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Taxa för måltidspriser 2020 
INLEDNING 
Måltidspriser, såväl interna som externa, behöver ses över inför år 2020. Prisnivån 
för externa gäster ska sträva efter att ligga rätt marknadsmässigt för att inte miss
gynna privata näringsidkare. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /219 /1, missiv - måltidspriser 2020 
Bilaga KS 2019 /219 /2, taxa för mål tidspriser 

Ledningsutskottets beslut 2019-11-27, § 23 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta föreslagen taxa för måltidspriser i enlighet med Bilaga KS 2019 /219 /2, samt 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta föreslagen taxa för måltidspriser i enlighet med Bilaga KS 2019 /219 /2, samt 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



,msALA 
~ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
MÅLTIDS ENHETEN 
Susanne Pettersson 

MISSIV 

Måltidspriser 2020 

Sammanfattning av ärendet 

SALA KOMMUN 
Kommunstyre lsen~ förvaltning 

lnk. 2019 -11- 2 0 

~Ö"(qJrs11- IAktb ilaga 1 
' 

1 (1) 

2019-11-20 

DIARIENR: 2019/1577 

MISSIV 

Måltidspriser, såväl interna som externa, behöver ses över inför år 2020. Prisnivån för 
externa gäster ska sträva efter att ligga rätt marknadsmässigt för att inte missgynna 
privata näringsidkare. 

Antalet beställda/serverade måltider ska ge den intäkt som krävs för att täcka 
Mål tidsenhetens fasta och rörliga kostnader fö r att bedriva ordinarie verksamhet. Den 
externa försäljningen är en liten del i förhållande till huvuduppdraget. 

Äldre personer i eget boende ( 65 år och äldre) ligger i riskzon för undernäring enligt 
Socialstyrelsen (SOSFS 2014:10) och Livsmedelsverkets råd. I syfte att förebygga minskad 
aptit, försämrad hälsa och skador vill vi införa ett anpassat pris på näringsriktiga måltider 
i Särskilda boendes restauranger och vid avhämtning av matlådor för den kundkategorin. 

Pris för måltider vid Kultur- och fritidsförvaltningens sommarläger behöver justeras så att 
de ligger i samma nivå som mål tidspriser i grundskolan. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta förslagen taxa 
för måltidspriser, enligt bilaga 

Susanne Pettersson 
Mål tidschef 

Bilaga: Taxa för måltidspriser 



Sala kommun 
Kommunal författningssamling 

Taxa för måltidspriser 
KFS 110 revision 02 

TAXA 

ANTAGEN : XXXX-XX-XX 

GÄLLER FRÅN OCH MED: 20 20-01-01 

ERSÄTTER: 

SALA KOMMUN 
Komrnu11stvralsens för va ltning 

lnk. 2019 -11- 2 0 

Kunder som berörs av måltidstaxan är kunder som köper måltider i någon av 

måltidsenhetens restauranger inom förskola, skola, gymnasium, eller Särskilda 

boendes restauranger i Sala kommun. 

För måltider som behöver transporteras till annan än Måltidsenhetens egna en

heter, tillkommer transportkostnad enligt avtalad transportörs pristaxa. 

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

upplägg och servering av maten, debiteras verksamheten 75 % av måltidspriset 

som kompensation . 

Måltider inom Särskilda boendes restaurang, externa gäster 
r·Typ av .;;äittct ______________________________ _ 

! Pris inkl. moms 
i (12% moms) ! 

------------------------------------------------------- -------------------------------------------1· ----------------------------------------
Lunch Varmrätt inkl. sallad, bröd, mål tidsdryck, småkaka, 90,00 kr 
kaffe/te , 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- : _______________________________ _________ : 

Lunch för äldre (65 å r och äldre) ! 75,00 kr 

, Varmrätt inkl. sallad, bröd, måltidsdryck, småkaka, kaffe/te i 
t -----------------' ; ~~~:::::i::~ä

1
: 1:~::rfo~:l::e (65 år ochfödre) . -- 170,00 kr... J 



Måltider inom Särskilda boenden 
-------------------------------------- -- ---------------,-----------------------------------------, 
Typ av måltid 1· Pris exkl. moms i 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------: 

Frukost Gröt 15,30 kr 
-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Frukost komplett 30,70 kr 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------

1 __ ~~~~~--~~-~ bröd _____________________ ______________ --~-=~-~-~-~~-----------------------1 
i Lunch komplett 76,65 kr : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Lunch ej komplett 72,50 kr 

Middag komplett 72,50 kr 
---------------------- ------------------------------------------------ -----------------------------------------

Middag ej komplett 68,30 kr 

Måltider inom förskoleverksamhet 

E~~~~~~~~~~~ -------- =-------_---_---_---_ ~!-:-::_:_:~~:~~~~~::: 

~r~~;~{~t~~I;~~ -------~~~= __ = ___ = ___ -::-:::-:::-::-:::-:::-:::-::-:::-:::-Jt:l;~ :::: : 

Måltider inom grundskolan 

i--Ty_p_~~-;åitid ___________ ____________________ -------------------------------------------=-----~-----~--~--:Jf Pris exkl-.-~ 
Lunch, Åk F-3 ____ 4 7,91 kr ----------------1 

---- ---c------------------------------------------ ----------------- ---- ----------- ----------------

Lunch, Åk 4-6 ---------------------------------------------- --~-~-,4_3_k_r _ _ 
i Lunch, Åk 7-9 55,48 kr 

--~-~-~~-~~~-------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---- =-----:::::::::::::: __ =1-----------·-~-~'.~-~-~~:::::::::::::---------' 
Mellanmål 26,29 kr 

'-------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Måltider inom gymnasium 

--~~-~-~-~-~~-~~~~------------------------ __________________________________ __ l _ Pris exkl. moms _____ j 
Lunch, gymnasieelev ! 60,52 kr : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------

i ;;:t:f ~!;:~i;::;:::;------ -------------------------! : :::~ ~: -
I __ K vällsfi ka,_ gym nasi ee lever ______ _________________________________________ ------------------- i--15 ,3 o_ k;-----:----------------. 

i Mellanmål, gymnasieelever i 26,29 kr i 
' --------- - - -------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------ ---- 1 _______________________________ __________ 1 



Måltidspriser för pedagoger 
------------------------------------- ---------------------------------------------------,-----------------------------------------. 

--~~-~-~-~-~~-~~~~-------------------------------------- l Pris exkl. moms i 
Lunch ___ ___ i 50,43 kr : 

i--~-~-~~-~~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------J-31,51 _kr----------------------
M e llanmål ____ j 26,29 kr 

Middag 54,60 kr i 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ __ ______________________________________ _! 

Måltidspriser vid sommarläger 
-------------------------------------------------
Typ av måltid i Pris exkl. moms 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ii ----------------------------------------
Lunch, barn ____ 50,43 kr 

!--~-~~-~-~'.-~-~~-~-~---------------------------------------------------------- ---~-~'.~=-~~----------


