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Plats och tid Distansmöte. Ordförande, kommundirektör och sekreterare i Hobysalen kl. 14.00-14.45 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Tommy Andersson (S) 

Justeringens plats och tid Digital signering 2020-12-15 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 45-48 
 Herman Persson  

 Ordförande 
  

 
Roger Fredriksson (M) 

 

 Justerare 
  

 
Tommy Andersson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-15 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-15   

Datum då anslaget tas ned 2021-01-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
 

Underskrift 
  

 
Herman Persson 
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Närvarolista 
Beslutande  

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

Övriga närvarande  

Tjänstemän Kommundirektör Tommy Ahlquist 
Utredare Hanna Grahn Herman Persson, nämndsekreterare 
Sekreterare Herman Persson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell 
Säkerhetsskyddschef Roland Edvinsson 

 



 

Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(9) 

2020-12-15  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 45 4 
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§ 46 5 

Tillfälligt övertagande av verksamheten inom kommunstyrelsen ........ 5 
§ 47 Dnr 2020-602 6 

Skyddsmateriel – inköp av munskydd typ IIR ..................................... 6 
§ 48 9 

Återlämnande av verksamheten inom kommunstyrelsen ................... 9 
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§ 45  

Val av justerare och tid för justering 
 

Beslut 

Tommy Andersson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
________________ 
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§ 46  

Tillfälligt övertagande av verksamheten inom 
kommunstyrelsen 
 

Deltar i debatten  
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar 
att krisledningsnämnden tillfälligt övertar verksamhet från 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på föreliggande 
yrkande och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma. 

 
Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att tillfälligt överta verksamhet från 
kommunstyrelsen. 
________________ 
Exp: 
Kommunfullmäktige för återrapportering 
Kommunstyrelsen 
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§ 47 Dnr 2020-602 

Skyddsmateriel – inköp av munskydd typ IIR 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell och Utredare Hanna 
Grahn föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
Ronneby kommun bedriver verksamhet som bedöms vara samhällsviktig. 
Den samhällsviktiga verksamheten ska fortgå under såväl vardag som vid 
fredstida kriser och krig. 
Ett kritiskt beroende för att kunna upprätthålla den samhällsviktiga 
verksamheten är att säkerställa tillgång till försörjningsprodukter. Med 
kritiska försörjningsprodukter avses såväl förbrukningsmateriel som 
hygienprodukter vilka krävs för att kunna bedriva prioriterad samhällsviktig 
verksamhet inom vård och omsorg. 
 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar 2020-11-16 genom delegation med 
beslutsnummer 83798  
 
att sex månaders lagerhållning införs avseende skyddsmaterielen handskar, 
förkläden utan arm, förkläden med arm samt hand-respektive ytdesinfektion, 
 
att direktupphandling görs med hänvisning till synnerliga skäl så att 
erforderligt materiel för sex månaders lagernivå kan hållas, 
 
att sex månaders lagerhållning behöver fortlöpa fram till dess att inga risker 
avseende global- likväl som nationell brist föreligger samt 
 
att lagersaldot kan ökas genom ytterligare inköp om förbrukning med 
anledning av beslut som kräver utökad skyddsmaterielanvändning fattas 
alternativt att smitta i verksamheten medför att användning av 
skyddsmateriel ökar i en takt som inte inryms i den beräknade förbrukningen 
för tre alternativt sex månader.  
Smittskyddsläkaren rekommenderar 2020-12-15 att munskydd nu ska 
användas av all personal inom vård- och omsorg med målet att minska 
smittspridning mellan personal till personal samt personal till brukare. 
Ronneby kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska beslutar 2020-12-15 
att smittskyddsläkarens rekommendation ska följas, senast från och med 
2020-12-21.     

Bedömning 
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I dagsläget använder Ronneby kommun munskydd i samband med 
provtagning vid misstänkt smitta, misstänkt smitta, bekräftad smitta, 
smittspridning samt vid andra specifika fall. 
Med hänvisning till beslut av medicinskt ansvarig sjuksköterska avseende 
daglig användning av munskydd revideras Ronneby kommuns uppskattade 
förbrukning av skyddsmateriel och större inköp behöver göras. 
 
Förändrat användande innebär att Ronneby kommuns förbrukning av 
munskydd kommer att öka drastiskt med över 2000 % på veckobasis. 
 
Kostnad för skapandet av ett sex månaders lager utifrån de nya 
förutsättningarna kan uppgå till cirka 3,7 miljoner kronor.   
 
Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår krisledningsnämnden besluta 
 
att godkänna inköp av munskydd typ IIR för sex månaders lagerhållning, 
 
att sex månaders lagerhållning skall fortlöpa under den tid beslut om 
munskydd kvarstår samt  

 
att direktupphandling vid behov kan göras med hänvisning till synnerliga 
skäl så att erforderligt materiel för sex månaders lagernivå kan hållas. 

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson 
(S), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och Bengt Sven Åke 
Johansson (SD). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar 
 
att godkänna inköp av munskydd typ IIR för två månaders lagerhållning 
utöver dagens nivå som är två månader 
 
att direktupphandling vid behov kan göras med hänvisning till synnerliga 
skäl så att erforderligt materiel två månaders lagernivå kan hållas. 
att finansiering 1,1 miljon sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter.   
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Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på föreliggande 
yrkande och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 
att godkänna inköp av munskydd typ IIR för två månaders lagerhållning 
utöver dagens nivå som är två månader 
 
att direktupphandling vid behov kan göras med hänvisning till synnerliga 
skäl så att erforderligt materiel för två månaders lagernivå kan hållas 
att finansiering 1,1 miljon sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter. 
________________ 
Exp: 
Kommunfullmäktige för återrapportering 
Vård- och omsorgsnämnden 
Katarina Losell, MAS 
Roland Edvinsson, säkerhetsskyddschef 
Teo Zickbauer, upphandlare 
Ekonomienheten 
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§ 48  

Återlämnande av verksamheten inom 
kommunstyrelsen 
 

Deltar i debatten  
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar 
Att krisledningsnämnden återlämnar tillfälligt övertagen verksamhet till 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på föreliggande 
yrkande och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma. 

 
Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att återlämna tillfälligt övertagen verksamhet 
till kommunstyrelsen 
________________ 
Exp: 
Kommunfullmäktige för återrapportering 
Kommunstyrelsen 
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