
  

 

 

 

Vill du som krögare vara med och erbjuda take-

away lunch till gymnasieelever i Sölvesborg och 

Bromölla? 

 

Den rådande situationen till följd av coronaviruset drabbar det lokala 

näringslivet hårt, för att lindra detta görs flera näringslivsfrämjande 

insatser. Sedan ett par veckor tillbaka bedrivs utbildningen på distans för 

kommunernas gymnasielever, vilket innebär att de inte serveras lunch på 

skolan. Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund undersöker möjligheten, 

att tillsammans med de båda kommunerna, erbjuda eleverna take-away 

lunch på restauranger i de båda kommunerna.  

Tjänsten kommer börja gälla från och med fredag 3:e april. 

Kartläggning 

Med anledning av detta behöver vi kartlägga vilka lokala krögare (i 

Sölvesborg och Bromölla) som är intresserad och har möjlighet att erbjuda 

take-away lunch till studenter från gymnasieskolan.  

Förutsättningar 

ALLA restauranger i Sölvesborg och Bromölla kommun kommer tillfrågas 

om att vara med i projektet. Vi kan inte garantera hur många som äter på 

varje krog, utan det är upp till studenter att välja. 

Fakta: 

 I Sölvesborg finns ca 730 elever som nu studerar hemma.  

 I Bromölla finns ca 450 elever som nu studerar hemma. 

 Dessa kommer från och med fredag 3 april 2020 att erbjudas take-

away lunch vardagar mellan 11:00-14:00 (inklusive påsklov och 

eventuella studiedagar). 

Hur tjänsten kommer att fungera 

Utförande av tjänsten kommer att ske digitalt genom en QR-kod. Du som 

företagare kommer kostnadsfritt få låna en telefon under tiden tjänsten är 

igång med allt du behöver för att kunna registrera elevernas luncher. I 

telefonen finns även ett support-nummer till företaget som tillhandahåller 

tjänsten.  

 



 
 

 
  

  
 

 

 

 För att undvika smittspridning är det viktigt att du ser till att 

eleverna inte står och trängs i kön fram till kassan.  

 Tjänsten gäller alla vardagar mellan kl.11-14 

 Eleverna ska visa upp en giltig id-handling och QR-kod för att 

kvittera ut sin lunch. Det finns elever som inte har en svensk giltig 

id-handling då är dessa uppmanade att ta med sig ett intyg från sin 

skola och uppvisa det 

 QR-koden tillåter upp till fem luncher per gymnasieelev och vecka. 

Om någon vill få ut flera luncher av er vid samma tillfälle så var 

noggrann att ”blippa av” QR-koden med det antal som hämtas. 

 Koden är personlig, en vårdnadshavare kan dock hämta ut luncher 

om hen har med sig elevens och sin egen id-handling och elevens 

personliga QR-kod. 

Fakturering 

Om du är intresserad av att delta kommer vi samla in de uppgifter företaget 

Optived, som tillhandahåller appen och QR-kodlösningen behöver för 

tjänsten, i din intresseanmälan. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifterna. 

Uppgifterna som behövs framgår i punktform längre ner i brevet. 

Du som företagare kommer sedan att fakturera SBKF var 14:e dag. 

Information om fakturadress kommer efter du intresseanmält dig. 

Specialkost 

Specialkost och allergier av svårare slag är förståeligt att inte alla kan 

leverera utan föranmälan. I er intresseanmälan kan ni göra skriva vilken 

specialkost ni kan servera i detta upplägg. 

Följ riktlinjer och rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten har utfärdat, med stöd av smittskyddsförordningen, 

att restauranger, barer och caféer i hela landet ska vidta särskilda åtgärder 

för att minska risken för spridning av covid-19. 

Här kan du läsa om de åtgärder du måste vidta under rådande situation 

Vi vill uppmana dig och dina anställda att följa Folkhälsomyndighetens 

riktlinjer och rekommendationer för att stanna hemma om man känner sig 

sjuk, även vid milda symtom, och att begränsa sociala kontakter för att inte 

smitta andra. 

Hur länge gäller tjänsten 

Detta gäller fram till och med fredag 12 juni, skolavslutning, sedan tas 

beslut om fortsättning.  Skulle skolor öppna igen innan 12 juni, kommer 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/restauranger-och-krogar/


 
 

 
  

  
 

 

 

detta projekt avslutas efter rimlig omställning tillbaka till normal 

skolmåltidservice. 

Jag som krögare vill erbjuda studenterna take-away 

lunch! 

Vill du som krögare vara med i projektet och erbjuda take-away lunch till 

studenter, mellan kl. 11-14 på vardagar, för 75 kr portionen (inkl. moms) 

enligt ovan beskrivna förutsättningar, maila in din intresseanmälan snarast 

möjligt!  

I er intresseanmälan vill vi ha in följande uppgifter: 

 Företagets namn 

 Organisationsnummer  

 Telefonnummer  

 Mejladress 

 Status gällande hemkörning 

 Status gällande specialkost 

Skicka in din intresseanmälan till oss senast 31 mars!  

Ni anmäler ert intresse genom att skicka ett mail till: 

naringslivskontoret@solvesborg.se 

maria.block@bromolla.se 

 

OBS! Med detta brev vill vi kartlägga vilka krögare som är intresserade 

av att vara med i projektet. Om förslaget genomförs räknar vi med att 

starta fredag 3:e april. 

 

Vänliga hälsningar 

Maria Block, näringslivskontoret Bromölla kommun 

Stefan Olofsson, näringslivskontoret Sölvesborgs kommun 
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