
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

 

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

Beslutande ledamöter 
 

Louise Erixon SD 
Paul Andersson M, via videomöte 
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, via videomöte 
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist 
Monica Andersson, kommunsekreterare 
Johanna Lilja, sekreterare/videomöte 
 
Niklas Kilsgård, krissamordnare 
Anders Borgman, säkerhetssamordnare 
Lisa Svanberg, kommunikationschef 
 
Martin Åsman, barn- och utbildningschef 
Annelie Kjellström, omsorgschef, via videomöte  
André Jönsson, verksamhetschef, via videomöte 
 
 
 
 

Justerare Johanna Beijer 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-06-17 
 
Underskrifter 

 Sekreterare ………………………………………………………………… Paragrafer 37-44 
 Monica Andersson  

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

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

2020-06-16 
 

 

 

Krisledningsnämnden   

 

 
  

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

Organ Krisledningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-06-16 

Datum då anslaget publiceras 2020-06-18 Datum då anslaget avpubliceras 2020-07-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
 

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

 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

 

Krisledningsnämnden   

 

Ärendelista 
§ 37 Information från Krisledningsstab, Kommunchef, 

Förvaltningschefer (BUN, ON) med anledning av 
Corona/Covid19 

2020/134 4 

§ 38 Information om smittspårning - Sölvesborgs kommun 2020/103 5 
§ 39 Hyresreduktioner med anledning av Covid19/Corona 2020/188 6 - 8 
§ 40 Förlängning av dagligvaruförsörjning till riskgruppen äldre i 

Sölvesborgs kommun under smitta med Covid-19. 
2020/133 9 - 12 

§ 41 Extra åtgärder för barn och ungdomar i sommar 2020/198 13 - 18 
§ 42 Förslag på utredning om kommunala antikroppstester 2020/203 19 - 21 
§ 43 Meddelande 2020/2 22 
§ 44 Möjligheten att öppna upp Biblioteksverksamheten 2020/128 23 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

 

Krisledningsnämnden   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

KLN § 37 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: 

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 från Krisledningsstaben. 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

 

Krisledningsnämnden   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

KLN § 38 Dnr 2020/103 

Information om smittspårning - Sölvesborgs kommun 

BESLUT 
Verksamhetschef André Jönsson informerar i ärendet. 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________ 

Ärendet i korthet 
Information om hur smittspridning och smittspårning i Regionen har haft betydelse för 
Sölvesborgs kommun. 

Bedömning 
Det finns behov av att informera Krisledningsnämnden om hur verksamheten med 
smittspårning, och bakomliggande smittspridning, har bedrivits av Region Blekinge 
och som har betydelse för Sölvesborgs kommun 

Beslutsunderlag 
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-06-15. 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

 

Krisledningsnämnden   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

KLN § 39 Dnr 2020/188 

Hyresreduktioner med anledning av Covid19/Corona 

BESLUT 
Krisledningsnämnden beslutar att reducera hyran enligt förslaget för angivna 
hyresgäster (företag) under perioden 1 april till 30 juni 2020. För den bortfallande 
hyran söks statsbidrag enligt reglerna i förordning 2020: 237. Den beräknade 
bortfallande hyresdelen, som inte ersätts av staten, om ca 43 343 kr får bäras av 
respektive berörd styrelse eller nämnd. 

__________ 

Ärendet i korthet 
I ärendet föreslås att Sölvesborgs kommun, som fastighetsägare och hyresvärd, 
reducerar hyran för fyra företagshyresgäster under perioden 1 april till 30 juni och 
söker statsbidrag härför. Detta som en näringspolitisk åtgärd i anledning av pågående 
smittspridning och dess effekter på näringsliv och sysselsättning. 

Bakgrund 
Regeringen har genom förordning 2020:237 givit hyresvärdar möjlighet att i vissa fall 
ansöka om statsbidrag till bortfallande hyresintäkter till följd av hyresreduktioner för 
hyresgäster som, typiskt sett, bedöms drabbats kraftigt av pågående smittspridning. 
Förtagen ska finnas inom vissa angivna näringsgrenar. Statsbidraget utgår med 50 % 
av den bortfallande hyran, vilket maximalt får vara 50 % av det överenskomna 
hyresbeloppet.  

Förutsättningarna och villkoren för statsbidraget framgår mer i detalj av bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-06-15 
1. Boverkets information om aktuellt statsbidrag. 

