
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-08

Krisledningsnämnden
Plats och tid Lageråssalen 13:00-14:30.

Beslutande ledamöter Louise Erixon SD
Paul Andersson M, §§ 34-36, via videomöte
Johanna Beijer S
Robert Lindén SD, via videomöte
Roine Olsson S

Ej beslutande ersättare Arne Bogren M, tjänstgjorde § 33
Robert Manea KD
Viveka Olofsson S

Övriga närvarande Lars Ericsson, kommunchef 
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist
Monica Andersson, kommunsekreterare
Johanna Lilja, sekreterare/videomöte

Niklas Kilsgård, krissamordnare
Lisa Svanberg, kommunikationschef

Martin Åsman, barn- och utbildningschef
Annelie Kjellström, omsorgschef, via vidomöte 

Fredrik Olsson, fritids- och kulturchef

Justerare Johanna Beijer

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-05-11

Underskrifter

Sekreterare ………………………………………………………………… Paragrafer 33-36
Monica Andersson

Ordförande …………………………………………………………………
Louise Erixon

Justerare …………………………………………………………………
Johanna Beijer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-08

Krisledningsnämnden

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

Organ Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-08

Datum då anslaget publiceras 2020-05-12 Datum då anslaget avpubliceras 2020-06-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift ……………………………………………………………………………
Monica Andersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-08

Krisledningsnämnden

Ärendelista
§ 33 Information om helhetsbilden av de gröna näringarna, 

arbetskraftsbehov säsong 2020
2020/148 4 - 6

§ 34 Information från Krisledningsstab, Kommunchef, 
Förvaltningschefer (BUN, ON) med anledning av 
Corona/Covid19

2020/134 7

§ 35 Information från fritid och kultur 2020/128 8
§ 36 Anmälan av Delegationsbeslut 2020/1 9 - 10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-05-08

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 33 Dnr 2020/148

Information om helhetsbilden av de gröna näringarna, 
arbetskraftsbehov säsong 2020

BESLUT
Informationen noteras till protokollet.

__________

Ärendet i korthet
KLN beslutade § 30 om att ge Kommunchefen i uppdrag att sammankalla till möte 
med arbetsförmedlingen, arbetsmarknadenheten, Ifo och näringslivskontoret för att 
diskutera ett helhetsperspektiv avseende de gröna näringarna och arbetskraftsbehov 
säsong 2020.

Kommunchefen föredrar ärendet.

Bakgrund
I samband med gruppledaröverläggningar i mars framkom frågor om hur de gröna 
näringarna i kommunen påverkades av rådande smitta av Covid-19. Bl a framfördes 
oro för att arbetskraftsbrist kunde uppkomma under kommande säsong pga försvårade 
möjligheter att resa mellan länderna.

Beslutsunderlag
Mötesanteckningar Gröna näringar 200505

__________
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Sölvesborgs kommun

ARBETSMÖTE AVSEENDE GRÖNA NÄRINGARNAS ARBETSKRAFTSBEHOV

Datum: 2020-05-05

Tid: 9.00-10.30

Plats: Stadshuset, Sölvesborg

Närvarande: Tomas Petersson, sammankallande, Sölvesborgs kommun, 
kommunledningsstaben

Sanna Persson, Sölvesborgs kommun, näringslivskontoret

Lena Blomdahl, Sölvesborgs kommun, socialförvaltningen

Heidi Laine Lundgren, Sölvesborgs kommun, AME

Kristina Severin Rajala, Arbetsförmedlingen

Öppnande

Tomas Petersson hälsade välkommen till mötet som på Sölvesborgs kommunlednings 
initiativ kallats samman med syfte att vad som kan göras för att hjälpa de gröna näringarna 
inom kommunen att lösa sina olika behov av arbetskraft.

Agenda

Förslag till agenda hade varit utskickad och godkändes.

Gröna näringarnas behov

Kristina Severin Rajala redogjorde för de kontakter hon har från AFs sida med näringarna. En 
diskussion följde där följande konstaterades:

 Verkar finnas en skepsis bland näringarna till anställningar. Ackord är det som gäller. 
Ackordet lär vara 60 kr per låda om 15 förpackningar med jordgubbar.

 Näringarna förefaller ha tillräckligt med arbetskraftskontakter på de egna listor som 
de arbetar med.

