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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-23

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 6 Dnr 2020/103

Sammanträdets öppnande

BESLUT
Informationen noteras till protokollet.

Viveka Olofsson utses till justeringsman.

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon informerar från Blekinge rådet.

__________

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon inleder sammanträdet. 

Närvaro och digital närvaro upptas. (via länk digitalt, fördel i google Chrome) 
Justeringsman utses.
Dagordning till dagens sammanträde godkänns.

__________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-23

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 7 Dnr 2020/103

Sjukfrånvaroläget i kommunen: de senaste 30 dagarna inkl. 
nuläget

BESLUT
Informationen noteras till protokollet

__________

Ärendet i korthet
Kommunchef Lars Ericsson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
 Bilaga: de senaste 30 dagarna inkl. nuläget

__________
Exp.
Krisledningsnämnden
Kommunikationschef Lisa Svanberg
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Totalt i Sölvesborgs kommun

2020-03-24
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Barn- och utbildningsförvaltningen

2020-03-24
solvesborg.se

Sida 2
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Kommunledningsförvaltningen

2020-03-24
solvesborg.se

Sida 3
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Omsorgsförvaltningen

2020-03-24
solvesborg.se

Sida 4
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-03-24
solvesborg.se

Sida 5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-23

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 8 Dnr 2020/103

Information från Omsorgsförvaltningen om nuläget i 
anledning av Covid-19

BESLUT
Informationen noteras till protokollet

__________

Ärendet i korthet
Omsorgschef Annelie Kjellström föredrar ärendet via Skype om nuläget i anledning av 
Covid-19 samt vilken planering/beredskap som finns framåt, möjlighet till frågor.

Bakgrund
HSL, verksamhetschef André Jönsson redovisar från omsorgen gällande initiativ till 
kontakt med andra lokala vårdgivare. 

Brev har gått ut till anhöriga med information vad som gäller i omsorgen och besök av 
anhörig.

Omsorgsnämnden upprättar en priolista inom verksamheten.

Tärnan i Mjällby avdelningen ”Turkos” 4 platser att ta emot covid-19 patienter.

1:a egna blandningen av handsprit är tillverkad 2020-03-23.

__________
Exp.
Krisledningsnämnden
Kommunikationschef Lisa Svanberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-23

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 9 Dnr 2020/103

Information från Barn- och utbildningsförvaltningen om 
nuläget i anledning av Covid-19

BESLUT
Informationen noteras till protokollet

__________

Ärendet i korthet
Barn- och utbildningschef Martin Åsman föredrar ärendet om nuläget i anledning av 
Covid-19 samt vilken planering/beredskap som finns framåt, möjlighet till frågor.

Verksamhetschefen redovisar uppdraget gällande att ställa om skolan helt eller delvis. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 2020-03-20 samt 
föredragningsbilder 2020-03-23.

__________
Exp.
Krisledningsnämnden
Kommunikationschef Lisa Svanberg
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Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare

Martin Åsman, 0456-81 62 24
martin.asman@solvesborg.se

Prioritering av verksamhet i händelse av kris som leder 
till stängning av enheter
I läge då enheter helt eller delvis behöver stänga sin verksamhet har Barn- och 
utbildningsförvaltningen beslutat om prioritering av verksamhet utifrån Lag om 
tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i 
fredstid (antas av Riksdagen 2020-03-21), samt förordning om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (SFS 2020:115). Lagen och 
förordningen ger skolhuvudman, med stöd i Skollagens 29 kap 29§ (2010:800), rätt 
att göra förändringar i verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola 
och gymnasiesärskola då:

1. om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid 
verksamheten är frånvarande med anledning av en sådan samhällsfarlig 
sjukdom som finns angiven i bilaga 2 till smittskyddslagen (2004:168) eller i 
förordning som meddelats med stöd av 9 kap. 2 § samma lag att det under 
viss tid inte går att bedriva verksamheten,

2. efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka 
spridning av en sådan sjukdom,

3. om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten har 
beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen, eller

4. med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som 
berör skolområdet.

Huvudmannen ska dock, trots ett beslut enligt första stycket, enligt föreskrifter 
som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar, 
erbjuda

1. förskola för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i 
förskola,

2. fritidshem för elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i 
fritidshem, eller
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3. förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. 
skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i 
samhällsviktig verksamhet.

Föreskrifter som avses i andra stycket får innebära lättnader för huvudmannen i 
förhållande till kraven på utbildningen i skollagen. 

Verksamheter

Förskoleklass och skola

Lagen ger i sin utformning endast visst stöd för att tillfälligt minska ambitionen 
inom utbildningen. Den anger att en skolhuvudman får ändra i läsårstiderna, ändra 
fördelningen av undervisningstiden, erbjuda distansundervisning i egen eller 
entreprenörs regi, förlägga undervisningen på annan skola hos huvudmannen eller 
hos annan utbildningsanordnare samt ger rektor större möjlighet att sätta betyg i 
ordinarie undervisande lärares ställe. 

Beslut utifrån lag och förordningen ovan ger stor påfrestning på organisationen 
och för barnen/eleverna och deras vårdnadshavare. Detta då varje åtgärd ska 
värderas utifrån hur den motsvarar den reguljära utbildningen. I de delar man inte 
erbjuder det som lag och förordning föreskriver så ska skolhuvudmannen 
organisera för att kompensera eleven. Detta påverkar organisationen på ett sätt 
som är svårt att överblicka. De kostnader som detta medför kommer huvudmän 
kompenseras för. Likväl ska elevers rätt till utbildning gå att organisera i form av 
lovskola, ändrad timplan mellan årskurser etc. I dess delar har huvudmän och 
tillika arbetsgivare inget stöd i gällande avtal varför hur detta ska organiseras är 
oklart. Det är därför viktigt att inte vidta åtgärder som inte är nödvändiga utifrån 
ett smittskydds- eller arbetsmiljöperspektiv. I nuläget går 
Smittskyddsläkarföreningen ut med att de inte rekommenderar några 
skolstängningar utifrån ett smittskydd/smittspridningsperspektiv. 

(Källa; Smittskyddsläkarföreningen 2020-03-19 Dnr 04/20)

Sammanfattningsvis anser Smittskyddsläkarföreningen att det i nuläget inte finns skäl att 
stänga en skola med hänvisning till pågående smittspridning i samhället. 
Arbetsmiljörelaterade orsaker till följd av stor sjukfrånvaro bland skolpersonal torde i 
nuläget vara den vanligaste orsaken till att en skolverksamhet temporärt behöver stängas.        

Ledning av verksamheten

I läge då sjukdom slår ut för verksamheten strategiskt viktiga funktioner ska 
rättssäkra beslut och verkställighet av dessa prioriteras. Det kan till exempel gälla 
beslut om ändrad organisation, skollagens delegation av beslut till rektor, 
skolskjutsorganisation, upprätthållande av den beslutsgång som Nämnden för 
utbildningen har fastslagit i delegationsordning, reglemente etc.

Rektorer har en avgörande roll i skolans styrning. Om det saknas rektor på en 
enhet ska tillfällig delegation av beslut träda i kraft. Det innebär att rektor i kraft av 
sin befattning kan fatta rektorsbeslut även för enhet som denne inte är ansvarig 
för. Då rutin för tillförordnandeskap inte kan säkerställas så ska bemyndigande om 
delegationsbeslut tillfälligt ges varje rektor för samtliga skolenheter.  
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Prioritering av verksamheten

Skola och förskola är samhällsviktiga funktioner. Om man stänger dessa bidrar det 
till att skapa stor oreda, inte minst inom hälso- och sjukvårdssektorn vars personal 
i stor utsträckning är beroende av en fungerande barnomsorg. I många 
samhällsviktiga sektorer uppstår personalbrist om vårdnadshavare till yngre barn 
tvingas vara hemma på grund av att förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem 
stängs. Prioritering av verksamheten bygger därför främst på barn/elevers behov 
av omsorg och tillsyn. Parallellt med det ska elevernas rätt till utbildning 
säkerställas. Det är därför viktigt att redan innan skolan stängs pröva de 
undervisningsmetoder som en distansundervisning förutsätter. För att säkerställa 
barn- och skolbarnomsorg för samhällsviktiga yrkesgrupper har Regeringen 
beslutat om särskild lag.

Obligatorisk skolverksamhet

 I läge av kris åsidosätts inte kravet på att barnets perspektiv ska beaktas.

