
 
 

 
 

1 
 

 

 

 
 
 

Riktlinje 

Riktlinjer för måltider 
 

 

  

Beslutad av: Styrgruppen för kommunal service 
Datum för beslut: 2022-12-02 
Diarienummer: KS 2022/437 



 

2 
 

Innehållsförteckning 

 
Riktlinjer för måltider ........................................................................................................... 1 

Pedagogiska måltider .................................................................................................... 3 

Grundskola och gymnasiet ........................................................................................ 3 
Förskola ..................................................................................................................... 3 
Äldreomsorg och funktionshinderomsorg ................................................................ 3 
Högtidsdagar inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen ........................ 3 
Högtidsdagar inom kostenheten ............................................................................... 3 
Information från Skatteverket .................................................................................. 4 

Fri kost för lärare och annan skolpersonal ........................................................ 4 
Fri kost för vårdpersonal ................................................................................... 4 

Övrigt ......................................................................................................................... 4 

 

 

  



 

3 
 

Pedagogiska måltider 
Syftet med pedagogisk måltid är att personalen ansvarar för trivseln vid måltiden 
genom sin närvaro. Målsättningen är att få en bättre måltidsmiljö för barn, personal 
och brukare. Eftersom den pedagogiska måltiden är en arbetsuppgift har den ett 
reducerat pris. 

Grundskola och gymnasiet 
Under pedagogiska måltider har personalen tillsynsansvar för eleverna. En 
förutsättning för att äta pedagogiskt är att man äter i matsalen och att det finns elever i 
matsalen. Pedagogiskt pris för maten betalas enligt gällande prislista. Övriga måltider 
så som frukost och mellanmål betalas enligt gällande prislista. 

Förskola 
Under pedagogiska måltider på förskolan äter man tillsammans med och vid samma 
bord som barnen. På förskolan äter pedagogerna gratis pedagogisk lunch. Övriga 
måltider så som frukost och mellanmål betalas enligt gällande prislista. 

Äldreomsorg och funktionshinderomsorg 
Under pedagogiska måltider inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen äter 
man tillsammans med och vid samma bord som de boende. Med pedagogiskt syfte i 
detta sammanhang menas att lugna matsituationen och stimulera den enskilde till ett 
bättre näringsintag och bibehållande av sina funktioner. Personal som äter ska vara en 
förebild i matsituationen. Pedagogiskt pris för maten betalas enligt gällande prislista. 
Övriga måltider så som frukost och mellanmål betalas enligt gällande prislista. 

Högtidsdagar inom äldreomsorgen och 
funktionshinderomsorgen  
Vid högtidsdagar äter personalen gratis pedagogisk lunch på särskilda boenden inom 
äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen tillsammans med och vid samma bord 
som de boende. De högtidsdagar som är gratis är: 

• Påskafton 

• Midsommarafton 

• Julafton 

• Nyårsafton 

 

Högtidsdagar inom kostenheten 
Vid högtidsdagar äter personalen gratis lunch inom kostenheten. De högtidsdagar som 
är gratis är: 

• Påskafton 

• Midsommarafton 

• Julafton 

• Nyårsafton 
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Information från Skatteverket 

Fri kost för lärare och annan skolpersonal  
Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid 
grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att 
personalen har tillsynsskyldighet vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under 
skolmåltider och andra s.k. pedagogiska måltider. 

Fri kost för vårdpersonal 
För viss vårdpersonal med tillsynsskyldighet är måltider som intas tillsammans med 
dem som vårdas skattefria. Detta gäller när tjänstgöringsmomentet och övriga 
omständigheter kring måltiden är sådana att måltiden kan antas väsentligen förlora sitt 
värde som vila och rekreation för den anställda. Det gäller följande grupper: 

Viss vårdpersonal inom äldre- och omsorgsvården 
Fria måltider för vårdpersonal som vid måltiden har tillsynsskyldighet eller 
motsvarande ansvar för senildementa inom äldreomsorgen är skattefria (prop. 
1987/88:52 s. 62). Detta undantag bör även omfatta vårdpersonal inom omsorgsvården 
som arbetar med personer med psykiska funktionshinder, när de intar sina måltider 
tillsammans med och vid samma bord som patienterna. En förutsättning för 
skattefriheten bör även vara att personalen enligt anställningsavtal eller dylikt har 
skyldighet att delta i måltiden. 

Personliga assistenter som arbetar med personer som har psykiska 

funktionshinder 
Det finns personliga assistenter som arbetar med personer som erhåller 
assistansersättning på grund av psykiskt funktionshinder. Skatteverket anser 
att kostförmån som sådana personliga assistenter är skattefri. Detta gäller under 
förutsättning att den personlige assistenten enligt anställningsavtal eller dylikt har en 
skyldighet att delta i måltiden med den funktionshindrande. 

Övrigt 
• Måltider inom socialförvaltningen måste förbeställas i respektive kök. Vid 

högtider minst en vecka innan. 

• Medhavd måltid får inte äta tillsammans med barn, elever och brukare vid 
deras måltid. 

• Du som inte önskar pedagogisk lunch kan äta lunch/middag utan krav på 
tillsyn enligt gällande prislista.  

• Alla måltider och köp betalas med swish. 

 

Dokumentansvarig: Kostchef 
Dokumentet gäller: För personal inom barn och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och 
serviceförvaltningen 
För revidering ansvarar: Kostchef  
För eventuell uppföljning ansvarar: Kostchef  


