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Syftet med en måltidstaxa är att fastställa måltidspriser för de tillfällen måltider 
säljs till externa kunder eller vid upprättande av nya/förändrade uppdrag med 
extern motpart. Måltidstaxans prisnivå ska sträva efter att ligga rätt marknads
mässigt för att inte missgynna privata näringsidkare. Måltidstaxan ska även har
monisera med interna måltidspriser så långt det är möjligt för att inte externa 
kunder ska subventioneras av Sala kommuns egna verksamheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/206/1, missiv 
Bilaga KS 2015/206/2, taxa 
Ledningsutskottet 2015-11-03, § 237 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta Taxa för måltidspriser, externa kunder, Bilaga KS 2015/206/2, att gälla från 
och med 2016-01-01. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta Taxa för måltidspriser, externa kunder, Bilaga KS 2015/206/2, att gälla från 
och med 2016-01-01. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Emelie Eriksson 

MISSIV 

Förslag till Måltidstaxa, extern 

SALA K -·MO-N 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -10- 2 7 

Kommunstyrelsen 

Syftet med en måltidstaxa är att fastställa måltidspriser för de tillfällen måltider 
säljs till externa kunder eller vid upprättande av nya/förändrade uppdrag med 
extern motpart. Måltidstaxans prisnivå ska sträva efter att ligga rätt 
marknadsmässigt för att inte missgynna privata näringsidkare. Måltidstaxan ska 
även harmonisera med interna måltidspriser så långt det är möjligt för att inte 
externa kunder ska subventioneras av Sala kommuns egna verksamheter. 

Bakgrund 
Det finns ingen måltidstaxa sedan tidigare där samtliga måltidspriser för resp. 
målgrupp är angivna. Under 2013 beslutade kommunstyrelsen om ett nytt lunchpris 
för externa gäster som äter i restaurangerna vid Sala kommuns äldreboenden. 
Lunch priset har inte justerats sedan beslutet 2013. För andra uppdrag med extern 
motpart, som Bryggeriets gruppboende och förskolan Abrakadabra, har heller inte 
måltidspriset fastställts eller justerats sedan 2013. 

Beräkning av måltidspriser 
Måltidsenhetens interna priser beräknas utifrån en uppskattning av antal måltider 
som tillagas och serveras under kommande år. Antalet måltider ska ge den intäkt 
som krävs för att täcka Måltidsenhetens fasta och rörliga kostnader för att bedriva 
ordinarie verksamhet. Den externa försäljningen är en liten del i förhållande till 
huvuduppdraget, men ökar på tex. Johannes bergsgatan 2 tack vare att boende i 
närområdet besöker restaurangen. För att kunna fortsätta ha en service gentemot 
externa gäster behöver externa priser täcka kostnaderna för den. Därför är 
måltidstaxan beräknad utifrån interna priser som gällde 2015 med en generell 
uppräkning på 2,5 % för att kompensera för kostnadsökningar (som ökade 
livsmedelspriser, löneökningar samt höjda hyror). 

Beslut 
Med hänvisning till ovanstående föreslås följande beslut: 

• Anta föreslagen måltidstaxa med start fr.o.m. 2016-01-01. 

Emelie Eriksson 

Mål tidschef 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Förslag 2015-10-07 

Taxa för måltidspriser, externa kunder 
ANTAGEN: XXXX-XX-XX 

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-01-01 

Kunder som berörs av må/tidstaxan är externa kunder som köper måltider i nå

gon av må/tidsenhetens restauranger inom förskola, skola, gymnasium, eller 

äldreboende i Sala kommun. 

Må/tidspriserna berör även nuvarande externa kunder som förskolan Abraka

dabra och Bryggeriets gruppboende. 

För måltider som behöver transporteras till annan än Må/tidsenhetens egna en

heter, tillkommer transportkostnad enligt avtalad transportörs pristaxa. För mål

tider som transporteras mellan Må/tidsenhetens egna enheter står Må/tidsen

heten för transportkostnaden. 

I de fall en verksamhet väljer att ombesörja disk av diskgods och porslin samt 

upplägg och servering av maten, debiteras verksamheten 75 % av må/tidspriset 

som kompensation. 

Måltider inom äldreomsorg 

r Typ av måltid I Pris exkl. moms I 
' I I 
r---------------------------••••••-••••••••-•••••H••••••-••••••-•-•••••••••-•-••••••••••••••••••••••-•••••••-r••••••-•••••••••••-•ooOOOOOO••••••••••: 

i Lunch inkl. sallad, bröd, måltidsdryck, dessert, kaffe/te I 67,00 kr I 
f-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------1 

j Lunch för avhämtning (inkl. sallad) I 58,00 kr I 
r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------r---------------------------------------1 

I Salladstallrik (självtag från salladsbuffe) 1 10,50 kr/hg i 
' I ' 
"1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------,---1 

1 Kaffe/te I 15,00 kr I 
t---------------------------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------4 
I Läsk, lättöl, bordsvatten 33 cl i 15,00 kr I 
! _______________________________________________________________________________________________________________ l_ ________________________________ J 

Aktbi~ 



Måltider inom förskoleverksamhet 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------r--------------------------------------, 
1 Typ av måltid I Pris exkl. moms i 
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------1 
I Lunch, förskolebarn I 36,90 kr ! 
l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------1 

I Lunch vuxen I 49,00 kr ! 
~---------------------------------------------------------H·-------••••-••-•-•••••••••••••••••••••••••••+•••••••••-••••••••••-•••••••••••••••••~ 

I Lunch mix barn/vuxen (samma som lågstadieportion) 146,75 kr I 
r-----------------------------------------------------------------------------------------------------r----------------------------------j 
1 Frukost, förskolebarn i 23,00 kr i 
r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r--------------------------------------1 

I Mellanmål, förskolebarn ! 19,20 kr i [ _______________________________________________________________________________________________________________ _l_ ______________________________________ J 

Måltider inom grundskolan 

1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------, --------------------------------------; 
Typ av måltid I Pris exkl. moms i 

••••-••••••-••••••••••••••••-••H•-•-•••••••••••-••••••-••••••-••••••••••·-----------------•••••••••••••-i••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••~ 

Lunch, Åk 0-3 I 46, 7 5 kr i 
L---------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------J 
j Lunch, Åk 4-6 I 49,20 kr i 
r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------t--------------------------------------~ 

I Lunch, Åk 7-9 I 54, 10 kr I I , 
,----------------------------------------------------------------------------------------------------------r---------------------------------------1 
I Lunch, vuxen 1 49,20 kr I 
f----------------------------------------------------------------------------------------------------l--------------------------------------1 
I Frukost I 30, 75 kr I 
I I , 
r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------1 
i Mellanmål I 25,60 kr i 
I ____________________________________________________________________________________________________________________ i_ ______________________________________ I 

Måltider inom gymnasium 
i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,--------------------------------------, 
I Typ av måltid j Pris exkl. moms i 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------1 
I Lunch, gymnasieelev I 59,00 kr I 
~-------------------------------------------------------·-··-··-·-··-··-·-··------------··-····-····---------------t---------------------------------------~ 
I Lunch, vuxen I 49,20 kr I 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------t----------------------------------------1 
I Middag, gymnasieelever i 64,00 kr I 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------1 
11 Middag, vuxen I 53,30 kr i 

' I 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------l----------------------------------------1 
! Frukost, gymnasieelever ! 37,00 kr I 
r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L---------------------------------------1 
I Mellanmål, gymnasieelever I 25,60 kr I 
L--------------------------------------------------------------------------------------------------------J _________________________________ J 

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter i denna taxa. 


