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Taxor för kostenhetens 
verksamhet år 2020 

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställde och den uppkommer så 
snart den anställda har ätit av måltiden. Arbetsgivaren är skyldig att 
göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i 
princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid 
tjänsteresa eller konferens. 

I likhet med andra förmåner är kostförmån skatte- och avgiftspliktig oavsett 
om det är arbetsgivaren eller någon annan som ger ut förmånen, så länge 
förmånen har sin grund i anställningen. Fri kost är skatte- och avgiftspliktig 
även om en anställd får den utomlands. 

Med kost avses allt som kan ätas och drickas. Med måltid avses i första hand 
frukost, lunch eller middag. Kostförmån värderas schablonmässigt och 
värdet för en hel dag är beräknat för minst tre måltider. 

Om den anställda betalar för måltiden, till exempel direkt vid inköpet eller 
via nettolöneavdrag, minskas förmånsvärdet med motsvarande belopp. 
Om arbetsgivaren bidrar till kostnaderna för måltiden, beskattas den 
anställda för skillnaden mellan det pris som den betalat för måltiden och 
schablonvärdet för kostförmån. Samma värde ska ingå i underlaget för 
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. 

Skatteverkets schablonvärde för 2019 är 49 kronor för frukost och 98 kronor 
för lunch och middag. 

Kommunfullmäktige har beslutat att kostenhetens taxor ska revideras årligen 
för att anpassas till Skatteverkets schablonvärde. 

Förslag till taxor för år 2020 har upprättats. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Beslutet skickas till: 
• Samhällsbyggnadskontoret 
. Camilla Grahn 
Samtliga kök 

1. Taxor för kostenhetens verksamhet 2020 antas att gälla från och med 
1 januari 2020. 

2. Taxorna ska revideras årligen för att anpassas till Skatteverkets 
schablonvärde. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-30 § 114 upphör att gälla. 

Beslutsunderlag 
Ks § 196 2019-10-15 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till revidering av taxor 
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Taxor för kostenhetens verksamhet 2020 
Antagna av kommunfullmäktige 2019-10-29 § 113 

Allmänt 

Vid antagande av nya taxor är skatteverkets regler styrande och kommunen har den ambitionen att 
inte bedriva osund konkurrens gentemot det lokala näringslivet. 
Taxorna ska revideras en gång per år, antas under hösten och gäller då från 1 januari kommande år. 

Förmånsbeskattning 
Skatteverkets schablon för kostförmån ligger för 2019 på 98 kr för lunch och middag, 49 kr för 
frukost och 245 kr för 3 helt fria måltider. Enligt Skatteverket så är det att räkna som löneförmån 
om kommunen säljer en måkid under det priset till egen personal och det ska då förmånsbeskattas 
av den enskilde individen. (SKVFS 2018:15 Inkon-stbakattning Skatteterkets foresknfier om 
genonsnittspriset i Szerige för en normal lunch att tillänpas för beskattningslet 2019; ISSN 1652-1420). 

Dessa måkider är att räkna som skattefria: 
• Pedagogiska måltider inom förskola, skola och äldreomsorg 
• Terapeutiska måltider inom äldreomsorgen 
• Måltider för personliga assistenter 

En skriftlig riktlinje ska finnas för dessa måltider och måltiden ska intas vid samma bord och 
tillsammans med den man har uppdrag att inta måltiden med. Skolan och äldreornsorgen har 
riktlinjer för dessa måltider och ansvarar för att uppdatem dessa. 

Kommunen vill vidare hålla  priser gentemot externa gäster på en jämförbar nivå med de lokala 
aktörerna på marknaden för att motverka osund konkurrens med det lokala näringslivet. 

Övrigt 

M personal ska betala för den mat man äter enligt gällande prislista. Livsmedel inom kommunens 
verksamheter är att anse som kommunens egendom och det är att betrakta som stöld att utan 
betalning ta för sig av livsmedel. Det är dessutom förbjudet och olagligt att göra egna privata inköp 
av livsmedel via kommunens avtalsprislistor. 

Det är upp till varje enhet att sträva efter god ekonomisk hushållning vad gäller beställningar, lager 
och matsvinn. 
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Taxor 2020 

Inid. moms, kr Exkl. moms, kr 
Lunch / middag_ 98 87,50  
Lunch / midd4_barn under 12 år  50 	45 
Lunchkuponger, 11 ST 980  875 

Tiii-tern debitering s'älvkosmadsprig 65 	 58 

Del av lunchinuddas 
Huvudkomponent 48  43 
Potatis/Ris/Pasta  20 18  
Sallad, liten assiettAca 2 del 30 27 

Salladslunch, inld bröd, smör, chjLlck 65 	 58  
Grötlunch, inld bröd, smör och dnjck 65  58 
- Intem debitering (självkostnadspris) 65 58 

jullunch skolan 188 	 168  
2-rätters studentlunch 200  179 
- Intern debitering (självkostnadspris) 130 116 

julbuf& äldreomsorgen 250  223 
2-rätters äldreomsonen 200  179 
3-rätters äkireomsor_gen 250   	223 
- Intem debitering (självkostnadspris) 160 153 

Frukost 	 - 49 44 
- Intern debitering (självkostnadspris) 35 31 

Del av frukost 
En tallrik, gröt/fil 20 18 
En liten skål, gröt/fil 10 9 
En smörgås 10 9 
Frukt 5 4,50 
Ett glas juice/måltidsdryck 5 4,50 

Mellanmål/kvällsmål 25 22 	 
- Intem debiteting (självkostnadspris) 20 18 

Kafeutbud 
Kaffe/Choldad/The 10 9 
Läsk, kolsyrat vatten och lättöl 15 13 
Smörgås liten 25 22 
Smörgås stor 30 27 
Bulle/Gobit 15 13 
Tårta, efterrätt och större_gobitar 30 27 
Kaka liten 5 4,50 
Frukt 5 4,50 
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Antagna av kommunfullmäktige 2019-10-29 § 113 

Faktiska kostnader 
Debiteras verksamheterna vid interna beställningar. 

Självkostnadspris 
Används för intern debitering av måltider och beställningar till verksamheten. Underlaget till 
självkostnadspriset är de faktiska kostnader för året som varit och ligger till grund för 
nästkommande år. Måkider som personalen bjuds på i sin tjänst ska av löntagaren registreras i 
lönesystemet och av arbetsgivaren konteras som intern representation. 

Övriga priser 
Gäller på alla kommunens restauranger och avser externa gäster, ex; kommunens personal, 
pensionärer, vuxenstuderande och anhöriga. 
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