 Då verksamhet ska stängas sker detta i de högre årskurserna först. 

 Om stängning sker på grund av personalbrist ska omprioriteringar inom 
verksamheten först prövas. Elever kan få utbildning på annan enhet, 
undervisningsgrupper kan slås samman, ämnen kan prioriteras bort och 
senareläggas (observandum för årskurs nio vars undervisning bör 
prioriteras). 

 Elever i högre årskurser ges distansundervisning där ämnesinnehåll styrs 
så att distansundervisningen kan motsvara den reguljära undervisningen. 
Detta medför att moment i utbildningen får flyttas mellan årskurser. För 
årskurs nio behöver utbildningsinnehållet särskilt beaktas då tid för att ta 
igen missad undervisning är begränsad. Organisation för att säkerställa 
möjligheten att slutföra årskurs nio på utsatt tid ska tas fram på berörda 
skolor.

 Även i läge då verksamheten stängs behöver viss verksamhet för särskilt 
utsatta elever upprätthållas. Denna organiseras utifrån elevens behov och 
förutsättningar. I sista hand flyttas denna till de enheter som pekats ut 
som enheter för barn- och skolbarnomsorg för samhällsviktiga 
yrkesgrupper. 

 När en elev är hemma eller får undervisning hemma är det inte skolan 
som har tillsynsansvar för eleven. Det är vårdnadshavaren som har 
ansvaret för att eleven får den tillsyn som behövs. Detta behöver dock 
skolan säkerställa att vårdnadshavaren är medveten om.

 IKT-pedagogerna stöttar lärare med digitala lärmiljöer samt är en länk till 
IT-avdelning då verksamheten behöver stöd med tekniken.

 Varje skola ska ha beredskap för att bedriva verksamhet för elever i behov 
av särskilt stöd. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka dessa 
elevers skolgång. 
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 Särskolan ska särskilt prioriteras så att en stabil och strukturerad 
verksamhet kan upprätthållas. Grundsärskola, gymnasiesärskola och 
korttidstillsyn (Lag om stöd och service) kan med fördel samordnas för att 
uppnå stabilitet för elevgruppen.

 Skolmat och städning ombokas eller avbokas helt. 

 Skolskjuts kan komma att behöva ändras till att mer kontinuerligt köra 
turer likt linjelagd trafik så att viss verksamhet kan upprätthållas. Avtal 
med skolskjutsentreprenör undersöks för att säkerställa att utökning av 
skolskjuts på lov följer avtal.  

 Elevhälsan ska i förekommande fall samråda med Individ- och 
familjeomsorgen för att säkerställa att elever med en social problematik 
ges den omsorg som krävs. 

Barnomsorg och skolbarnomsorg

 I läge av kris åsidosätts inte kravet på att barnets perspektiv ska beaktas.

 Förskola, Pedagogisk omsorg och fritidshem ska följa samma rutiner som 
vid sammanslagning under semesterperiod i läge då verksamheten inte 
kan bedrivas. Det innebär att kommunens större förskolor och fritidshem 
håller öppet för att ge en god geografisk spridning samtidigt som 
organisationen blir mindre sårbar när flera avdelningar är tillgängliga.    

 Särskild barnomsorg för samhällsviktiga grupper kan behöva anordnas. 
Detta ska ske utifrån reguljära rutiner för att säkerställa en omsorgsfull och 
stabil organisation med prioritet på barnets/elevens trygghet

 Viss skolbarnomsorg/tillsyn kan erbjudas i alternativa lokaler för att uppnå 
praktisk samordning för samhällsviktiga yrkesgrupper.

 Omsorgen för barn/elever i behov av särskilt stöd ska särskilt beaktas. 
Centrala barn- och elevhälsan är en resurs för att säkerställa detta.

 Omsorg på obekväm arbetstid kan komma att behöva utökas. Detta kan 
även innebära förändring av beslutad tid för öppning och stängning i 
reguljär verksamhet.

 Rektor och centrala barn- och elevhälsan ska i förekommande fall samråda 
med Individ- och familjeomsorgen för att säkerställa att barn med en 
social problematik ges den omsorg som krävs. 

 Mat och städning ombokas eller avbokas helt.

 Samarbete med fristående förskolor ska etableras där mandat för att 
organisera en funktionell omsorg för kommuninvånare, ges till rektor för 
utvalda enheter.  

Samhällsviktiga yrkesgrupper

Av statistik från SCB* framgår att cirka 160 medborgare som är folkbokförda i 
Sölvesborg är anställda i vårdyrken. Samtliga arbetar inte inom Sölvesborgs 
kommuns omsorgsverksamhet men sannolikt den övervägande delen vårdbiträden 
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och undersköterskor. Det innebära att en nedstängning av förskola och skola 
kommer skapa personalbrist inom omsorgens verksamhetsområde. 

För förskola och fritidshem innebär det att det måste finnas en beredskap för att 
säkerställa plats till majoriteten av barnen/eleverna för de 160 kommuninvånarna. 
Sannolikt är den delen av barnen/eleverna som går på mellanstadiet i högre grad 
självständiga och behöver inte tillsyn inom skolbarnomsorgen. Man behöver 
beakta att dessa äldre elever kan bli sjuka och därmed generera personalbortfall 
på grund av ”Vård av barn”. Vi vet heller inte hur många barn var och en av dessa 
kommuninvånare har Slutsatsen är att barnomsorg och/ eller skolbarnomsorg 
behöver säkerställas (enligt särskild lag) för cirka 140-180 barn i de läge att 
Regeringen beslutar om stängning av verksamheten. Detta med hänsyn taget till 
att hälso- och sjukvård är det enda samhällsviktiga yrke som ska prioriteras. 
Samhällsviktiga verksamheter är en betydligt bredare definition som rör 
sektorerna (källa; MSB):

 Energiförsörjning

 Finansiella tjänster

 Transporter

 Hälso- och sjukvård samt omsorg

 Skydd och säkerhet

 Information och kommunikation 

 Livsmedel

Beslut om att säkerställa barn- och skolbarnomsorg för dessa grupper innebär 
behov av ytterligare kapacitet inom verksamheterna förskola och fritidshem. I 
prioritering enligt ovan bör de större fritidshemmen samt förskolorna vara öppna 
av bemannings- och organisationsskäl. I ett första steg ska följande enheter 
prioriteras:

Vid en rejäl minskning av barn- och skolbarnomsorgen kan en organisation med 
dessa enheter prioriterade ge en kapacitet om cirka 270 platser på fritidshem och 
cirka 380 platser på förskola samt cirka 15 platser på Nattis. Prioriteringen innebär 
en koncentration av verksamheten till centralorterna vilket underlättar hämtning 

Enhet Verksamhet åldersgrupp Antal platser 

Möllebacksskolan Fritidshem 6-12 år 150

Mjällby skola Fritidshem 6-12 år 120

Kanehalls förskola Förskola 1-5 år 180

Markgatans förskola Förskola 1-5 år 100

Midhalls förskola Förskola 1-5 år 100

Nattis Omsorg på obekväm arbetstid 1-12 år 30

680
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och lämning för flertalet med bland annat hjälp av de allmänna 
kommunikationsmedlen. 

* SCB - vårdyrken

Tabell: Antal anställda i vården fördelat i andel med barn under 12 år (Källa; SCB) 

Samverkan, förhandlingsskyldighet etc.

Arbetsgivarens skyldighet att förhandla innan stängning av verksamhet (större 
förändring) är i dessa fall undantaget. Det innebär inte att någon lag helt åsidosatts 
utan att det råder undantag i vissa frågor. En skyldighet att föra dialog/överlägga 
med arbetstagarorganisationerna rörande arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga 
konsekvenser kvarstår. Undantaget rör förhandlingsskyldighet innan beslut, varför 
arbetsgivaren kan fatta beslut för att sedan överlägga. 

Frågan om arbetsgivarens rätt att beordra vikariat utanför avtalsområde är i alla 
delar inte helt klarlagt. Tydligt är att arbetsgivaren i den här situationen behöver 
säkerställa att samhällsviktiga verksamheter fungerar och att liv och hälsa kan 
räddas. För att lösa situationen konstruktivt är självfallet dialog, frivillighet och koll 
på om arbetstagare i första hand kan sättas i arbete inom ordinarie verksamhet att 
föredra innan arbetsgivaren beordrar.

