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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 
Roger Gardell (L) 
Tommy Andersson (S) 
Peter Bowin (V) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
 

  

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Tommy Ahlquist, kommundirektör 
Christoffer Svensson, kommunsekreterare 
Julia Brorsson, kommunjurist 
Roland Edvinsson, stabschef 
Katarina Losell, MAS 
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§ 15 Dnr 2021-000012 180 

Val av justerare- KLN 

 

Beslut 

Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 16 Dnr 2021-000013 180 

Tillfälligt övertagande av verksamhet 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår att krisledningsnämnden 

tillfälligt övertar kommunstyrelsens verksamhet..  

Beslut 

Kommunstyrelsen övertar tillfälligt kommunstyrelsens verksamhet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 17 Dnr 2021-000047 007 

Skrivelse från revisionen till krisledningsnämnden 
avseende eventuell anmärkning  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till yttrande över revisionens skrivelse avseende eventuell 

anmärkning. Yttrandet biläggs ärendet.  

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden antar yttrandet som sitt eget.  

Deltar i debatten 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att krisledningsnämnden 

godkänner och antar yttrandet till revisonen som sitt eget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Krisledningsnämnden godkänner och antar yttrandet till revisionen som sitt 

eget. Yttrandet biläggs detta protokoll genom bilaga 1.  

________________ 

Exp: 

Revisionen  

Julia Brorsson, kommunjurist  

 



 

Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(14) 
2021-02-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2021-000040 001 

Information om läget avseende Covid-19  

 

Sammanfattning  

Roland Edvinsson, stabschef, och Katarina Losell, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, ger information om läget i kommunen med anledning av 

Covid-19..  

Beslut 

Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 19 Dnr 2021-000016 622 

Beslut om skolluncher till gymnasieelever och elever i 
årskurs 7-9 under perioden skolan bedriver 
distansundervisning 

 

Sammanfattning  

Krisledningsnämnden fattade 2021-01-29 § 9 beslut om att: 

1) Elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet under perioden 2021-02-01 t o m 

2021-02-19 och som har distansundervisning 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) 730 000 kronor anslås från kommunstyrelsens ordförandes konto för 

oförutsedda kostnader. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår att krisledningsnämnden fattat 

ett nytt likalydande beslut, under förutsättning att beslut tas om fortsatta 

distansstudier för elever i gymnasiet och årskurs 7-9. 

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att: 

1) Elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet under perioden 2021-02-01 t o m 

2021-02-19 och som har distansundervisning 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) 730 000 kronor anslås från kommunstyrelsens ordförandes konto för 

oförutsedda kostnader. 

Beslutet gäller under förutsättning att beslut tas om fortsatta distansstudier 

för elever i gymnasiet och årskurs 7-9. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltat ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C), Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Peter 

Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att krisledningsnämnden 

beslutar att: 

1)  Elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet under perioden 2021-02-01 t o 

m 2021-02-19 och som har distansundervisning 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) 730 000 kronor anslås från kommunstyrelsens ordförandes konto för 

oförutsedda kostnader. 

Beslutet gäller under förutsättning att beslut tas om fortsatta distansstudier 

för elever i gymnasiet och årskurs 7-9.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att: 

1) Elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet under perioden 2021-02-01 t o m 

2021-02-19 och som har distansundervisning 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) 730 000 kronor anslås från kommunstyrelsens ordförandes konto för 

oförutsedda kostnader. 

Beslutet gäller under förutsättning att beslut tas om fortsatta distansstudier 

för elever i gymnasiet och årskurs 7-9. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen  
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§ 20 Dnr 2021-000112 612 

Reducering av internatkostnader 2021 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-02-18 § 16 

Den 7 december 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten rekommendera 

huvudmän att övergå till fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolan. I 

enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation fattade ordförande i 

utbildningsnämnden på delegation beslut att efterkomma 

rekommendationen.  

  

Beslutet innebar att elever på gymnasieskolan ska gå över till fjärr- och 

distansundervisning men att elever på gymnasiesärskolan och 

introduktionsprogrammen var undantagna och att en låg tröskel skulle gälla 

för de elever som kunde bli särskilt lidande av distansundervisning. Detta 

beslut har sedan förlängts till att gälla t o m 1 april 2021 men att eleverna 

under denna tid successivt går över till mer närundervisning när så är möjligt 

med hänsyn tagen till den rådande smittspridningen. Detta beslut innebar 

därmed att de internat som finns på Blekinge Naturbruksgymnasium och 

Flygtekniska programmet stängdes för eleverna.      

Bedömning 

Beslutet att delvis stänga Blekinge Naturbruksgymnasium och Flygtekniska 

programmet och gå över till fjärr- och distansundervisning har medfört att 

eleverna boende på internaten har en fortsatt hyreskostnad trots att de inte 

kan vistas på internatet. De hyresintäkter som utbildningsförvaltningen 

erhåller från dessa elever beräknas till ca 88 tkr/vecka och ca 350 tkr/månad. 

Utbildningsförvaltningen är beroende av dessa intäkter och ser inte att det 

bör belasta utbildningsnämndens budget då beslutet att stänga är på 

rekommendation från Folkhälsomyndigheten. 

 

Fram till 1 april skulle den totala intäkten för utbildningsförvaltningen bli ca 

1 000 tkr. Summan är baserad på totala antalet elever men målsättningen är 

att öka andelen som deltar i närundervisning successivt. Därmed kan 

summan bli lägre. Bedömningen är att eleverna inte bör belastas med en 

hyreskostnad då de inte kan vistas på internatet. Under tiden för rådande 

beslut bör därmed internatkostnaderna också regleras och återbetalas.  
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Förslag till beslut 

Att utbildningsnämnden beslutar att de elever, som inte kan nyttja sitt 

internatboende under tiden för beslutet om fjärr- och distansundervisning, 

inte behöver erlägga hyra under samma period. 

 

Att utbildningsnämnden föreslår Krisledningsnämnden besluta att för elever 

på Blekinge Naturbruksgymnasium och Flygtekniska programmet, som inte 

kan delta i närundervisning, återbetala erlagda internatkostnader under tiden 

för beslutet om fjärr- och distansundervisning.   

 

Att utbildningsnämnden föreslår Krisledningsnämnden besluta att 

kompensera utbildningsnämnden för uteblivna hyresintäkter för de elever 

som inte kan nyttja sitt internatboende under tiden för fjärr- och 

distansundervisning.      

Utbildningsnämndens beslut 2021-02-18 

Utbildningsnämnden beslutar att de elever, som inte kan nyttja sitt 

internatboende under tiden för beslutet om fjärr- och distansundervisning, 

inte behöver erlägga hyra under samma period. 

 

Utbildningsnämnden föreslår Krisledningsnämnden besluta att för elever på 

Blekinge Naturbruksgymnasium och Flygtekniska programmet, som inte kan 

delta i närundervisning, återbetala erlagda internatkostnader under tiden för 

beslutet om fjärr- och distansundervisning.   

 

Utbildningsnämnden föreslår Krisledningsnämnden besluta att kompensera 

utbildningsnämnden för uteblivna hyresintäkter för de elever som inte kan 

nyttja sitt internatboende under tiden för fjärr- och distansundervisning. 

Deltar i debatten 

 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att avslå utbildningsnämndens begäran.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Krisledningsnämnden avslår utbildningsnämndens begäran.  

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  
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§ 21 Dnr 2021-000014 180 

Återlämnande av verksamhet 

 

Beslut 

Krisledningsnämnden återlämnar tillfälligt övertagen verksamhet till 

kommunstyrelsen.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


