
Ett enkelt sätt att göra en individuell prislista 
– här har vi utgått från Matkassan men man kan göra likadant med Fritidskassan 

 
• Välj alla de varor som personen du stödjer ska ha i sin prislista. Ta bort de 

varor som han/hon inte behöver. 
• Skriv först ungefärliga priser.  
• Välj tillräcklig mängd pengar för att sedan välja alla varor i den personliga 

prislistan. Hämta mer pengar om det behövs. 
• Om det blir väldigt många varor kan ni ta en kategori i taget t.ex. allt som ska 

vara i kylskåpet, allt som ska vara i frysen, allt som ska vara i skafferiet osv. 
• Skriv ut en minneslista med alla varor. (Eller flera listor om man har många 

varor) 
• Med minneslistan i hand kan ni tillsammans kolla igenom de lokala priserna i 

affären där personen du stödjer brukar handla. 
• Ändra priserna i programmet Min Kassa. Justerat priserna uppåt något så att 

prislistan fungerar på samma sätt som överslagberäkning. 
• Minneslistan som följer är de varor och priser som kommer med som exempel. 

Det är också de varor som finns på övningskorten, som finns att skriva ut. Se 
”Öva på Min Kassa.” 

• En överblick över alla bilder på varor och tjänster som ingår i Min Kassa finns i 
”Överblick över alla bilder”. Den kan också användas som manus när man gör 
en prislista. 

 
 

 
Ett exempel på minneslista från kylskåpet 



Mellanmjölk

Filmjölk

Lätt lagom

Ost

Juice

Ägg

Gräddfil

Cider

KERAB2
Textruta
Varor som passar till de enkla övningskorten.



Flytande margarin

Små yoghurt

Köttfärs

Korv

Korvbröd

Senap

Apelsinsaft

Dressing



En citron

Banan



Fryst paj

Micromat

Fiskpinnar

Pirog

Pizza

Köttbullar

Pommes frites

Lättglass



Formbröd

Kaffe

Kaffefilter

Musli

Corn flakes

Snabbmakaroner

Hårt bröd

Potatismos



Muffins

Chips

Oboy

Salt

Peppar

Toalettpapper

Diskmedel

Dammsugarpåse



Snabbrengöring

WC rengöring

Tvättmedel

Sköljmedel

Diskborste

Disktrasa

Schampo

Balsam



Tandkräm

Flytande tvål

Deodorant dam

Cerat

Batteri 4 pack