 Utgångspunkten är att omplaceringen i första hand sker (efter 
överläggning/förhandling med arbetstagarorganisation) inom 
avtalsområdet och utifrån formell och reell kompetens. Tillämpning ska 
beakta medarbetarens placering utifrån kartläggning av i huvudsak 
vanligen förekommande arbetsuppgifter. Personal från högstadieskolor 
kan till exempel omplaceras till låg- och mellanstadieskolor för att 
säkerställa att den verksamheten kan bedrivas.  

Information

Yrkesgrupp Kommun Namn Antal 

Andel 
med 
barn 
0-12 
år

Andel 
utan 
barn 
0-12 
år

Antal 
med 
barn 
0-12 
år

Antal 
utan 
barn 
0-12 
år

Specialistläkare 1083 Sölvesborg 6 16,6% 83,4% 1 5

Övriga läkare 1083 Sölvesborg * * * * *

Sjuksköterskor 1083 Sölvesborg 55 32,7% 67,3% 18 37

Vårdbiträde 1083 Sölvesborg 170 18,8% 81,2% 32 138

Undersköterskor 1083 Sölvesborg 401 26,9% 73,1% 108 293

632 159 473

18



Sölvesborgs kommun
Datum

2020-03-20
 

 
Sida

7(7)

Information om förändringar eller åtgärder i verksamheten behöver föregås av en 
analys om vilka som ska få information, på vilket sätt den ska ges, om den är 
generell eller specifik mm. Detta är något som gruppen chefer behöver stämma av 
med varandra samt med verksamhetschef. Den information som ges i en del av 
verksamheten får snabbt konsekvenser för en annan del i verksamheten. En aspekt 
att väg in är om informationen bidrar till att skapa lugn eller om den bidrar till att 
skapa rädsla. Det ena eller andra är inte skäl för att inte informera men det måste 
vägas in i vem mottagaren är och på vilket sätt informationen ges och hur den 
utformas. Åtgärder på individärenden ska hanteras individuellt och inte informeras 
om.     

Sammanfattning

I Barn- och utbildningsförvaltningens samlade krisarbete i anledning av 
Corona/Covid19 har en mängd olika åtgärder vidtagits. Dessa åtgärder ska fortgå 
och den här kriskommunikationen anger översiktligt utbildningsverksamhetens 
prioriteringar när enheter eller delar av enheter inte längre kan hållas öppna. 
Vidtagna åtgärder kommer sannolikt att behöva vara hållbara över tid varför 
kortsiktiga lösningar riskerar att bli kontraproduktivt. Beslut från Barn- och 
utbildningsförvaltningen strävar efter att grundas på sakkunskap, evidens och 
erfarenhet med flera perspektiv i beaktande. Den kompetens som finns och de 
rutiner som gäller för verksamheten ska vi i tider av kris luta oss emot. Det gäller 
för såväl verksamheten, organisationen som för den värdegrund som vårt arbete 
vilar på.    

Martin Åsman
Förvaltningschef

Krisplaner - Corona/Covid-19

Enheternas riskbedömningar och/eller krisplaner i bilaga
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Lägesbild Covid19 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
2020-03-23

Utbildningsförvaltningen
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Sjuktal

• Sjukanmälda under perioden 15/2 - 
15/3 2020 understiger så här långt 
samma period 2019

 

Period Sjukanmälda Vård av barn

15/2-15/3 2019 144 stycken 77 stycken

15/2-15/3 2020 128 stycken 55 stycken

Påverkan på  verksamheten

• Trycket på verksamheten är hög vad det gäller beslutsfattandet. Medborgares förväntningar på verksamhetsansvariga är i stort orealistiska. 

• Vi får många frågor om allt från ekonomisk ersättning om man inte kan lämna barn i förskolan till varför vi inte gör som alla andra. Mycket av oron 
kommer via medias bevakning.

• Vi lägger mycket tid på information och på att rätta felaktig eller missuppfattad information.

• Krisplaneringen är långt kommen och många åtgärder vidtagna.
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Personalförsörjning

• Vi planerar för att verksamheten kommer bli hårt pressad beroende på frånvaro. Flera åtgärder är vidtagna som ofta missuppfattas av medarbetare och medborgare.

• Vi utgår ifrån att många kommer att vara frånvarande i verksamheten  och söker praktisk vägledning hur skolplikt och garanterad undervisning ska organiseras 
praktiskt.

• Olika aktörers agerande kommer än mer påverka oss lokalt. Vi ser ett behov av att vi samordnar oss med politiken. 

• När vi väl får konstaterade fall behöver vi ha en tydlig plan.

• Vi kommer att få svårt att hinna med alla arbetsuppgifter.
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Sjukanmälda elever

Sjukanmälda elever på fredagar under 
perioden 1/2 - 23/3 2020 följer 
normalåret fram till det att 
Folkhälsomyndigheten  rekommenderar 
alla med symptom att stanna hemma.
 

Påverkan på  verksamheten

Elevfrånvaron gör undervisningen bristfällig

Skolplikten följs inte  

Vårdnadshavare är hemma med yngre barn vilket bidrar till personalfrånvaro

Tryck på att teckna avtal för digitala lärverktyg/läromedel

 

Frånvarande elever fredagar februari - mars
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Stängning av verksamhet

1. om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid verksamheten är frånvarande 
med anledning av en sådan samhällsfarlig sjukdom som finns angiven i bilaga 2 till 
smittskyddslagen (2004:168) eller i förordning som meddelats med stöd av 9 kap. 2 § samma lag 
att det under viss tid inte går att bedriva verksamheten,

2. efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av en sådan 
sjukdom,

3. om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara 
avspärrat enligt smittskyddslagen, eller

4. med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet.

Huvudmannen ska dock, trots ett beslut enligt första stycket, enligt föreskrifter som regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer meddelar, erbjuda

1. förskola för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i 
sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola,

2. fritidshem för elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt 
stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem, eller

3. förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen för barn eller 
elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.
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Prioritering

Obligatorisk skolverksamhet

 I läge av kris åsidosätts inte kravet på att barnets perspektiv ska beaktas.

 Då verksamhet ska stängas sker detta i de högre årskurserna först. 

 Om stängning sker på grund av personalbrist ska omprioriteringar inom verksamheten först prövas. Elever kan få utbildning på annan enhet, undervisningsgrupper kan slås samman, ämnen kan prioriteras bort och senareläggas (observandum för årskurs nio vars 

undervisning bör prioriteras). 

 Elever i högre årskurser ges distansundervisning där ämnesinnehåll styrs så att distansundervisningen kan motsvara den reguljära undervisningen. Detta medför att moment i utbildningen får flyttas mellan årskurser. För årskurs nio behöver utbildningsinnehållet särskilt 

beaktas då tid för att ta igen missad undervisning är begränsad. Organisation för att säkerställa möjligheten att slutföra årskurs nio på utsatt tid ska tas fram på berörda skolor.

 Även i läge då verksamheten stängs behöver viss verksamhet för särskilt utsatta elever upprätthållas. Denna organiseras utifrån elevens behov och förutsättningar. I sista hand flyttas denna till de enheter som pekats ut som enheter för barn- och skolbarnomsorg för 

samhällsviktiga yrkesgrupper. 

 När en elev är hemma eller får undervisning hemma är det inte skolan som har tillsynsansvar för eleven. Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för att eleven får den tillsyn som behövs. Detta behöver dock skolan säkerställa att vårdnadshavaren är medveten om.

 IKT-pedagogerna stöttar lärare med digitala lärmiljöer samt är en länk till IT-avdelning då verksamheten behöver stöd med tekniken.

 Varje skola ska ha beredskap för att bedriva verksamhet för elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka dessa elevers skolgång. 

 Särskolan ska särskilt prioriteras så att en stabil och strukturerad verksamhet kan upprätthållas. Grundsärskola, gymnasiesärskola och korttidstillsyn (Lag om stöd och service) kan med fördel samordnas för att uppnå stabilitet för elevgruppen.

 Skolmat och städning ombokas eller avbokas helt. 

 Skolskjuts kan komma att behöva ändras till att mer kontinuerligt köra turer likt linjelagd trafik så att viss verksamhet kan upprätthållas. Avtal med skolskjutsentreprenör undersöks för att säkerställa att utökning av skolskjuts på lov följer avtal.  

 Elevhälsan ska i förekommande fall samråda med Individ- och familjeomsorgen för att säkerställa att elever med en social problematik ges den omsorg som krävs. 
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Prioritering

Barnomsorg och skolbarnomsorg

 I läge av kris åsidosätts inte kravet på att barnets perspektiv ska beaktas.