__________ 
Exp. 
Kommunchef Lars Ericsson 
Ekonomikontoret 
Fritidskontoret 
Fastighetskontoret 
Berörda företag 
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Sölvesborgs kommun 

Hemsida 
www.solvesborg.se 

E-post 
info@solvesborg.se 

Organisationsnr 
212000-0852 

Postadress 
Kommunledningsförvaltningen 
294 80 Sölvesborg 

Besöksadress 
Repslagaregatan 1 

Telefon 
0456-81 60 00 

Fax 
0456-134 29 

Bankgiro 
343-5625 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-06-15 
Dnr 

2020/188 

 
 

Kommunstyrelsen 

  

 
Handläggare 

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

Mottagare 

Krisledningsnämnden 

 

Förslag om hyresreduktioner med anledning av 
pågående Covid 19/Corona. 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att reducera hyran enligt förslaget för angivna 
hyresgäster (företag) under perioden 1 april till 30 juni 2020. För den 
bortfallande hyran söks statsbidrag enligt reglerna i förordning 2020: 237. Den 
beräknade bortfallande hyresdelen, som ej ersätts av staten, om ca 43 343 kr 
får bäras av respektive berörd styrelse eller nämnd. 

Ärendet i korthet 
I ärendet föreslås att Sölvesborgs kommun, som fastighetsägare och hyresvärd, 
reducerar hyran för fyra företagshyresgäster under perioden 1 april till 30 juni 
och söker statsbidrag härför. Detta som en näringspolitisk åtgärd i anledning av 
pågående smittspridning och dess effekter på näringsliv och sysselsättning. 

Bakgrund 
Regeringen har genom förordning 2020:237 givit hyresvärdar möjlighet att i 
vissa fall ansöka om statsbidrag till bortfallande hyresintäkter till följd av 
hyresreduktioner för hyresgäster som, typiskt sett, bedöms drabbats kraftigt av 
pågående smittspridning. Förtagen ska finnas inom vissa angivna 
näringsgrenar. Statsbidraget utgår med 50 % av den bortfallande hyran, vilket 
maximalt får vara 50 % av det överenskomna hyresbeloppet.  

Förutsättningarna och villkoren för statsbidraget framgår mer i detalj av bilaga 
1. 

Bedömning 
Sölvesborgs kommun så som fastighetsägare och hyresvärd har fyra stycken 
företag som kan vara aktuella för lokalhyresstöd med hänsyn till de 
näringsgrenar företaget verkar inom: 

- Rehn Maria Fore Golf 

- Winnie-Khang AB 

- Jenny Grönlund Tredenborg camping 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2020-06-15 

Diarienummer 
Dnr 

Sida 
2(2) 

- Hälleviksbadet AB 

Om vi reducerar hyran till fullo enligt regelverket under aktuell tidsperiod till 
samtliga så innebär det en minskad hyresintäkt om 86 686 kr varav hälften 
(43 343 kr) kan sökas statsbidrag för. 

  

Beräkning: 

Företag  Hyra tre månader 25% som 25 % som 

  1 april-30 juni hyresvärd söks i stats- 
    står för bidrag 

Rehn Maria Fore Golf 2 511 kr  628 kr 628 kr 

Winnie Khang AB 10 134 kr  2 534 kr 2 534 kr 

Jenny Grönlund Treden- 
borgs Camping 121 759 kr  30 440 kr 30 440 kr 

Hälleviksbadet AB 38 968 kr  9 749 kr 9 749 kr 

Summa:    43 343 kr 43 343 kr 

Lars Ericsson 
Kommunchef 

  

 
Bilagor 
1. Boverkets information om aktuellt statsbidrag. 
 
Beslut sänds till: 
Ekonomikontoret 
Fritidskontoret 
Fastighetskontoret 
Kommunchefen 
Berörda företag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

 

Krisledningsnämnden   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

KLN § 40 Dnr 2020/133 

Förlängning av dagligvaruförsörjning till riskgruppen 
äldre i Sölvesborgs kommun under smitta med Covid-19. 

BESLUT 
Krisledningsnämnden beslutar att förlänga verksamheten med dagligvaruförsörjning 
till riskgruppen äldre till att pågå till 2020-08-28. Den beräknade kostnaden härför, ca 
200 tkr, föreslås beaktas som tilläggsanslag i kompletteringsbudget II 2020. 

