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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
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Peter Bowin (V) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Nicolas Westrup (SD) 
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Roger Gardell (L) § 37-39 
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Tjänstemän Kommundirektör Tommy Ahlquist 
Säkerhetsskyddschef Roland Edvinsson 
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Verksamhetschef Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen Nicklas Martinsson 
Kanslichef Anna-Karin Sonesson 
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§ 37  

Val av justerare 

 

Beslut 

Tommy Andersson (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

________________ 
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§ 38  

Tillfälligt övertagande av verksamhet inom 
kommunstyrelsen, teknik-, fritid- och kulturnämnden, 
miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden 

 

Sammanfattning  

Med hänsyn till den ökade smittspridningen av coronaviruset i Blekinge och 

med hänsyn till läget för lokalt näringsliv och föreningsliv behövs 

skyndsamma beslut. Bedömningen är att ordinarie beredning via nämnderna 

tar för lång tid för att få den effekt som behövs. 

Kommunstyrelsens ordförande har informerat berörda nämnders ordförande 

om de beslut som väntar      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S), Tommy Andersson (S) samt Kenneth Michaelsson. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar  

att krisledningsnämnden övertar verksamhet från kommunstyrelsen, teknik-, 

fritid- och kulturnämnden samt socialnämnden, 

att  paragrafen justeras omedelbart.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.      

    

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att tillfälligt överta verksamhet från 

kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt 

teknik-fritid- och kulturnämnden. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

________________ 
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Exp: 

Kommunfullmäktige för återrapportering 

Kommunstyrelsen, Teknik-, fritid- och kulturnämnden, Miljö- och 

byggnadsnämnden och Socialnämnden 
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§ 39  

Förslag för att underlätta för Ronneby kommuns 
näringsidkare att nyttja ytan framför sina verksamheter, 
för försäljning och handel på ett Coronasäkert sätt 

 

Sammanfattning 

Ronneby kommun vill underlätta för enskilda näringsidkare att utanför sin 

verksamhet få möjlighet att sätta upp ett bord eller stånd för att på så vis 

kunna erbjuda Coronasäker försäljning och handel. 

 

Tillstånd söks hos polisen som sedan begär in utlåtande från kommunen. 

Kommunen beaktar bl.a. trafiksäkerhetsaspekten och att oskyddade 

trafikanter (gående och cyklister) inte utsätts för fara eller andra olägenheter.  

 

Ronneby kommuns beslutade Gestaltningsprogram styr hur utseende och 

utformning av ytan framför verksamheten ska vara utformad. 

 

Beslutsförslag 

Krisledningsnämnden föreslås besluta  

1) att  Ronneby kommun, när så är möjligt, ställer sig positiv till 

polisens frågeställning kring upplåtande av yta, för försäljning och 

handel, framför näringsidkarens verksamhet. 

 

2) att  Ronneby kommun inte följer beslutat Gestaltningsprogram om 

man finner att näringsidkarens intressen och 

Gestaltningsprogrammets utformning inte överensstämmer. 

 

3) att  näringsidkaren, innan ansökan till Polis görs, ska ha dialog med 

Ronneby kommun för att diskutera utformning och tänkt plats.   

 

 

4) att  detta beslut gäller från 14 december 2020 – 31 december 2021 

  

Ordförande Roger Fredriksson redogör för justerat förslag att 3) ersätts med  

att näringsidkare som önskar nyttja ytan framför sina verksamheter för 

försäljning och handel uppmanas att föra en dialog med Ronneby kommun 

innan ansökan görs hos Polisen. 
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Förvaltningschef Anders Karlsson föreslår att 2) omformuleras så att det står 

att det kan göras avsteg från gestaltningsprogrammet. 

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V), Tommy Andersson (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ledamot Peter Bowin (V) yrkar att 2) ändras så att den formuleras att 

Ronneby kommun inte behöver följa Gestaltningsprogrammet osv samt att 

3) flyttas upp och bli 2).   

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att 2) ändras så att den lyder 

att Ronneby kommun kan göra avsteg från beslutat gestaltningsprogram och 

inte behöver följa detsamma i den delen som gäller försäljning utanför egen 

lokal, 

att det görs tillägg att ingen taxa utgår, 

att kostnader finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter samt 

att paragrafen justeras omedelbart. 

  

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Peter Bowin (V) 

yrkade att flytta 3) så den blir 2) och finner att nämnden bifaller yrkandet.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på egna yrkanden och 

finner att nämnden bifaller desamma     

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar  

1) att  Ronneby kommun, när så är möjligt, ställer sig positiv till 

polisens frågeställning kring upplåtande av yta, för försäljning och 

handel, framför näringsidkarens verksamhet. 