 Förskola, Pedagogisk omsorg och fritidshem ska följa samma rutiner som vid sammanslagning under semesterperiod i läge då verksamheten inte kan bedrivas. Det innebär att kommunens större förskolor och fritidshem håller öppet för att ge en god geografisk spridning 

samtidigt som organisationen blir mindre sårbar när flera avdelningar är tillgängliga.    

 Särskild barnomsorg för samhällsviktiga grupper kan behöva anordnas. Detta ska ske utifrån reguljära rutiner för att säkerställa en omsorgsfull och stabil organisation med prioritet på barnets/elevens trygghet

 Viss skolbarnomsorg/tillsyn kan erbjudas i alternativa lokaler för att uppnå praktisk samordning för samhällsviktiga yrkesgrupper.

 Omsorgen för barn/elever i behov av särskilt stöd ska särskilt beaktas. Centrala barn- och elevhälsan är en resurs för att säkerställa detta.

 Omsorg på obekväm arbetstid kan komma att behöva utökas. Detta kan även innebära förändring av beslutad tid för öppning och stängning i reguljär verksamhet.

 Rektor och centrala barn- och elevhälsan ska i förekommande fall samråda med Individ- och familjeomsorgen för att säkerställa att barn med en social problematik ges den omsorg som krävs. 

 Mat och städning ombokas eller avbokas helt.

 Samarbete med fristående förskolor ska etableras där mandat för att organisera en funktionell omsorg för kommuninvånare, ges till rektor för utvalda enheter.  
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Prioritering

Samhällsviktiga yrkesgrupper

 Energiförsörjning

 Finansiella tjänster

 Transporter

 Hälso- och sjukvård samt omsorg

 Skydd och säkerhet

 Information och kommunikation 

 Livsmedel

 

Sektorer Område Namn Män Kvinnor Summa 25 % barn under 12 år 75%
Energi och miljö 1083 Sölvesborg 58 18 76 19
Kreditinstitut och försäkringsbolag 1083 Sölvesborg 35 44 79 20
Information och kommunikation 1083 Sölvesborg 75 26 101 25
Transport 1083 Sölvesborg 265 51 316 79
Civil myndigheter och försvaret 1083 Sölvesborg 152 202 354 89
Handel 1083 Sölvesborg 431 374 805 201
Utbildning 1083 Sölvesborg 237 751 988 247
Vård och omsorg 1083 Sölvesborg 184 1 302 1 486 372

1 437 2 768 4 205 1051 788
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Prioritering

Samhällsviktiga yrkesgrupper

• Prioriterad barn- och skolbarnomsorg för 
samhällsviktiga yrkesgrupper 

• 675 platser

 

Enhet Verksamhet åldersgrupp Antal platser 
Möllebacksskolan Fritidshem 6-12 år 150
Mjällby skola Fritidshem 6-12 år 120
Kanehalls förskola Förskola 1-5 år 180
Markgatans förskola Förskola 1-5 år 100
Midhalls förskola Förskola 1-5 år 100
Nattis Omsorg på obekväm arbetstid 1-12 år 15

675
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Den kompetens som finns och de rutiner som gäller för verksamheten ska vi i tider av kris luta oss emot. 

Det gäller för såväl verksamheten, organisationen som för den värdegrund som vårt arbete vilar på.    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-23

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 10 Dnr 2020/103

Information om arbetet i Krisledningsstaben

BESLUT
Informationen noteras till protokollet.

__________

Ärendet i korthet
Krisledningssamordnare Niklas Kilsgård föredrar ärendet om arbetet i 
Krisledningsstaben: vårt eget arbete i kommunkoncernen, vår delaktighet i arbetet i 
länet och regionen.

Beslutsunderlag
Krisledningssamordnare Niklas Kilsgård föredragningsmaterial 2020-03-23.

__________
Exp.
Krisledningsnämnden
Kommunikationschef Lisa Svanberg

30



Sölvesborgs krisledningsstab
• Aktiverades 2020-03-17
• Har haft tre möten
• Till första mötet kallades staben i sin helhet för en stabsorientering
• De följande två mötena kallades delar av staben
• Mötesdagar är bestämt till tisdagar och torsdagar
• Inriktning och samordningsfunktion (ISF) varje fredag i Karlskrona
• Länsstyrelsen begär in lägesbild från samtliga kommuner 1ggr/vecka

2020-03-24
solvesborg.se

Sida 1
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Syftet med stabsorganisationen
• Snabba upp besluts-och planeringsprocessen (gå framåt och 

avancera…)
• Avlasta en beslutsfattare för att utöka och optimera chefens 

ledningsförmåga.
• Ta fram bra beslutsunderlag till chefen, göra analyser, omsätta beslut 

i direkta arbetsuppgifter etc. (prioriteringsunderlag, 
informationsunderlag etc.)
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• Ha helikopterperspektiv
• En plattform för 

samverkan, samordning, 
informationsutbyte

• Identifiera frågor, 
utmaningar och behov 
som vi bör ha en 
gemensam hållning till 
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Inriktningsbeslut

§ Begränsa smittspridningen
§ Skydda riskgrupper
§ Klara samhällsviktiga 

verksamheter
§ Bidra till att de ekonomiska 

konsekvenserna blir så små 
som möjligt
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Var befinner vi oss?
Extraordinär händelse – är en händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av kommunen. 
Krisledningsstaben är aktiv. 
Krisledningsnämndens ordförande är informerad. 
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Hastigt uppkommenI förväg känd händelse
• Måste jobba ikapp
• Tvingas arbeta från en 

tillräckligt bra lägesbild
• Tvingas ta snabba beslut 
•  Arbetar efter en 

delegationsordning där beslut 
inte hinner kommuniceras 
med alla aktörer

• Kommandostyrning istället för 
uppdragsstyrning

• Tvingas PARERA istället för 
att agera

• God tid för att skapa en rättvis 
lägesbild

• God tid för att analysera olika 
händelseförlopp

• Identifiera vilka beslut som är 
tagna och vilka som behöver 
tas

• Identifiera vem som ska ta 
beslutet

• Goda förutsättningar att 
identifiera resursbehov

• Goda förutsättningar att 
AGERA istället för att parera! 
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 Vi vill att ni förbereder att 
rapportera läget i stort för er 
organisation samt de frågor, 
utmaningar och behov som ni 
ser i dagsläget men även en 
tid framöver och som vi bör 
ha en gemensam hållning till i 
länet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-23

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 11 Dnr 2020/103

Uppföljning av det Kommunikativa materialet (beslut i 
KLN 2020-03-18)

BESLUT
Informationen noteras till protokollet på alla punkter utom punkten avseende 
rekommendation om hela familjens hemmavaro vid någon familjemedlems sjukdom i 
Covid-19-relaterade symptom. Denna ändras till nedan formulering och placeringen 
flyttas från ”barnomsorg/skola” till ”omsorgen”:

”Vid sjukdom hos någon familjemedlem som eventuellt kan vara Covid-19 
((luftvägsinfektion, hosta, feber och dylikt) så skall medarbetare, innan inträde i 
arbetet med någon riskgrupp, konsultera sin chef om lämpligheten i inträdet och ev 
förhållningsorder”.

__________

Ärendet i korthet
Kommunchef Lars Ericsson föredrar ärendet om uppföljning av det Kommunikativa 
materialet. (beslut i KLN 2020-03-18)

Bakgrund
Sölvesborgs kommuns åtgärdsprogram mot Coronasmitta och dess följder.

KLN beslöt på förra sammanträdet om följande punkt, vilken är placerad under 
området ”Barnomsorg/skola”:

”Kommunen ska gå ut med vädjan till föräldrar att hela familjen håller sig hemma vid 
sjukdom som eventuellt kan vara Covid-19 (luftvägsinfektion, hosta, feber). Minst två 
dagar bör gälla efter sista sjukdomssymptom”.

För att inte medföra för stora negativa konsekvenser i form av frånvaro hos personalen 
bör denna punkt justeras enligt följande förslag:

”Vid sjukdom hos någon familjemedlem som eventuellt kan vara Covid-19 
((luftvägsinfektion, hosta, feber och dylikt) så skall medarbetare, innan inträde i 
arbetet med någon riskgrupp, konsultera sin chef om lämpligheten i inträdet och ev 
förhållningsorder”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons skrivelse 2020-03-18.

