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MÅLTIDSENHETEN

Förslag till nytt lunchpris för externa gäster i Särskilda Boendes
restauranger (Äldreomsorg).

Bakgrund

I  dag är lunchpriset för en extern lunchgäst vid kommunens äldreboenden 74,95 kr.

I  detta pris ingår varmrätt inkl. sallad, bröd, lättöl  /  mineralvatten, dessert, kaffe /te.

Lunchpris för avhämtning av matlådor för externa gäster vid kommunens

äldreboenden är i dag 65 kr för varmrätt inklusive ett tillbehör och 75 kr för

varmrätt inklusive två tillbehör. Som tillbehör räknas sallad och dessert.

Prisnivån ska sträva efter att ligga rätt marknadsmässigt för att inte missgynna

privata näringsidkare. En marknadsundersökning av lunchpriset hos'sex privata

näringsidkare i centrala Sala som genomfördes under hösten 2018 visar att

lunchpriset hos dem ligger i ett spann mellan 89 kr till 98 kr, medelpriset  =  94,50 kr

Beräkning av lunchpriset
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  deli  förhållande till huvuduppdraget, men vi har under 2018 sett en ökning

t.ex. i Restaurangen på ]ohannesbergsgatan 2. Vi behöver dels utifrån den

genomförda marknadsundersökningen justera nuvarande lunchpriset för externa

gäster till en nivå som inte missgynnar privata måltidsidkare och för att täcka ökade

personalkostnader i Restaurangen.

Förslag till nya lunchpriser

. Förslag till nytt lunchpris i restaurangen är 85 kr.  I  detta pris ingår varmrätt

inkl. sallad, bröd, dryck i glas, kaffe/ te, småkaka

. Förslag till nytt lunchpris för matlåda (varmrätt samt ett tillbehör) för

avhämtning är 75 kr.

0 Förslag till nytt lunchpris för matlåda (varmrätt, samt två tillbehör) för

avhämtning är 85 kr.
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Måltidsenheten

Beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslås följande beslut:

. Anta ett nytt lunchpris för externa gäster vid kommunens äldreboendes

restauranger på 85 kr fr.o.m.  2019-07-01.

. Anta ett nytt lunchpris för avhämtning av matlåda (varmrätt samt ett

tillbehör) vid kommunens äldreboendes restauranger på 75 kr fr.o.m.  2019-

07-01

. Anta ett nytt lunchpris för avhämtning av matlåda (varmrätt samt två

tillbehör) vid kommunens äldreboendes restauranger på 85 kr fr.o.m. 2019—

07-01

Susanne Pettersson

Måltidschef