 

2) att  näringsidkaren, innan ansökan till Polis görs, ska ha dialog med 

Ronneby kommun för att diskutera utformning och tänkt plats.   
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3) att Ronneby kommun kan göra avsteg från beslutat 

gestaltningsprogram och inte behöver följa detsamma i den delen 

som gäller försäljning utanför egen lokal. 

4) att ingen taxa ska utgå 

 

5) att kostnader finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter samt 

 

6) att detta beslut gäller från 14 december 2020 – 31 december 2021 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige för återrapportering 

Kommunstyrelsen 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 



 

Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(18) 
2020-12-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40  

Förslag om avgiftsbefrielse för uteserveringar under 
2021 

 

Sammanfattning 

Under mars 2020 nådde pandemin av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) 

Sverige. Många företagare drabbas hårt av inkomstbortfall till följd av 

virusutbrottet. Som ett steg för att hjälpa näringsidkarna i Ronneby kommun 

slopades uttag av servicetaxa för uteserveringar för sommaren 2020. Samma 

förfarande föreslås för hela 2021. 

Bedömning 

Ronneby kommun tar årligen ut en servicetaxa för hantering av stolpar 

avseende uteserveringar på allmän plats. Taxan avser teknik-, fritid-, och 

kulturförvaltningens kostnader för att köpa in och placera ut staketstolpar till 

uteserveringar i kommunen. Genom att tillfälligt frångå taxan för 2021 

behöver näringsidkarna inte erlägga avgiften. 

 

Ekonomisk konsekvens för kommunen 
Uteblivna avgifterna för 2021 beräknas uppgå till ca 39 800 kr. 

 

Beslutsförslag 

Krisledningsnämnden föreslås besluta  

att för hela 2021 inte ta ut servicetaxa för hantering av stolpar avseende 

uteserveringar på allmän plats. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Magnus Pettersson (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på tillägget  

att kostnaderna finansieras inom teknik-, fritid- och kulturnämndens 

budgetram, 
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att paragrafen justeras omedelbart. 

Ledamot Nicolas Westrup yrkar att kostnaderna finansieras genom 

användande av kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.     

     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandena och 

finner att nämnden bifaller hans eget yrkande om finansiering inom ram.     

           

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar  

att för hela 2021 inte ta ut servicetaxa för hantering av stolpar avseende 

uteserveringar på allmän plats, 

att kostnaden finansieras inom teknik-, fritid- och kulturnämndens 

budgetram samt 

att paragrafen justeras omedelbart. 

  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige för återrapportering 

Kommunstyrelsen 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 41  

Förslag om taxor för tillsyn och alkoholtillstånd etc för 
2021 

 

Sammanfattning 

Under mars 2020 nådde pandemin av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) 

Sverige. Många företagare drabbas hårt av inkomstbortfall till följd av 

virusutbrottet. Som ett steg för att hjälpa näringsidkarna i Ronneby kommun 

togs beslutet att inte ta ut några avgifter eller taxor för livsmedelstillsyn, 

alkoholtillstånd, tobakstillsyn, miljötillsyn, utskänkningstillsyn eller andra 

tillsynskostnader som berör socialnämnden och miljö- och 

byggnadsnämnden i Ronneby kommun 2020. 

Samma förfarande föreslås för 2021. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Uteblivna avgifter och taxor för alkoholtillstånd och tobakstillstånd för 2021 

beräknas till 340 tkr. 

Uteblivna avgifter och taxor för livsmedelstillsyn, miljötillsyn, 

utskänkningstillsyn eller andra tillsynskostnader som berör miljö- och 

byggnadsnämnden för 2021 beräknas till ca 1 950 tkr. 

Beslutsförslag  

Krisledningsnämnden föreslås besluta  

att inte ta ut några avgifter eller taxor för livsmedelstillsyn, alkoholtillstånd, 

tobakstillsyn, miljötillsyn, utskänkningstillsyn eller andra tillsynskostnader 

som berör socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby 

kommun för 2021.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag til beslut med 

tillägget att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter och att paragrafen justera omedelbart.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.      

      

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att inte ta ut några avgifter eller taxor för livsmedelstillsyn, alkoholtillstånd, 

tobakstillsyn, miljötillsyn, utskänkningstillsyn eller andra tillsynskostnader 

som berör socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby 

kommun för 2021, 

kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 

och  

att paragrafen justera omedelbart  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige för återrapportering 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 42  

Förslag kring hur hantera Ronneby kommuns 
”Miljonstödet” för föreningar för perioden 1 september 
– 31 december 2020 

 

Sammanfattning 

Många föreningar, både inom idrott och kultur, har haft det svårt ekonomiskt 

under 2020. För perioden 200401- 200831 har föreningarna haft möjlighet 

att söka stöd för förlorade intäkter. Nu föreslås att en ny utlysning för 

perioden 200901- 201231, ska ske. Nedan beskrivs hur sådant förfarande 

skulle kunna ske. 