__________
Exp.
Krisledningsnämnden
Nämnder
Förvaltningar
Kommunikationschef Lisa Svanberg
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SÖLVESBORGS KOMMUNS 
ÅTGÄRDSPROGRAM MOT 
CORONASMITTA OCH DESS FÖLJDER

Sida
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Datum

2020-03-18
 

 

Handläggare

Louise Erixon, 0456-81 61 24
louise.erixon@solvesborg.se

Sölvesborgs kommuns arbete med förebyggande 
åtgärder för att begränsa smittspridningen av det nya 
coronaviruset, covid-19, samt för att minimera 
eventuell skada på det lokala näringslivet
Slutlig version.

Bakgrund
Sölvesborgs kommun arbetar med förebyggande åtgärder för att begränsa 
smittspridning och värna om utsatta riskgrupper. Vi följer dagligen 
utvecklingen och Folkhälsomyndighetens, andra myndigheters och 
smittskyddsläkares rekommendationer, vilka uppdateras kontinuerlig. Detta gör 
att Sölvesborgs kommuns riktlinjer och rekommendationer kan revideras och 
uppdateras snabbt. 

I detta dokument framgår vilka åtgärder som Sölvesborgs kommun redan infört, 
vad vi avser införa samt vilka vi planerar för i form av exempelvis uppdrag till 
förvaltningar. Berört verksamhetsområde har delats in i separata underrubriker 
för att dokumentationen enkelt ska kunna överblickas. 
Kommunikationsavdelningen har i dagsläget i uppdrag att ta fram ett fördjupat 
dokument som mer ingående beskriver varje enskild punkt i detta 
åtgärdsprogram.

Kommunalövergripande, politik och lokaler

Krisledningsstaben aktiveras från och med den17 mars.

Krisledningsnämnden aktiveras från och med den 18 mars. 

Nästkommande kommunfullmäktigesammanträde skjuts på framtiden.

Tidigareläggning av nya inpassagerutiner i Stadshuset från och med den 18 
mars.

Uppmaning till besökare att i största möjliga mån inte göra spontanbesök i 
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Stadshuset, utan i första hand använda sig av mail och telefon vid 
kontaktbehov.

Utökad tillgänglighet från kommunens håll via telefon och mail.

Intensifierad städning ska genomföras i verksamheterna för att minimera 
smittspridning där detta bedöms behövas mest.

Ett konto för redovisning av kostnader som kommer som en följd av pandemin 
ska användas för att kommunen ska bli berättigad ersättning av staten.

Kommunchefen har i uppdrag att utreda möjligheten att tillfälligtvis minska ner 
antalet ledamöter i fullmäktige, samt att föreslå en modell för tillfällig 
minskning av nämnder (exempelvis genom att ersättare inte väntas närvara på 
sammanträden). 

Omsorgen

Besöksförbud är infört på kommunens särskilda boenden och korttidsboenden. 
Kommunen ansvarar för att delge denna information till anhöriga.

Kommunen avråder besök på LSS-boenden. Kommunen ansvarar för att delge 
denna information till anhöriga.

Mötesplatserna på Duvan och Svalan stängs och dess personal har omplacerats 
till särskilda boenden.

Elevpraktik upphör helt inom omsorgsförvaltningen.

Personal som har minsta symptom av snuva, feber och andningssvårigheter etc 
uppmanas stanna hemma från arbetet.

Det pågår ett kontinuerligt arbete inom omsorgsförvaltningen med att vida 
åtgärder för att undvika spridning av viruset där man bland annat ser över 
möjligheten att ha särskild utsedd personal som handlar livsmedel till 
omsorgstagarna.

Inventering av lagret för skyddsutrustning och handdesinfektion har gjorts och 
ett centrallager har tagits fram.

Inköp har gjorts för att omsorgsförvaltningen ska kunna tillverka egen handsprit 
för att kunna tillgodose behov framöver i händelse att tillgången på marknaden 
inte räcker till (källa: recept från WHO)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har haft uppdrag och har genomfört, 
att ta fram rutiner och information till personal gällande hur man vårdar 
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corona-smittade äldre som inte mottas inom Regionens sjukvård. Dessa 
uppdateras kontinuerligt.

Informationsmaterial har skickats ut via snigelpost till alla invånare äldre än 65 
år som inte bor på något av kommunens boenden, undertecknat kommunens 
medicinskt ansvarige sjuksköterska.

Omsorgsförvaltningen ska uppmanas ta initiativ för samverkan med privata 
vårdgivare för att säkerställa tillgång till personalresurser, medicin och 
skyddsutrustning.

Omsorgsförvaltningen ska uppmanas följa Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO:s) beslut att ställa in sina planerade inspektioner i vård- och 
omsorgsverksamheter och tills vidare senarelägga planerad uppföljning av 
omsorgsverksamheter som inte är absolut nödvändig.

Kommunen ska gå ut med vädjan till föräldrar att hela familjen håller sig 
hemma vid sjukdom som eventuellt kan vara Covid-19 (luftvägsinfektion, 
hosta, feber). Minst två dagar bör gälla efter sista sjukdomssymptom. Viktigt att 
kontakta närmaste chef.

Barnomsorg/skola

Grundregeln är att friska människor ska fortsätta vara i förskolan eller skolan. 
Självklart ska vårdnadshavares oro, vilken kan ta sig uttryck i att man håller 
barn hemma, inte rutinmässigt leda till ogiltig frånvaro. Samtidigt ska ingen 
ledas till att missbruka en redan svår situation med att skapa ytterligare oreda. 

Vårdnadshavare som har barn i avgiftsfri förskola (15 timmar i veckan) 
rekommenderas att överväga att hålla barnen hemma för att avlasta 
personalen.

Vårdnadshavare som lämnar/hämtar barn på skola/fritids ska uppmanas göra 
detta utanför skolans ytterdörrar.

Skola och barnomsorg ska inte kalla till några icke akuta möten under 
närmaste tiden framöver.

Kommunstyrelsen arbetsutskott har uppdragit till förvaltningen att göra sig 
förberedda på att helt eller delvis stänga ner skolor om sådana riktlinjer skulle 
komma, alternativt om förvaltningen/smittskyddsläkaren skulle bedöma detta 
vara nödvändigt. 

Kommunen ska arbeta för att skapa beredskap för att vid behov ställa om 
utbildningsverksamheten, exempelvis genom att byta om i scheman, slå ihop 
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avdelningar, omplacera personal och barn samt ställa in ämnen. Detsamma 
gäller vid nedstängning av verksamhet och eventuell hemundervisning. 

I händelse av att barnomsorgsenheter eller skolor framledes kommer att 
stängas ska kommunen uppmuntra familjer där en vårdnadshavare har ett, ur 
ett välfärdsperspektiv samhällsviktigt arbete, exempelvis inom omsorgen, om 
möjligt ska vara den förälder som går till arbetet.

Undervisning ska organiseras med inriktning att minska risken för smitta.

Elever och medarbetare som tillhör riskgrupper ska bedömas individuellt.

Individ- och familjeomsorg

Interna och externa besök ska så långt som möjligt undvikas, utan att 
rättssäkerheten åsidosätts.

Kommunens medarbetare

Anställda uppmanas att i största möjliga mån minimera icke nödvändig kontakt 
med andra personer och genom detta undvika exempelvis konferenser, resor 
och utbildningar.

Möten som måste genomföras rekommenderas ske via telefon eller digitala 
kanaler.

Alla externa möten, arrangemang och tjänsteresor ställs in.

Kommunens personal uppmanas att inte använda sig av kollektivtrafik.

Nyckelpersoner inom kommunens verksamhet ska kunna erbjudas låna 
kommunens leasingbilar för transport till och från arbete för att undvika 
kollektivtrafik.

De medarbetare som av Kommunchefen bedöms kunna arbeta hemifrån ska 
också uppmanas göra detta.

Restriktion ska framledes gälla för beviljande av nya semesteransökningar.

Medarbetare som fått beviljad semester men som inte kan eller vill resa, får 
avbryta semester och återgå i arbete. Eventuellt redan inkallade vikarier ska 
användas till annat arbete inom kommunen.

Kommunen ska ha en välvillig inställning till intyg för medarbetare som vill 
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avboka redan bokade semesterresor.

Allmänheten

Kommunen ska via sina tillgängliga kanaler uppmana allmänheten att ta sitt 
samhällsansvar i den uppkomna situationen.

