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Dnr 2020/279 - 3 
Taxa för måltidspriser - indexreglering 

INLEDNING 
Enligt kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019, § 87, ska lokal-och matkostnader 
fastställas i budgetprocessen senast mars innan gällande budgetår. 
Kommunfullmäktige antog den 16 december 2019, § 143 Taxa för Måltidspriser, att 
gälla från och med den 1 januari 2020. Inför 2021 ska en önskad indexering av 
måltidspriser ske och kommunfullmäktige har inte uppdragit till kommunstyrelsen 
att indexreglera nämnd taxa. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/22/1, missiv från måltidsenheten, 2020-02-12 

Ledningsutskottets beslut 2020-02-19, § 32. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att indexreglera Taxa för måltidspriser enligt PKV 
(Prisindex för kommunal verksamhet) i mars månad varje år. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att indexreglera Taxa för mål tidspriser enligt PKV 
(Prisindex för kommunal verksamhet) i mars månad varje år. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



§ 32 

Jus terand es sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-02-19 

21 (32) 

Dnr 2020/279 - .2, 

Taxa för måltidspriser - indexreglering 

INLEDNING 
Enligt kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019, § 87, ska lokal-och matkostnader 
fastställas i budgetprocessen senast mars innan gällande budgetår. 
Kommunfullmäktige antog den 16 december 2019, § 143 Taxa för Måltidspriser, att 
gälla från och med den 1 januari 2020. Inför 2021 ska en önskad indexering av 
mål tidspriser ske och kommunfullmäktige har inte uppdragit till kommunstyrelsen 
att indexreglera nämnd taxa. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/22/1, missiv från måltidsenheten, 2020-02-12 

Föredragning av måltidschef Susanne Pettersson. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att indexreglera Taxa för måltidspriser enligt PKV 
(Prisindex för kommunal verksamhet) i mars månad varje år. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att indexreglera Taxa för måltidspriser enligt PKV 
(Prisindex för kommunal verksamhet) i mars månad varje år. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhälls byggnadskontoret 

MISSIV 

Bilaga KS 2020/22/1 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Diarienr 

Dpb: 

Taxa för måltidspriser - indexreglering 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019, § 87, Redovisning av åtgärder för 
att få den kommunala budgeten i balans, ska lokal- och matkostnader fastställas i 
budgetprocessen senast mars innan gällande budgetår. Kommunfullmäktige antog 
den 16 december 2019, § 143, Taxa för mål tidspriser, att gälla från och med den 1 
januari 2020. Inför 2021 ska en önskad indexering av måltidspriser ske och 
kommunfullmäktige har inte uppdragit till kommunstyrelsen att indexreglera 
nämnd taxa. 

Antalet beställda/serverade måltider ska ge den intäkt som krävs för att täcka 
Mål tidsenhetens fasta och rörliga kostnader för att bedriva ordinarie verksamhet. 

Frågan har ställts till VOO och BOU hur de tror att deras portionsbeställning 
kommer att förändras till 2021. VOO antar att deras portionsbeställning och 
verksamhet kommer att vara densamma till 2021. BOU har lämnat följande 
antagande på deras barn- och elevutveckling till 2021: 

Förskola: -25 
Grundskola F-9: +53 
Gymnasiet:+/- 0 

1 (1) 
2020-02-12 

DIARIENR: 2020/279 
MISSIV 

Nya Vallaskolan är i full gång, vilket innebär att de inte längre äter mat i C-huset och 
på Kungsängsgymnasiet (fr.o.m. aug -20). C-huset är uppsagt. 

SKR tar löpande fram ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som underlag 
till kommunerna vid deras beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och 
priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt 
verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV för 2020 är beräknat till 2,6 % och 
2,8 % för 2021. 

Vi ser på grund av ökade kostnader för personal, livsmedelspriser och 
hyreskostnader att vi skulle behöva indexera de interna mål tidspriserna med 2,6 % 
under 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 
kommunstyrelsen att indexreglera Taxa för mål tidspriser enligt PKV (Prisindex för 
kommunal verksamhet) i mars månad varje år 

Susanne Pettersson 
Mål tidschef 