 Tillgången till dessa kontakter bygger dock på möjligheter till inresa från bland annat 
Polen och Litauen. Finns i nuläget inga sådana formella hinder, frågan är dock vilka 
transportvägar som ska väljas. Från Polen går det just nu – i det begränsade läge som 
snart kan vidgas - att resa till exempel via Tyskland-Trelleborg och Swinoujscie-Ystad.
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 Jordgubbsplockningen börjar i slutet av maj och pågår ungefär hela juni. Delvis 
samtidigt kommer hallonplockningen. Gurkor utsträckt över en längre tid. Minkarnas 
pälsning i november.

 Finns i Skåne en 40 timmars web-utbildning för dem som behöver höja sin allmänna 
kompetens om dessa grödor. 

Kommunens möjligheter att hjälpa till

Följande konstaterades:

 Feriearbeten som modell för detta fungerar inte.
 När det gäller övriga personer som kommunen har ansvar för och möjligen kan styra 

till näringarna, gäller att flertalet av dem har dåligt svenskt språk vilket komplicerar. 
Saknas i det fallet de personer med arbetsledande och språkkunskap som t ex finns 
bland de polska arbetarna.

 Det kan finnas en del individer som vi kan matcha till uppgifter år näringarna. Detta 
får ske när vi får konkret förfrågan.

Lyfta näringarnas status

Fördes en diskussion utifrån den alltför låga status som dessa yrken har och därmed 
sammanhängande låga pris ut till kund. Långsiktigt behövs för näringarna och för dessa 
produkter/bär/grödor en statushöjning där marknaden bör kunna värdera dem högre. Detta 
förutsätter ett långsiktigt arbete som kan drivas med näringen på annan tid än under den 
direkta säsongen.

Mötets slutsatser

 Vi avvaktar preciserade behov från näringarna.
 Då dessa kommer, ska vi ha beredskap att snabbt sammankallas och arbeta med en 

matchning på individnivå så långt detta är möjligt för kommunen och AF i samarbete.
 Fråga ska ställas till näringarna om eventuella behov av hjälp med 

informationsinsatser i Polen.
 Kontaktlista till näringarna/företagen ska upprättas.
 Långsiktigt arbete behövs för att höja de gröna näringarnas och dessa produkters 

status på marknaden.
 Vi bestämmer just nu inget nytt möte utan kommer istället att ha beredskap att 

kommunicera och träffas med kort varsel när vi känner till aktuella behov. Samt för 
att bocka av punkterna ovan.

/Tomas Petersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-05-08

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 34 Dnr 2020/134

Information från Krisledningsstab, Kommunchef, 
Förvaltningschefer (BUN, ON) med anledning av 
Corona/Covid19

BESLUT
Informationen noteras till protokollet.

Krisledningsstaben får i uppdrag att göra en förfrågan till 
näringslivet/företagen/föreningarna om arbetskraft till livsmedelsprojektet.

Krisledningsstaben får i uppdrag att ta fram underlag för att dra igång ”vuxen på stan” 
och vilka kostnader för ersättning som detta medför.

__________

Ärendet i korthet
Föredragare i ärendet med anledning av Corona/Covid19:

Omsorgschef Annelie Kjellström informerar om nuläget samt vilken 
planering/beredskap som finns framåt, möjlighet till frågor.

Barn och utbildningschef Martin Åsman informerar om nuläget samt vilken 
planering/beredskap som finns framåt, möjlighet till frågor.

Krisledningssamordnare Niklas Kilsgård och Kommunchef Lars Ericsson informerar 
om arbetet i Krisledningsstaben.

__________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-05-08

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 35 Dnr 2020/128

Information från fritid och kultur

BESLUT
Informationen noteras till protokollet.

__________

Ärendet i korthet
Fritids- och kulturchef Fredrik Olsson informerar om tidigare uppdrag och dess 
utveckling. Information om fritids- och kulturs verksamheter och deras stängning 
framöver.

__________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-05-08

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 36 Dnr 2020/1

Anmälan av Delegationsbeslut

BESLUT
Anmälningarna läggs till handlingarna.

__________

Anmälningar
1. Delegationsbeslut enligt bilaga.

__________

9



Utskriftsdatum: Utskriven av: Monica Andersson2020-05-08

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden

Sekretess: Visas ej

2020-05-08

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Beslutsfattare

Datum Avsändare/Mottagare Paragraf

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig

Kategori

2020.1321 Delegationsbeslut- Avgiftsbefrielse vid upplåtelse 
av kommunal mark för uteservering under 2020

 

2020-05-08      

KSKLK 2020/4 Delegationsbeslut 2020 - utan specifikt ärende Louise  Erixon

Sidan  1 av 1
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