Allmänheten ska, då det är möjligt och behövs, uppmuntras samt ges tillfälle 
att hjälpa till genom medborgligt engagemang. T ex så kan hemtjänsten 
avlastas genom att anhöriga utför vissa delar av hemtjänstens ordinarie 
uppgifter. Då minskas besöksfrekvensen i hemmet och frigör personalresurser.

Kommunen ska undersöka möjligheten att framta en volontärmodell där 
allmänheten (som inte tillhör riskgrupper) ska kunna anmäla sig frivilliga att 
hjälpa utifrån de behov som löpande identifieras.

Kommunen varnar i olika sammanhang allmänheten, särskilt då de äldre, för 
att bedragare kan försöka utnyttja situation med smittan och försöka lura till sig 
pengar.

Näringslivet

Om intresse finns hos det lokala näringslivet ska en infrastruktur skapas av 
kommunen där civilsamhället ges möjlighet att stimulera likviditeten och 
minimera varsel/konkurs genom inköp av presentkort eller sponsring.

Privata fastighetsägare som hyr ut lokaler till företagare ska av kommunen 
uppmuntras justera sina hyror till företagare (och föreningar) de närmaste 2-3 
månaderna. Samma förhållningssätt ska gälla för kommunens lokaler. 

I de fall lokala restauranger börjar erbjuda hemkörning av mat ska kommunen 
hjälpa till att via sina kommunikativa kanaler nå ut med budskapet till 
allmänheten. 

Det kommunala friskvårdsbidraget som idag erbjuds kommunens anställda i 
form av en friskvårdstimme ska tillfälligtvis omvandlas till pengar så att 
anställda kan köpa presentkort på aktiviteter som går att använda som friskvård 
i näringslivet. 

Kommunen ska tillsammans med lokala livsmedelshandlare tillskapa en 
infrastruktur för äldre att kunna tillgodose sig dagligvaror utan att behöva 
uppsöka butiker med åtföljande smittorisk.

Tillsammans med övriga medlemskommuner utreda möjligheten att inom 
ramen för Miljöförbundet stoppa samtliga avgiftsuttag för årliga kontroll- och 
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tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn, alkoholtillsyn och 
livsmedelskontroll (liksom Trosa, Östersund och Staffanstorp).

Kommunen ska, i de fall evenemang som kommunen ordnat skjutits på 
framtiden på grund av pandemin, förskottsbetala redan bokade krögare, 
föreläsare etc.

Nedstängning av viss verksamhet samt omfördelning av 
personal

Biblioteksverksamheten, rekommendation till berörd nämnd att efter facklig 
förhandling tillfälligtvis stänga ned verksamheten i nuvarande form.

Musikskolan, rekommendation till berörd nämnd att efter facklig förhandling 
tillfälligtvis stänga ned verksamheten i nuvarande form.

Fritidsgårdarna, rekommendation till berörd nämnd att efter facklig förhandling 
tillfälligtvis stänga ned verksamheten i nuvarande form. 

Frigörandet av personalresurser som stängning av ovan nämnda verksamheter 
innebär ska i största möjliga mån användas i annan för kommunen viktig 
kärnverksamhet om sådant behov uppstår.

Louise Erixon (SD)
Kommunstyrelsen ordförande

Roine Olsson (S)
Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande

Lars Ericsson
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4)
Sammanträdesdatum

2020-03-23

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 12 Dnr 2020/103

Åtgärder till stöd för näringsliv och arbetsmarknad i 
kommunen

BESLUT
Informationen noteras till protokollet.

Fr.o.m. 2020-04-01 införs personalförmånen Friskvårdsbidrag om 750 kr för 
resterande tid av kalenderåret 2020 enligt förslaget, vilket såväl tjänar folkhälsosyften 
som bidrar till att hålla uppe efterfrågan inom servicenäringen i kommunen. 
Medarbetarna uppmanas att använda förmånen i det lokala näringslivet. Möjligheten 
till friskvårdstimme kvarstår för de som ej väljer friskvårdsbidrag. Medel för åtgärden 
om upp till 975 000 kr anvisas från rörelseresultatet i 2020 års driftsbudget, vilket 
beaktas i KB 1 2020. Personalkontoret ges i uppdrag att närmare utformat regelverk 
och information med utgångspunkt från föreslagna riktlinjer. 

Kommunkansliet ges i uppdrag att tidigarelägger 2020 års ”julklapp” i form av en 
”påsk-klapp” med samma upplägg som vid senaste julen (presentkort hos 
Handelsföreningens medlemmar om 100 kr/anställd). Då syftet även är att bidra till en 
upprätthållen efterfrågan inom handel, restauranger och serviceföretag så begränsas 
gåvan i tid med en giltighetstid t o m maj 2020.

Uppdrag till förvaltningarna att utreda om inköp av materiell, utrustning, inventarier 
och dylikt i 2020 års budgetar (drift och investeringar) kan tidigareläggas, i syfte att 
bidra till en upprätthållen efterfrågan i de aktuella branscherna i kommunen. På 
samma sätt uppdrages till förvaltningarna och koncernens bolag, att utreda om 
fastighetsinvesteringar kan tidigareläggas om även dessa branscher drabbas av kraftigt 
sviktande efterfrågan i nästa skede.

Uppdrag till kommunchef, personalkontoret och kommunikationskontoret att göra en 
upplysningskampanj för att ge möjligheten att ta in friställda inom kommunens företag 
in i den kommunala verksamheten vid behov. Syftet är att bidra till en upprätthållen 
sysselsättning i kommunen.

Uppdrag till samhällsbyggnadschefen och handels- och näringslivsutvecklaren att göra 
en kartläggning av vilka debiteringar som görs av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
gentemot kommunens företag. Syftet är att identifiera ev. möjligheter att lindra de 
negativa effekterna av rådande smittspridnings effekter på efterfrågan och 
arbetsmarknad. Beslut om sådana lindringar planeras tas på nästa sammanträde med 
Krisledningsnämnden.

Uppdrag till kanslichef/kommunjurist och näringslivschef om prioritera upp uppdraget 
att förenkla upphandlingen, vilket ingår i Handlingsprogrammet för Sölvesborgs 
kommun 2019-2022, med syfte att bidra till en upprätthållen efterfrågan i aktuella 
branscher inom kommunen. Grunduppdraget avser att underlätta för små, mindre  
och lokala företag att deltaga i upphandlingarna genom att dessa görs mer avskalade 
och anpassade för just de lokala aktörerna.

Uppdrag till förbundschefen i SBKF att utreda möjligheten att istället för traditionella 
skolmåltider lämna gymnasieeleverna ett bidrag eller en värdehandling som berättigar 
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Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

till lunchmåltid i kommunens restauranger. Uppdraget ska genomföras i samråd med 
Bromölla kommun.

Uppdrag till alla förvaltningar och bolag att betala lokala företags och föreningars 
fakturor innan förfallodatum, helst snarast möjligt. Detta för att stärka dessa företags 
likviditet.

__________

Ärendet i korthet
Kommunchef Lars Ericsson föredrar ärendet om åtgärder till stöd för näringsliv och 
arbetsmarknad i kommunen. Redovisning av vad som nu aktualiserats och diskussion 
om vad som behöver göras

Bakgrund
Förslag om personalförmånen friskvårdsbidrag fr.o.m. 2020-04-01

Möjligheten att ägna sig åt friskvård 1 timme/veckan finns i kommunen på betald 
arbetstid. Friskvårdstimmen kan användas åt motion, stresshantering, mental träning 
och massage. 

Personliga assistenter och de som arbetar natt och som inte kan utnyttja detta har 
möjlighet med uppvisande av kvitto få 400 kr i ersättning per år som en 
kompensation för friskvårdstimmen. 

I samband med Covid-19 gör kommunen bedömningen att det är svårt att ta ut 
friskvårdstimmen under rådande omständigheter och att personalen behövs i arbete. 

Det kommunala friskvårdsbidraget som idag erbjuds kommunens anställda i form av 
en friskvårdstimme ska istället omvandlas till ett bidrag så att anställda kan köpa 
friskvårdsaktiviteter hos företag och föreningar i Sölvesborgs kommun. 

