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22  Matkuponger till gymnasieelever i Kungsör 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-04-15  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Ida-Maria Rydberg,  
Näringslivschef Kungsörs kommun 

 

  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Lunch för gymnasieelever på lokala restauranger 
 
Bakgrund 
Det är en tuff tid för flera företag. Företag i Kungsör kan berätta om tomma 
orderböcker, konferensrum, restauranger och kraftiga nedskärningar.  
Våra lokala restauranger har stora besvär med besökare och likviditet. De växlar 
om och erbjuder hämtmat och hemkörning. Samtidigt har gymnasieskolorna 
stängt. Många av eleverna får sitt enda mål mat i skolan och hemmet kan inte 
alltid erbjuda lunch. 
 
Ärendebeskrivning 
De allra flesta av Sveriges 290 kommuner har tagit fram åtgärdsprogram för att 
stötta det lokala näringslivet, så även Kungsör, Arboga och Köping. Och vi kan 
göra mer. Näringslivsenheterna föreslår att kommunen betalar luncher till 
gymnasieelever hos lokala restauranger. Den lösning näringslivsenheterna nu 
föreslår innebär att kommunen fortsatt kan ge den dagliga lunchen till de elever 
som studerar hemifrån med anledning av Corona samtidigt som vi stödjer de 
lokala restaurangerna genom att köpa lunchen av dem. Andra kommuner väljer 
en app-lösning och qr-kod för ändamålet. Då vi får till oss information om 
diverse teknikstrul i samband med app och qr-kod, föreslår vi istället en 
kuponglösning för Kungsör. I vår lösning får dessutom deltagande restauranger 
lika många möjliga elever som hämtar mat. 
 
Tillvägagångsätt 
Eleverna hämtar kuponger via skolans försorg. Kupongerna gäller på de anslutna 
restaurangerna i Kungsör mellan kl 11.00-14.00 varje ordinarie skoldag. 
Kupongerna är unika för varje restaurang och gäller för mat till ett värde av 65 
kronor exklusive dryck. 
 
 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-04-15  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar införa hämtlunch på Kungsörs lokala restauranger till 
en maximal kostnad av 624 000 kronor under perioden 22 april -11 juni 
 
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström   Ida-Maria Rydberg 
Kommundirektör    Näringslivschef 
 
 
 



 

 
KOSTNADSBERÄKNING Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2020-04-15  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Lunch för gymnasieelever på lokala restauranger 
 

Utdelning av 
lunchkuponger 
till 
gymnasieelever 
i Kungsörs 
kommun             

              
Ingångsvärden        Ex. tidperiod Ex. tidperiod Ex. tidperiod 
Antal elever-
folkbokbörda 
Kungsör 300     Alternativ 1  Alternativ 2 Alternativ 3  
Kostnad per 
kupong 65     v. 17 - v. 18  v.17 - v. 21  v. 17 - v. 24 
        22 april - 30 april  22 april - 29 maj 22 april - 11 juni 
Kostnad per dag  19 500     6 skoldagar  18 skoldagar  32 skoldagar  
Kostnad per vecka  97 500           
              
              
              
      Kostnad  117 000 351 000 624 000 
              
              
      Total kostnad  117 000 351 000 624 000 
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