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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

Krisledningsnämnden
Plats och tid

Lageråssalen 16:00-17:00.

Beslutande ledamöter

Louise Erixon SD
Paul Andersson M
Johanna Beijer S
Robert Lindén SD
Roine Olsson S

Ej beslutande ersättare

Arne Bogren M
Robert Manea KD
Viveka Olofsson S

Övriga närvarande

Lars Ericsson, kommunchef
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist
Monica Andersson, kommunsekreterare
Niklas Kilsgård, krissamordnare
Anders Borgman, säkerhetssamordnare
Lisa Svanberg, kommunikationschef
Martin Åsman, barn- och utbildningschef
Annelie Kjellström, omsorgschef, via videomöte

Johanna Beijer

Justerare
Justeringens plats och tid

2020-08-20

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………………………
Monica Andersson

Ordförande

…………………………………………………………………
Louise Erixon

Justerare

…………………………………………………………………
Johanna Beijer

Paragrafer

45-47
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

Krisledningsnämnden

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Datum då anslaget publiceras

2020-08-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………………
Monica Andersson

Datum då anslaget avpubliceras

2020-09-11

3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

Krisledningsnämnden

Ärendelista
§ 45
§ 46

§ 47

Förlängning av dagligvaruförsörjning i Sölvesborgs kommun
under smitta med Covid-19.
Information från Krisledningsstab, Kommunchef,
Förvaltningschefer (BUN, ON) med anledning av
Corona/Covid19
Möjligheten att öppna upp Biblioteksverksamheten

2020/133

4-8

2020/134

9

2020/128
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

Krisledningsnämnden

KLN § 45

Dnr 2020/133

Förlängning av dagligvaruförsörjning i Sölvesborgs
kommun under smitta med Covid-19.
BESLUT
Krisledningsnämnden beslutar att förlänga åtgärd för att trygga äldres
dagligvaruförsörjning t o m 2020-12-31 enligt förslaget. Medel för åtgärden (1 000 tkr)
föreslås beaktas i kompletteringsbudget II och sökas bidragstäckning för inom ramen
för statsbidrag för åtgärder till följd av Covid-19.
__________

Ärendet i korthet
I ärendet föreslås en förlängning av åtgärden för att trygga äldres dagligvaruförsörjning
i Sölvesborgs kommun i anledning av Covid-19 t o m 2020-12-31.

Bakgrund
Krisledningsnämnden beslöt 18/3 (§ 2) att i samarbete med kommunens
dagligvaruhandlare tillhandahålla en tjänst som tryggar äldres dagligvaruförsörjning,
vilken kunde sjösättas redan 23/3.
Åtgärden förlängdes via beslut i Krisledningsnämnden 2020-06-15 (§ 40) att gälla för
perioden 2020-07-27 till 2020-08-28.
Genom tjänsten kan hushåll med medlem över 70 år eller tillhörande annan
riskgrupp, hos en av de fyra samverkande handlarna beställa dagligvaror via telefon
eller mail och få dem hemkörda. Genom åtgärden undviker personer i riskgruppen att
komma nära andra i butiksmiljön och därmed att smittas av Covid-19 den vägen.
Samverkande handlare/butiker är COOP, Extra Mjällby, ICA Supermarket samt
Matöppet.
Ca 800 personer i kommunen har anmält som kund för tjänsten. Totalt finns ca 2 000
personer som är 70 år eller äldre i kommunen.
Sedan slutet av våren ingår det också i tjänsten en försöksdel där resurserna även
används för att avlasta personalen inom ett hemtjänstområde (Norje/Sandbäck) delar
av dagligvaruhanteringen. För ca 30 brukare gör personalen inom dagligvaruprojektet
plockning och iordningsställande av de dagligvaror som resp. brukare beställer.
Transporten till brukaren görs dock av hemtjänstpersonalen.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-08-17.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)

5
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

Krisledningsnämnden

Exp.
Projektledaren Dagligvaruprojektet
Ekonomikontoret
Kommunchefen
Omsorgschefen
Stabschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE

1(3)

Datum

Dnr

2020-08-17

2020/133

Kommunstyrelsen
Handläggare

Mottagare

Lars Ericsson, 0456-81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Krisledningsnämnden

Förslag om förlängning av åtgärd för att trygga äldres
dagligvaruförsörjning t o m 2020-12-31.
Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar att förlänga åtgärd för att trygga äldres
dagligvaruförsörjning t o m 2020-12-31 enligt förslaget. Medel för åtgärden
(1 000 tkr) föreslås beaktas i kompletteringsbudget II och sökas bidragstäckning
för inom ramen för statsbidrag för åtgärder till följd av Covid-19.

Ärendet i korthet
I ärendet föreslås en förlängning av åtgärden för att trygga äldres
dagligvaruförsörjning i Sölvesborgs kommun i anledning av Covid-19 t o m
2020-12-31.