Närliggande kommuner och inom koncernen: 

Följande har bidrag per år

- SBKF, 1 000 kr

- Sölvesborgs Energi, 3 000 kr eller 1 friskvårdstimme/vecka, 

- Sölvesborgshem AB, 1 500 kr 

- Miljöförbundet, 1 419 kr

- Bromölla kommun, 1 000 kr 

- Olofströms kommun, Tillsvidareanställd och visstidsanställda inom 
kalenderåret = 1200 kr/år 
Visstidsanställd inom perioden 1/1 - 30/6 = 600 kr 
Visstidsanställd inom perioden 1/7 - 31/12 = 600 kr

- Region Blekinge, 2 000 kr 
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Kostnader

En möjlighet är att under perioden 1 april – 31/12 ge de anställda som önskar ett 
bidrag för att utöva motion, stresshantering, mental träning och massage på ett antal 
företag inom kommunen (se bilaga)

Vid införande av ett friskvårdsbidrag på 1 000 kr/år till alla tillsvidareanställda och 
visstidsanställda skulle detta innebära 750 kr/anställd om vi räknar 9 månader enligt 
förslaget. 975 000 kr, budgetmässigt men kostnaden kan bli lägre beroende på 
nyttjandegraden sannolikt ej blir 100 %-ig. 

Hanteringen av friskvårdsbidraget, kvittoinlämning kan göras på Medborgarkontoret. 

Skatteverkets regler:
Arbetsgivaren kan ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. 
Personalförmåner är skattefria för den anställda. Det innebär att inte göra skatteavdrag 
eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. 

För att förmånen ska räknas som personalförmån ska den: 
Vara av mindre värde
Rikta sig till hela personalen

Uppdrag och förslag uppkomna under överläggningen i 
Krisledningsnämnden
Diskuterades att kommunkansliet ges i uppdrag att tidigarelägga 2020 års ”julklapp” i 
form av en ”påsk-klapp” med samma upplägg som vid senaste julen (presentkort hos 
Handelsföreningens medlemmar om 100 kr/anställd). Då syftet även är att bidra till en 
upprätthållen efterfrågan inom cityhandeln så begränsas gåvan i tid med en 
giltighetstid t o m maj 2020.

Diskuterades uppdrag till förvaltningarna att utreda om inköp av materiell, utrustning, 
inventarier och dylikt i 2020 års investeringsbudget kan tidigareläggas, i syfte att bidra 
till en upprätthållen efterfrågan i de aktuella branscherna i kommunen. På samma sätt 
uppdrages till förvaltningarna och koncernens bolag, att utreda om 
fastighetsinvesteringar kan tidigareläggas om även dessa branscher drabbas av kraftigt 
sviktande efterfrågan i nästa skede.

Diskuterades uppdrag till kommunchef, personalkontoret och 
kommunikationskontoret att göra en upplysningskampanj för att ge möjligheten att ta 
in friställda inom kommunens företag in i den kommunala verksamheten vid behov. 
Syftet är att bidra till en upprätthållen sysselsättning i kommunen.

Diskuterades uppdrag till samhällsbyggnadschefen och handels- och 
näringslivsutvecklaren att göra en kartläggning av vilka debiteringar som görs av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gentemot kommunens företag. Syftet är att identifiera 
ev möjligheter att lindra de negativa effekterna av rådande smittspridnings effekter på 
efterfrågan och arbetsmarknad.

50



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4)
Sammanträdesdatum

2020-03-23

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Diskuterades uppdrag till kanslichef/kommunjurist och näringslivschef om prioritera 
upp uppdraget att förenkla upphandlingen, vilket ingår i Handlingsprogrammet för 
Sölvesborgs kommun 2019-2022, med syfte att bidra till en upprätthållen efterfrågan i 
aktuella branscher inom kommunen.

Diskuterades uppdrag till förbundschefen i SBKF att utreda möjligheten att istället för 
traditionella skolmåltider lämna gymnasieeleverna ett bidrag eller en värdehandling 
som berättigar till lunchmåltid i kommunens restauranger. Uppdraget ska genomföras 
i samråd med Bromölla kommun.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Ericssons föredragningsbilder 2020-03-23 och utredning om 
personalförmån friskvårdsbidrag från personalchef Ulrika Sjögren inklusive bilaga 
(förteckning över aktuella företag inom hälsobranschen i kommunen).

__________
Exp.
Krisledningsnämnden
Kommunikationschef Lisa Svanberg
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Kommunchefen
Krisledningsstaben

Åtgärder för att motverka negativa effekter på näringsliv och arbetsmarknad.

• Om intresse finns hos det lokala näringslivet ska en infrastruktur skapas av kommunen där civilsamhället ges 
möjlighet att stimulera likviditeten och minimera varsel/konkurs genom inköp av presentkort eller 
sponsring.Ansvarig :Stefan Olofsson

Privata fastighetsägare som hyr ut lokaler till företagare ska av kommunen uppmuntras justera sina hyror till 
företagare (och föreningar) de närmaste 2-3 månaderna. Samma förhållningssätt ska gälla för kommunens 
lokaler.  Ansvarig :Stefan Olofsson

•
I de fall lokala restauranger börjar erbjuda hemkörning av mat ska kommunen hjälpa till att via sina 
kommunikativa kanaler nå ut med budskapet till allmänheten.  Ansvarig : Fredrik Belfrage

Det kommunala friskvårdsbidraget som idag erbjuds kommunens anställda i form av en friskvårdstimme ska 
tillfälligtvis omvandlas till pengar så att anställda kan köpa presentkort på aktiviteter som går att använda som 
friskvård i näringslivet.  Ansvarig : Ulrika Sjögren

2020-03-24
solvesborg.se

Sida 1
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Kommunchefen
Krisledningsstaben

Åtgärder för att motverka negativa effekter på näringsliv och arbetsmarknad.

• Kommunen ska tillsammans med lokala livsmedelshandlare tillskapa en infrastruktur för äldre att kunna tillgodose sig dagligvaror 
utan att behöva uppsöka butiker med åtföljande smittorisk. Ansvarig :Ann-Louise Bolin

• Tillsammans med övriga medlemskommuner utreda möjligheten att inom ramen för Miljöförbundet stoppa samtliga avgiftsuttag för 
årliga kontroll- och tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn, alkoholtillsyn och livsmedelskontroll (liksom Trosa, Östersund och 
Staffanstorp). Ansvarig : Lars Ericsson

• Kommunen ska, i de fall evenemang som kommunen ordnat skjutits på framtiden på grund av pandemin, förskottsbetala redan 
bokade krögare, föreläsare etc. Ansvarig : Sanna Persson

• Miljöförbundet skjuter fram debiteringen av årsavgifterna. Ansvarig: Johanna Randsalu

2020-03-24
solvesborg.se

Sida 2
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Kommunchefen
Krisledningsstaben

Åtgärder för att motverka negativa effekter på näringsliv och arbetsmarknad.

Exempel  från andra kommuner:
Inrätta lokal företagsakut
Ta bort avgifter för uteserveringar
Generös inställning vad gäller uppskov för hyror
Generös frister efter tillsynsbesök
Utbilda friställd krogpersonal för arbete i kommunen

2020-03-24
solvesborg.se

Sida 3
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Budget 2020

Timavgift och anmälningsärenden -- företag, kommuner och organisationer
Anmälningsärenden Hälsoskydd 87 000 kr
Tobaksansökan 270 000 kr
Registrering av livsmedelsanläggning 114 000 kr
Saneringsintyg fartyg - Internationell trafik 71 000 kr
Timagift Köldmedia 274 000 kr
Timavgift Förorenade områden 149 000 kr
Timavgift hälsoskydd 18 000 kr
Timavgift Miljötillsyn 210 000 kr
Timavgift tobak 100 000 kr
Timavgift receptfria läkemedel 10 000 kr
Summa 1 303 000 kr

Årliga avgifter - företag, kommuner och organisationer
Årliga avgifter Hälsoskydd 1 010 000 kr
Årliga avgifter livsmedel 2 590 000 kr
Årliga avgifter miljötillsyn 5 400 000 kr
Årlig avgift Tobak ("Rättviksmodellen" - varje verksamhet betalar en halvtimme. Därutöver
görs timdebitering för utförd tillsyn) 30 000 kr
Årlig avgift receptfria läkemedel 10 000 kr
Summa 9 040 000 kr
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Uppdelat per tillsynsområde (tim + års) Budget 2020

Årliga avgifter miljötillsyn 5 400 000 kr
Timavgift Miljötillsyn 210 000 kr
Totalt Miljötillsyn 5 610 000 kr

Timavgift Förorenade områden 149 000 kr
Totalt Föroreande områden 149 000 kr

Årliga avgifter livsmedel 2 590 000 kr
Registrering av livsmedelsanläggning 114 000 kr
Totalt Livsmedel 2 704 000 kr