__________ 

Ärendet i korthet 
I ärendet föreslås att pågående verksamhet med dagligvaruförsörjning till riskgruppen 
äldre i kommunen, vilken sker i samverkan med kommunens handlare, förlängs t o m 
28/8 2020, till en beräknad kostnad om 200 tkr. Den beräknade kostnaden förslås 
beaktas som tillkommande i kompletteringsbudget II 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-06-15 

__________ 
Exp. 
Projektledare Fredrik Belfrage 
Ekonomikontoret  
Arbetsmarknadsenheten  
Samhällsbyggnadschefen 
Sölvesborg Energi och Vatten AB
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Sölvesborgs kommun 

Hemsida 
www.solvesborg.se 

E-post 
info@solvesborg.se 

Organisationsnr 
212000-0852 

Postadress 
Kommunledningsförvaltningen 
294 80 Sölvesborg 

Besöksadress 
Repslagaregatan 1 

Telefon 
0456-81 60 00 

Fax 
0456-134 29 

Bankgiro 
343-5625 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2020-06-15 
Dnr 

2020/133 

 
 

Kommunstyrelsen 

  

 
Handläggare 

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

Mottagare 

Krisledningsnämnden 

 

Förlängning av dagligvaruförsörjningen till 
riskgruppen äldre i anledning av Covid-19-smitta. 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att förlänga verksamheten med 
dagligvaruförsörjning till riskgruppen äldre till att pågå till 2020-08-28. Den 
beräknade kostnaden härför, ca 200 tkr, föreslås beaktas som tilläggsanslag i 
kompletteringsbudget II 2020. 

Ärendet i korthet 
I ärendet föreslås att pågående verksamhet med dagligvaruförsörjning till 
riskgruppen äldre i kommunen, vilken sker i samverkan med kommunens 
handlare, förlängs t o m 28/8 2020, till en beräknad kostnad om 200 tkr. Den 
beräknade kostnaden förslås beaktas som tillkommande i 
kompletteringsbudget II 2020. 

Bakgrund 
Sedan första leveransen av varor till medborgare 70 år och äldre och andra i 
riskgrupp för Covid-19 den 24/3-2020 så har vi byggt upp en rejäl organisation 
med mycket struktur och tydliga rutiner för att få det att fungera. I dagsläget har 
vi ca 700 kunder i vårt kundregister varav 25 är brukare, med inköp som 
insats, inom ett hemtjänstområde. För att få ihop alla delar i projektet krävs det 
från kommunens sida: administration, plockhjälp i butik, chaufförer som kör ut 
varorna samt en projektledare som håller ihop hela kedjan.  

I perioden 24/3 – 10/6 har navet i verksamheten varit fritidsgårdarnas personal 
samt personal från Arbetsmarknadsenheten. Från den 11/6 går samtliga 
fritidsledare helt eller delvis tillbaka till det utåtriktade ungdomsarbetet och 
erbjuder ett gediget sommarlovsprogram fram t.o.m. 17/7 (v.29). De kommer 
också i liten omfattning att arbeta med varuprojektet även under denna period. 
Detsamma gäller personal från Arbetsmarknadsenheten.  

För att få ihop projektet har projektledaren därför fått pengar för att tim-anställa 
personal som jobbar med plockhjälp i butikerna. Åtta ungdomar har anställts 
som tillsammans med stöttning av ideella krafter från främst Svenska kyrkan 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2020-06-15 

Diarienummer 
Dnr 

Sida 
2(3) 

och befintlig personal i liten omfattning som nämnts ovan håller ihop den 
delen av kedjan. En person har dessutom anställts som administratör under 
hela sommaren för att hålla ihop hela den delen som gäller register, 
fakturahantering etc. 

Den andra delen av kedjan gäller då utkörningarna till hushållen och där har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Sölvesborg Energi och Vatten AB ställt 
upp med personal hela eller delar av sommaren för att få ihop det tillsammans 
med befintlig personal som nämnts ovan. Efter klartecken från undertecknad 
löstes perioden fram till den 17/7 ekonomiskt. 

