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Äldrenämnden 

Förändring av lunchpriset på kommunens seniorrestauranger 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att 	från och med 2016-01-01 höja lunchpriset på Uppsala kommuns seniorrestauranger för 
personer 65 år och äldre till 50 kronor per måltid, oh 

att 	uppdra åt äldreförvaltningen att reglera i avtal med Teknik och service så att höjningen 
blir ersättningsneutral. 

Bakgrund 
Äldreförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en ekonomi i balans för 
äldrenämnden. I det sammanhanget har lunchpriserna på kommunens seniorrestauranger 
aktualiserats. För närvarande betalar personer över 65 år 42 kronor för lunch med smör och 
bröd, sallad, dryck och kaffe. Anledningen till det låga priset har varit en ambition att locka 
äldre personer att äta lunch i gemenskap med andra. Lunchpriset ligger därför nu lägre än om 
en person får hemlevererad matlåda via hemtjänsten, där priset är 50 kronor. 

Förvaltningen gör bedömningen att lunchpriset på seniorrestauranger bör höjas till 50 kronor. 
Detta förväntas inte i någon högre utsträckning påverka antalet personer som väljer att äta där. 
Därmed bedöms seniorrestaurangerna fortfarande kunna vara ett attraktivt alternativ som 
stimulerar till måltidsgemenskap med andra. Höjningen på lunchpriset bör även omfatta 
luncherna för äldre på skolrestauranger som nu håller på att utvecklas. För personer under 65 
år bör nuvarande pris på 75 kronor kvarstå. 

Eftersom kommunen endast tar emot kontantbetalning vid seniorrestaurangerna kommer 
prishöjningen även att underlätta betalningsrutinerna för utföraren. 

Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Ekonomiska konsekvenser 

År 2014 serverade kommunens seniorrestauranger sammanlagt 173 603 luncher vilket gav en 
intäkt på 7 291326 kronor. Om höjningen av lunchpriset till 50 kronor påverkar kunderna, så 
att antalet serverade luncher minskar till 95 procent av frekvensen för 2014, blir motsvarande 
intäkt för 2016 sammanlagt 8 246 143 kronor. En intäktsökning med drygt 950 000 kronor på 
årsbasis. 

Intäkterna från senionestaurangerna går direkt till Teknik och service och utgör en del av 
avtalsregleringen av ersättningen mellan äldrenämnden och Teknik och service. 
Vid en höjning av lunchpriset bör hänsyn tas till vad de höjda intäkterna medför för Teknik 
och service. Det direkta ekonomiska utfallet, som idag endast är en prognos, kan justeras i 
efterskott vid en särskild avstämning 

Lunchprishöjningen föreslås träda i kraft från och med 2016-01-01. 

Äldreförvaltningen 

Gunn Henny Dahl 
Tf förvaltningsdirektör 
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