Bakgrund
Krisledningsnämnden beslöt 18/3 (§ 2) att i samarbete med kommunens
dagligvaruhandlare tillhandahålla en tjänst som tryggar äldres
dagligvaruförsörjning, vilken kunde sjösättas redan 23/3.
Åtgärden förlängdes via beslut i Krisledningsnämnden 2020-06-15 (§ 40) att
gälla för perioden 2020-07-27 till 2020-08-28.
Genom tjänsten kan hushåll med medlem över 70 år eller tillhörande annan
riskgrupp, hos en av de fyra samverkande handlarna beställa dagligvaror via
telefon eller mail och få dem hemkörda. Genom åtgärden undviker personer i
riskgruppen att komma nära andra i butiksmiljön och därmed att smittas av
Covid-19 den vägen.
Samverkande handlare/butiker är COOP, Extra Mjällby, ICA Supermarket samt
Matöppet.
Ca 800 personer i kommunen har anmält som kund för tjänsten. Totalt finns ca
2 000 personer som är 70 år eller äldre i kommunen.
Fram tills augusti har åtgärden kostat ca 580 tkr varav merparten personal.
Denna summa kommer 31/8 att sökas täckning för inom ramen för aktuellt
statsbidrag.
Sedan slutet av våren ingår det också i tjänsten en försöksdel där resurserna
även används för att avlasta personalen inom ett hemtjänstområde
(Norje/Sandbäck) delar av dagligvaruhanteringen. För ca 30 brukare gör
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personalen inom dagligvaruprojektet plockning och iordningsställande av de
dagligvaror som resp. brukare beställer. Transporten till brukaren görs dock av
hemtjänstpersonalen.

Bedömning
Jag föreslår att den aktuella tjänsten förlängs att gälla i första hand t o m årets
slut. Detta då pandemin alltjämt råder och då det finns en allmänspridning av
Covid-19 även i vår kommun. Behov finns således av att fortsätta skydda
riskgrupper som är särskilt utsatta om de skulle smittas (äldre, personer med
vissa sjukdomar och funktionshinder).
Vår del av riket har en relativt låg nivå konstaterat smittade av det aktuella
viruset och vår kommun utmärker sig genom att, i förhållande till
befolkningens storlek, ha den lägsta andelen. Det får antas att en bidragande
orsak till detta utfall är effekter av de åtgärder som vidtagits in kommunen av
olika aktörer inkluderad kommunens egna åtgärder.
Den aktuella tjänsten har på ett imponerande sätt genomförts genom insatser
av omdisponerad kommunalt anställd personal, genom idéella insatser av
Svenska kyrkans personal, via tim- och korttidsanställda, via berörda butikers
personal och innehavare.
Den 13/8 genomfördes ett utvärderingsmöte med de berörda handlarna, vilka
är villiga att fortsätta samarbetet, dock i något fall med vissa förändringar.
Till skillnad från i sitt startskede behöver tjänsten för sitt genomförande,
förutom berörda butikers personals insats, bemannas med anställd personal.
Som projekt- och arbetsledare fungerar fritidsgårdsföreståndare Fredrik
Belfrage.
Över veckan bedöms det finnas behov av att ha tjänsten öppen under fyra av
fem vardagar, detta för att sprida de behövliga varuleveranserna beaktat
fordonens kapacitet mm.
Med en fortsatt volym om ca 400 utkörningar per vecka (motsvarar ca 1 000
levererade dagligvarukassar per vecka) så bedömer projektledaren och jag att
det behövs en personalstat om ca 6 heltidstjänster (fördelat på fler deltider),
vilket ger en kostnad per månad om ca 200 tkr. Därtill tillkommer kostnader
för fordon och övrig drift om ca 50 tkr per månad. Totalkostnaden vid angiven
volym och ambitionsnivå enligt ovan kan summeras till ca 250 tkr/månad. För
hela fyramånadersperioden blir kostnaden således ca 1 000 tkr.
Den uppkomna kostnaden bör aktualiseras som en Covid-19-realerad
merkostnad vartill täckning föreslås sökas via statsbidrag till kommuner för
denna typ av kostnader under 2020. I avvaktan på denna finansiering föreslås
kostnaden beaktas i kompletteringsbudget II 2020.
Även den försöksverksamhet som bedrivs för att i någon mån avlasta
hemtjänstens personal i ett område, föreslås fortsätta under perioden.

Lars Ericsson
Kommunchef
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Beslut sänds till:
Projektledaren Dagligvaruprojektet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

Krisledningsnämnden

KLN § 46

Dnr 2020/134

Information från Krisledningsstab, Kommunchef,
Förvaltningschefer (BUN, ON) med anledning av
Corona/Covid19
BESLUT
Informationen noteras till protokollet.
__________

Ärendet i korthet
Föredragare i ärendet med anledning av Corona/Covid19:
Krisledningssamordnare Niklas Kilsgård, säkerhetssamordnare Anders Borgman och
Kommunchef Lars Ericsson informerar om arbetet från Krisledningsstaben.
Barn och utbildningschef Martin Åsman informerar om nuläget samt vilken
planering/beredskap som finns framåt, möjlighet till frågor.
Omsorgschef Annelie Kjellström informerar om nuläget samt vilken
planering/beredskap som finns framåt, möjlighet till frågor.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

Krisledningsnämnden

KLN § 47

Dnr 2020/128

Möjligheten att öppna upp Biblioteksverksamheten
BESLUT
Möjlighet att öppna upp Biblioteksverksamheten avlsås.
__________
Yrkande
Louise Erixon (SD): bifall till förslaget.
Johanna Beijer (S): avslag till förslaget, till förmån för eget förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att krisledningsnämnden
beslutat att bifalla Louise Erixon (SD) yrkande.
__________
Socialdemokraterna (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet i ärendet.
__________

Ärendet i korthet
Ledamot Johanna Beijer (S) initierar frågan om att ge Fritids- och kulturnämnden i
uppdrag att se över möjligheten att öppna upp biblioteksverksamheten omgående.
__________
Exp.
FKN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)