Årliga avgifter Hälsoskydd 1 010 000 kr
Anmälningsärenden Hälsoskydd 87 000 kr
Timavgift hälsoskydd 18 000 kr
Totalt Hälsoskydd 1 115 000 kr

Timavgift Köldmedia 274 000 kr
Totalt Köldmedia 274 000 kr

Saneringsintyg fartyg - Internationell trafik 71 000 kr
Totalt Saneringsintyg 71 000 kr

Årlig avgift Tobak ("Rättviksmodellen" - varje verksamhet betalar en halvtimme. Därutöver görs timdebitering för utförd tillsyn) 30 000 kr
Timavgift tobak 100 000 kr
Tobaksansökan  270 000 kr
Totalt Tobak 400 000 kr

Årliga avgifter Receptfria läkemedel 10 000 kr
Timavgift Receptfria läkemedel 10 000 kr
Totalt Receptfria läkemedel 20 000 kr

Totalt till företag, kommuner, organisationer 10 343 000 kr
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Tillsynsavgifter alkohol - debiteras kommunerna 400 000 kr
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Sölvesborgs kommun 
Hemsida 

www.solvesborg.se 
E-post

info@solvesborg.se 
Organisationsnr 

212000-0852 

Postadress 

294 80 Sölvesborg 
Besöksadress 

Repslagaregatan 1 
Telefon 

0456-81 60 00 
Fax 

0456-134 29 
Bankgiro 

343-5625 

Näringsliv 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-20 

Handläggare 

Stefan Olofsson, Näringslivschef 

Näringslivsfrämjande åtgärd för Sölvesborgs 

kommun - Covid-19 – omvandla friskvårdstimme 

Bakgrund 

Cornavirus slår hårt mot det lokala näringslivet, och för att lindra detta så 

har näringslivskontor följande förslag på lösning runt att omvandla 

friskvårdstimme till pengar. Ett initiativ som KSO initierat en utredning på. 

Åtgärd 

Det kommunala friskvårdsbidraget som idag erbjuds kommunens anställda 

i form av en friskvårdstimme ska tillfälligtvis omvandlas till pengar så att 

anställda kan köpa presentkort på aktiviteter som går att använda som 

friskvård i näringslivet. 

Vilka aktiviter räknas som friskvård 

Nedan finns länk till Skatteverkest hemsida där det tydligt framgår vilka 

aktiviteter som är skattefri förmåm: 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/

personalvardmotionochfriskvard/friskvardsaktiviteterao.4.15532c7b1442f

256baee714.html 

Vilka företag i Sölvesborg kan erbjuda tjänster. 

Baserat på Skatteverkets lista finns de företag ( ej föreningar ) i Sölvesborg 

som kan erbjuda aktuell friskvård. 

Aktivitet Företag i Sölvesborg 

Aerobics Via gym som tillhandahåller det 

Dykning Hälleviks camping 

Fotvård Pernilla fotvård 

Ninas fotvård 

Hälso-oas 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 

2020-03-20 
Sida 

2(2) 

Dans ( zumba ) Via gym som tillhandahåller det 

Golf Sölvesborgs golfklubb 

Gym Fysicum 

Sölvesborg Gym & Fitness 

On Training 

Smart Gym 

Puls 

Träningsglädje 

Naprapats massagebehandlingar av 
enklare slag 

Leg Naprapat Jan Fantenberg 

CityKiropraktiken 

Massage – syftet med 
massagebehandlingar ska vara att 
lindra spänning i muskulaturen till 
exempel på grund av ensidigt eller 
tungt arbete, till exempel 
kontorsmassage och kroppsmassage. 
Även massagebehandlingar av 
enklare slag utförd av exempelvis 
naprapater, fysioterapeuter och 
kiropraktorer ingår 

Livshjulet 

JILA 4 goodlife 

Christins massage 

Fandraeys healing och massage 

Personlig tränare PT Via gym 

Spinning Via gym 

Seglng – kurs för att segla i småbåtar Vind för våg 

Stand up paddling (SUP) Hälleviks Camping 

Tennis Hälleviks havsbad 

Viktminskningskurs Viktväktarna 

Vindsurfing Hälleviks Camping 
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Sida

1(2)
Datum

2020-03-19

Personalkontoret

Förslag på tillfälligt friskvårdsbidrag

Möjligheten att ägna sig åt friskvård 1 tim/veckan finns i kommunen på betald 
arbetstid. Friskvårdstimmen kan användas åt motion, stresshantering, mental 
träning och massage. 

Personliga assistenter och de som arbetar natt och som inte kan utnyttja detta 
har möjlighet med uppvisande av kvitto få 400 kr i ersättning per år som en 
kompensation för friskvårdstimmen. 

I samband med Covid-19 gör kommunen bedömningen att det är svårt att ta ut 
friskvårdstimmen under rådande omständigheter och att personalen behövs i 
arbete. 

Det kommunala friskvårdsbidraget som idag erbjuds kommunens anställda i 
form av en friskvårdstimme ska istället tillfälligtvis omvandlas till pengar så att 
anställda kan köpa presentkort på aktiviteter som går att använda som friskvård 
i näringslivet. 

Närliggande kommuner och inom koncernen: 

Följande har bidrag per år
- SBKF, 1 000 kr

- Sölvesborgs Energi, 3 000 kr eller 1 friskvårdstimme/vecka, 

- Sölvesborgshem AB, 1 500 kr 

- Miljöförbundet,1 419 kr

- Bromölla Kommun,1 000 kr 

- Olofströms kommun, Tillsvidareanställd och visstidsanställda inom 
kalenderåret = 1200 kr/år 
Visstidsanställd inom perioden 1/1 - 30/6 = 600 kr 
Visstidsanställd inom perioden 1/7 - 31/12 = 600 kr

- Region Blekinge, 2 000 kr 

Kostnader
En möjlighet är att under perioden 1 april – 31/12 ge de anställda som önskar 
ett bidrag för att utöva motion, stresshantering, mental träning och massage på 
ett antal företag inom kommunen. 
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Förslag på tillfälligt friskvårdsbidrag
Datum

2020-03-19
     

      
Utgåva

     
Sida

2(2)

Vid införande av ett friskvårdsbidrag på 1 000 kr/år till alla tillsvidareanställda 
och visstidsanställda skulle detta innebära 750 kr/anställd om vi räknar 9 
månader enligt beslutet. 975 000, budgetmässigt men kostnaden kan bli lägre 
beroende på nyttjandegraden. 

Ett annat alternativ är att erbjuda personalen samma möjlighet som vi har idag, 
400 kr som kompensation för att inte kunna nyttja timmen. 

Hanteringen av friskvårdsbidraget, kvittoinlämning kan göras på 
medborgarkontoret. 

Skatteverkets regler:

Arbetsgivaren kan ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och 
friskvård. Personalförmåner är skattefria för den anställda. Det innebär att inte 
göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. 

För att förmånen ska räknas som personalförmån ska den: 

- Vara av mindre värde

- Rikta sig till hela personalen

Ulrika Sjögren

62



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-23

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 13 Dnr 2020/103

Tillfälliga förändringar i möten med styrelsen, nämnder 
m fl. organ under pågående smittspridning

BESLUT
Kanslichefen får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för mer digitala sammanträden i 
styrelser och nämnder samt underlag för ett tillfälligt, via lokal överenskommelse 
mellan partierna om kvittning, reducerat antal ledamöter vid kommunfullmäktiges 
resterande sammanträden under våren 2020.

Kommunstyrelsens ordförande bjuder in gruppledarna till en diskussion om en 
tillfällig reducering av de närvarande ledamöterna vid fullmäktigesammanträde till 
ett minimum för beslutsförhet (25 ledamöter) men med bibehålla proportioner 
mellan Samstyret och Oppositionen.

__________

Ärendet i korthet
Kommunchef Lars Ericsson föredrar ärendet avseende tillfälliga förändringar i 
möten med styrelsen, nämnder m.fl. organ under pågående smittspridning. 
Redovisning av uppdrag avser färre ledamöter, ina ersättare etc. Mer digitala 
möten.

Beslutsunderlag
Kanslichef/kommunjurist Marika Nilssons mejlkonversation 2020-03-18 och2020-
03-20.

__________
Exp.
Krisledningsnämnden
Kanslichef/kommunjurist Marika Nilsson
Kommunikationschef Lisa Svanberg
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