Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(10)

Sammanträdesdatum

2021-01-04
Krisledningsnämnden
Plats och tid

Distans. Ordförande, kommundirektör och sekreterare i Hobysalen, kl. 13:00-14:35

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Magnus Pettersson (S)

Justeringens plats och tid

Distans 2020-01-04

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Anna-Karin Sonesson
Ordförande

Roger Fredriksson (M)
Justerare

Magnus Pettersson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-04

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-05

Datum då anslaget tas ned

2021-01-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, stadshuset, Ronneby

Underskrift

Anna-Karin Sonesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Roger Fredriksson (M), Ordförande
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande
Peter Bowin (V)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Tommy Andersson (S)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Justerandes sign

Tommy Ahlquist, kommundirektör
Anna-Karin Sonesson, kanslichef
Eva-Marie Lundberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 4
Roland Edvinsson, säkerhetsskyddschef § 3
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen §§ 3-5
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§1

Dnr 2021-000012 180

Val av justerare
Beslut
Magnus Pettersson (S) väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr 2021-000013 180

Tillfälligt övertagande av verksamhet inom
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden
Sammanfattning
I samband med att gymnasieskolorna övergick till distansundervisning under
2020 beslutades av krisledningsnämnden att gymnasieeleverna skulle
erbjudas möjlighet att hämta ut lunchpaket hos någon av anslutna
restauranger. Satsningen med subventionerad lunch gjordes för att
gymnasieeleverna skulle få minst ett riktigt mål om dagen fast skolorna var
stängda samt att stödja näringen som är i kris pga coronaviruset.
Beslut behöver tas för år 2021 då terminen startar innan kommunstyrelsen
och utbildningsnämnden har haft sina nästa sammanträden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att krisledningsnämnden tillfälligt
övertar verksamhet från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på föreliggande
yrkande och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Krisledningsnämnden övertar tillfälligt verksamhet från kommunstyrelsen
och utbildningsnämnden.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige för återrapportering
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 2021-000017 180

Lägesrapportering
Sammanfattning
Säkerhetsskyddschef Roland Edvinsson informerar om hur kommunens
verksamheter har klarat helgerna.
Det finns smittad personal inom alla verksamheter.
Inom vård- och omsorg samt LSS har läget varit ansträngt men hanterbart.
Frivillig omflyttning av personal har gjorts vid behov. Smitta finns nu även
inom några LSS-boenden.
Miljöteknik har smitta bland sin personal men har hanterat det.
På kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen
finns också smitta men flera arbetar hemifrån.
Inom utbildningsförvaltningen finns smitta bland rektorer och personal.
Information om sjukfrånvaro kommer framöver att ges igen såsom det
gjordes i våras.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och kris- och
beredskapssamordnare Per Drysén arbetar med planering av vaccinationerna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V),
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på föreliggande
yrkande och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Kommunfullmäktige för återrapportering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr 2021-000015 180

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen om
rutiner för restaurangkontroller, kommunicering,
uppföljning mm
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Eva-Marie Lundberg informerar om att till
följd av försämrad följsamhet avseende avstånd mm på restauranger så har
det under hösten gjorts flera inspektioner och kontroller.
När det sker förändringar i som t ex att max åtta i ett sällskap minskades till
max fyra så skickades det ut information till alla som har
restaurangverksamhet.
De som vid en inspektion inte följer reglerna får i regel ett brev/en skrivelse
om vad som måste åtgärdas. Det finns idag 15 sådana. Vid ett tillfälle har det
gått direkt till föreläggande om vite.
De är åtta restauranger som har fått föreläggande om vite.
Kommer inspektörer dit efter att föreläggande om vite har gjorts och det inte
är åtgärdat så blir det beslut om vite.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V),
Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C)
och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Kommunfullmäktige för återrapportering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr 2021-000016 622

Beslut om skolluncher till elever under perioden skolan
bedriver distansundervisning
Sammanfattning
I samband med att gymnasieskolorna övergick till distansundervisning under
2020 beslutades av krisledningsnämnden att gymnasieeleverna skulle
erbjudas möjlighet att hämta ut lunchpaket hos någon av anslutna
restauranger. Satsningen med subventionerad lunch gjordes för att
gymnasieeleverna skulle få minst ett riktigt mål om dagen fast skolorna var
stängda samt att stödja näringen som är i kris pga coronaviruset.
Rutiner för att få tillgång till erbjudandet togs fram för både för elever och
caféer och restauranger.
Senast beslut angående delvis stängning och distansundervisning avseende
gymnasieskolan Knut Hahn (inklusive flygtekniska programmet) och
Blekinge Naturbruksgymnasium togs av Utbildningsnämnden (genom
ordförandebeslut) 2020-12-21 och gäller till och med 2021-01-24.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar
att
1) gymnasielever under perioden 2021-01-11 t o m 2021-01-24 erbjuds
lunch till ett värde om högst 75 kr enligt tidigare utarbetat regelverk
och rutin,
2) restauranger i Ronneby kommun som får föreläggande om vite
alternativt beslut om vite från och med 2021-01-10 får ej leverera
skolluncher till kommunens elever,
3) 450 tkr anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter,
4) Under förutsättning att beslut tas om distansundervisning för årskurs
7 till 9 ska även dessa elever erbjudas skollunch enligt samma

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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regelverk som gäller för lunch till gymnasieleverna. 300 tkr anslås
från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
5) teknik-, fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att se över möjliga
lösningar för lunchhantering vid eventuell stängning av grundskolan.
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens sammanträde 202101-12.
Propositionsordning
ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att
1) gymnasielever under perioden 2021-01-11 t o m 2021-01-24 erbjuds
lunch till ett värde om högst 75 kr enligt tidigare utarbetat regelverk
och rutin,
2) restauranger i Ronneby kommun som får föreläggande om vite
alternativt beslut om vite från och med 2021-01-10 får ej leverera
skolluncher till kommunens elever,
3) 450 tkr anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter,
4) under förutsättning att beslut tas om distansundervisning för årskurs
7 till 9 ska även dessa elever erbjudas skollunch enligt samma
regelverk som gäller för lunch till gymnasieleverna. 300 tkr anslås
från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
5) teknik-, fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att se över möjliga
lösningar för lunchhantering vid eventuell stängning av grundskolan.
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens sammanträde 202101-12.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige för återrapportering
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Teknik-, fritid- och kulturnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 2021-000014 180

Återlämnande av verksamhet till kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar
att återlämna tillfälligt övertagen verksamhet till kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att återlämna tillfälligt övertagen verksamhet
till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige för återrapportering
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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