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Ersättning för lunch under skoltid 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna ersättning om 12 600 kronor till Styrelsen Uppsala vård och omsorg för 
lunchkostnader under skoltid för ensamkommande barn samt 
 
att  godkänna ersättning om 37 350 kronor till Uppsala Stadsmission för lunchkostnader 
under skoltid för ensamkommande barn. 
 
 
Ärendet 
Nämnden har sedan i september 2015 tecknat avtal om sex stycken hem för vård eller boende 
med målgruppen asylsökande ensamkommande barn, fyra boenden med Styrelsen Uppsala 
vård och omsorg och två stycken med privata leverantörer. Situationen har varit pressad och 
behovet av boenden har varit stort, samtidigt har både hyreskostnader och 
försäkringskostnader ökat vilket medfört att de ekonomiska marginalerna ofta är små.  
 
I de avtal och ekonomiska kalkyler som gjorts för driften av dessa verksamheter har både 
socialförvaltningen och leverantörerna räknat med att skolgång ska ordnas för målgruppen, 
vilket skulle innebära att lunch serveras på skolan. Under våren har det på två boenden varit 
en stor andel ungdomar som saknat skolgång eller har haft två timmar skola om dagen, utan 
att det serverats lunch. Därmed har boendet stått för lunchkostnaderna.  
 
Det är två boenden som har väckt frågan gentemot socialförvaltningen om vem som ska stå 
för kostnaden av dessa luncher. Ett kommunalt boende äter lunch på Jällaskolan och får för 
detta betala 60 kr per lunch och Uppsala Stadsmission har fakturerat förvaltningen 55 kr per 
lunch.  
 
Ersättningen gäller bara tid då ungdomen kunde förväntats vara i skola, för luncher under 
helger och lov ingår kostnaden i avtalet. 
 



Socialförvaltningen har fört en dialog med utbildningsförvaltningen om vem som ska bära 
kostnaden. Utbildningsförvaltningen anser att eftersom ungdomarna inte har skolplats har de 
inte heller rätt till lunch. Socialförvaltningen har även äskat ersättning från kommunstyrelsens 
statliga engångsmedel för nyanlända och ensamkommande barn, men ärendet faller inte inom 
ramen för dessa medel.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
En kostnad för nämnden på 49 950 kronor.  
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