe. När dagens lunch är soppa ingår
hembakat bröd och efterrätt i priset.
Culinars matsal stänger till sommarlovet, då de sista eleverna lämnar Vadstena Gymnasiet efter vårterminens
slut.
I det föreslagna priset för lunch i skolornas serveringar ingår varmrätt, ett rikligt salladsbord varierat efter
säsong, knäckebröd och smör, mineralvatten/mjölk. När dagens skollunch är soppa serveras hembakat bröd
samt frukt.
Eftersom salladsbufféerna har ett stort utbud har många velat köpa enbart en salladstallrik. Därför ges
möjlighet att köpa liten respektive stor salladstallrik.
Nuvarande priser har gällt from 2017-01-01. Ny prissättning är aktuell från 2018-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-15.

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Kostchef
Personalavdelningen
Karin Åkeson, S:T Persskolan
Anna Andersson, Katarinaskolan
Johan Parmbäck, PM