Förslag på hur ”Miljonstödet”, del 2, ska hanteras 

 Bedömningsperioden för föreningarnas förlorade intäkter är 200901 

– 201231 

 

 Ansökningen öppnas 16/12 och stängs 15/1. 

 

 Ärendet går upp i nämnd under februari månad. 

 

 Stödet betalas ut under februari alternativt mars månad. 

 

 Utbetalda stöd under bedömningsperioden (200901 – 201231) från 

Kulturrådet eller RF kan komma att reducera beviljat stöd från 

Ronneby kommun med motsvarande summa. Föreningarna ska 

uppge om de erhållit stöd från Kulturrådet eller RF under aktuell 

tidsperiod. 

 

 Det som kommer att bedömas är Entréavgifter, kioskverksamhet 

eller annan försäljning, lotterier, cuper, tävlingar, arrangemang, 

funktionärsersättningar, egna årliga arrangemang exempelvis 

utställningar, julmarknader, loppmarknader, etc. 

 

 Det som inte kommer att bedömas är Sponsorpengar, 

löner/arvoden, reseersättningar. 

 

 Ansökningarna ska styrkas med tydliga och för perioden adekvata 

handlingar och kompletteringar kan begäras. 
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Beslutsförslag 

Krisledningsnämnden föreslås besluta 

att möjliggöra för Ronneby kommuns föreningar, inom kultur och idrott, att 

söka stöd för förlorade intäkter för perioden 200901 – 201231 

 

 

Verksamhetschef Nicklas Martinsson gör följande justering under punkt 5 att 

stöd från specialförbund läggs till.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Tommy 

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att finansierings ska ske via 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att paragrafen justeras 

omedelbart.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.      

      

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar  

att möjliggöra för Ronneby kommuns föreningar, inom kultur och idrott, att 

söka stöd för förlorade intäkter för perioden 200901 – 201231, 

 

att finansiering görs via kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter 

samt 

att paragrafen justeras omedelbart. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige för återrapportering 

Kommunstyrelsen 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 43  

Förslag kring uteserveringar i Ronneby kommun under 
perioden 14 december 2020 - 31 december 2021 

 

Sammanfattning 

Ronneby kommuns restaurang- och cafénäring har, precis som många andra 

näringar, en svår situation pga av den rådande Pandemin. Ronneby kommun 

vill därför möjliggöra för Ronneby kommuns restaurang- och cafénäring att 

för vinterperioden 201214 - 210414 och sommar/höstperioden 210415 -

211231, tillhandahålla servering utanför sina restauranger och caféer. I den 

bilaga som bifogas finns tydliga direktiv vad som måste uppfyllas för att 

uteserveringar ska kunna tillhandahållas under vinterperioden 201214 - 

210414. 

  

Beslutsförslag 

Krisledningsnämnden föreslås besluta  

att  de restauranger och caféer som önskar bedriva uteservering under 

perioden 201214-211231 ska beredas möjlighet till det. 

att de uppställda krav som ställs i yttrande från Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen för perioden 201214 – 210414 och perioden 211016 – 

211231 ska vara uppfyllda, för att uteservering ska få bedrivas (se bilaga 1) 

att  ingen taxa ska utgå. 

 

 

Ordförande Roger Fredriksson redogör för justerat förslag att de två första 

attsatserna skrivs ihop enligt följande: 

att de restauranger och caféer som önskar bedriva uteservering under 

perioden 201214-211231 ska beredas möjlighet till det under förutsättning 

att de uppställda krav som ställs i yttrande från Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen för perioden 201214 – 210414 och perioden 211016 – 

211231 för att uteservering ska få bedrivas (se bilaga 1), är uppfyllda.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till justerat förslag till beslut.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.      

           

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att de restauranger och caféer som önskar bedriva uteservering under 

perioden 201214-211231 ska beredas möjlighet till det under förutsättning 

att de uppställda krav som ställs i yttrande från Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen för perioden 201214 – 210414 och perioden 211016 – 

211231 för att uteservering ska få bedrivas (se bilaga 1), är uppfyllda, 

att  ingen taxa ska utgå. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige för återrapportering 

Kommunstyrelsen 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 44  

Återlämnande av verksamhet inom kommunstyrelsen, 
teknik-, fritid- och kulturnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden och socialnämnden  

 

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, teknik-fritid-, och kulturnämnden, miljö- 

och byggnadsnämnden samt socialnämnden, 

att paragrafen justeras omedelbart.  

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, teknik-fritid-, och kulturnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden samt socialnämnden. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige för återrapportering 

Kommunstyrelsen 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 


