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Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, kl. 14:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning  

  

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Magnus Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, tisdag 2020-03-17 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-4 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Roger Fredriksson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Magnus Pettersson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-03-17 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-17   

Datum då anslaget tas ned 2020-04-09 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 
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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 Ahlqvist, kommundirektör 
Roland Edvinsson, stabschef  
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen  
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§ 1  

Val av justerare 

 

Beslut 

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

protokoll. 

________________ 
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§ 2  

Beslut om att överta verksamhetsområde från 
utbildningsnämnden  

 

Sammanfattning  

Krisledningsnämndens ordförande Roger Fredriksson (M) låter meddela att 

bedömningen, utifrån regeringens rekommendation om att införa 

distansutbildning för gymnasieverksamheten, är att omständigheterna kring 

ett sådant beslut är att detta inte bör lasta en enskild person. För att motverka 

detta har ordförande tagit beslut om att kalla krisledningsnämnden och 

föreslår att krisledningsnämnden tillfälligt övertar utbildningsnämndens 

verksamhetsområde och tar beslut om att följa regeringens rekommendation 

om distansutbildning för gymnasieverksamheten i Ronneby kommun. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår att krisledningsnämnden 

tillfälligt övertar utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att tillfälligt överta utbildningsnämndens 

verksamhetsområde. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  

Utbildningsnämnden, ordförande  

Utbildningsförvaltningen, Tobias Ekblad  
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§ 3    

Beslut om att införa distansutbildning för 
gymnasieverksamheten 

Sammanfattning  

Regeringens rekommendation om att alla gymnasier, vuxenutbildningar och 

universitet inför distansutbildning delges nämnden. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår att Ronneby kommun följer 

Regeringens rekommendation och inför distansutbildning för 

gymnasieverksamheten i Ronneby kommun.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att Ronneby kommun följer Regeringens 

rekommendation och inför distansutbildning för gymnasieverksamheten i 

Ronneby kommun till och med fredag 2020-03-20. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  

Utbildningsnämnden, ordförande  

Utbildningsförvaltningen, Tobias Ekblad  
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§ 4  

Beslut om att lämna tillbaka verksamhetsområdet till 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) låter meddela att hans bedömning nu är 

att krisledningsnämnden fattat de beslut som krävts. Med detta föreslår 

ordförande att krisledningsnämnden överlämnar utbildningsnämndens 

verksamhetsområde till utbildningsnämnden igen. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår att krisledningsnämnden avslutas 

i och med att detta möte är slut. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 

Krisledningsnämnden överlämnar utbildningsnämndens verksamhetsområde 

till utbildningsnämnden igen. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  

Utbildningsnämnden, ordförande  

Utbildningsförvaltningen, Tobias Ekblad  

 