 

Bedömning 
27 maj kom nya direktiv att kommunledningen önskade en fortsättning av 
varuprojektet fram till och med åtminstone augusti ut – önskemålet var också 
att försöka få en obruten kedja, d.v.s. att det skall fortsätta samtliga veckor 
under sommarperioden. I samråd med handlarna och våra egna inre 
förutsättningar under semesterperioden kom vi dock fram till att v.30 var helt 
omöjlig att få ihop så under den veckan kommer vi vara tvungna att inte kunna 
erbjuda denna tjänst. Det vi kan bistå med är att den delen som rör 
hemtjänsten kan fortgå även v.30 och alltså får denna tjänst hela sommaren 
utan uppehåll.  

Det finns möjligheter att få till även den senare delen av sommaren (v.31-35) 
under förutsättningar att det skjuts till ytterligare medel för att finansiera 
kostnaden. Under nämnd period kommer det att finnas mycket mindre 
kommunal personal då det är semesterperiod och andra uppgifter som måste 
utföras inom ex. parkverksamheten. 

Projektledarens bedömning är att det för att hålla ihop projektets alla delar så 
kostar det ungefär 40 tkr/vecka och då täcker vi både plockning i butik, 
administration samt utkörning med timanställd personal och visst stöd från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Sölvesborg Energi och Vatten AB. För att 
hålla ihop alla inblandade så krävs det också att projektledaren är igång 
samtliga dagar. Det mesta kan skötas via telefonen men viss fysisk närvaro kan 
också krävas emellanåt. Projektledarens bedömning är att det är oerhört svårt 
att lämna över det till någon annan under en så kort period då hela projektet är 
ganska ansträngt som det är med så många olika aktörer. Jag delar denna 
bedömning. 

För perioden 27/7 – 28/8 (5 veckor) behövs alltså ytterligare ekonomiska 
medel om 200 tkr skjutas till. 

Senast i mitten av augusti bör ställning tas till om en eventuell fortsättning av 
verksamhetenen efter den 28/8.  

Lars Ericsson 
Kommunchef 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2020-06-15 

Diarienummer 
Dnr 

Sida 
3(3) 

 
Bilagor 
- 
 
Beslut sänds till: 
Projektledare Fredrik Belfrage 
Ekonomikontoret 
Arbetsmarknadsenheten 
Samhällsbyggnadschefen 
Sölvesborg Energi och Vatten AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

 

Krisledningsnämnden   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

KLN § 41 Dnr 2020/198 

Extra åtgärder för barn och ungdomar i sommar 

BESLUT 
Krisledningsnämnden beslutar att godkänna extra åtgärder i form föreningsaktiviteter 
enligt ”strategi 1 och 3” enligt förslaget. Den beräknade kostnaden, ca 210 tkr, 
föreslås beaktas i kompletteringsbudget II 2020. 

__________ 

Ärendet i korthet 
I ärendet föreslås att extra åtgärder genomförs för barn och ungdomar i Sölvesborgs 
kommun under sommaren 2020 för att främja målgruppens sociala och fritidsmässiga 
situation i anledning av pågående smittspridning och dess effekter. 

Bakgrund 
På Krisledningsnämndens sammanträde 2020-05-08 gavs följande uppdrag: 

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

Krisledningsstabens chef och analysgrupp har föreslagit barn- och ungdomsinriktade 
åtgärder enligt bifoga rapport, efter överläggningar med Fritidskontoret och 
Fritidsgårdsföreståndaren 

Beslutsunderlag 
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-06-16. 
Rapport från Krisledningsstabens Analysgrupp i ärendet, inklusive förslag till tre 
strategier. 

__________ 
Exp. 
Krisledningsstabens chef 
Fritidskontoret 
Ekonomikontoret 
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Sölvesborgs kommun 

Hemsida 
www.solvesborg.se 

E-post 
info@solvesborg.se 

Organisationsnr 
212000-0852 

Postadress 
Kommunledningsförvaltningen 
294 80 Sölvesborg 

Besöksadress 
Repslagaregatan 1 
294 80 Sölvesborg 

Telefon 
0456-81 60 00 vxl 

 
 

Bankgiro 
343-5625 

Rapport 
Sida 
1(5) 

Datum 
2020-06-10 

  
   

Staben 
 
 

 
 

 
Handläggare 
Niklas Kilsgård, 0456-816118 
niklas.kilsgard@solvesborg.se 

 

 

Sommaraktiviteter i Sölvesborg 2020 
Datum 2020-06-08 
Tid 15:00 
Plats Loftet 
Deltagare Niklas Kilsgård, Anders Borgman, Kristin Forsberg Kemppainen,  

Fredrik Belfrage, Pia Olsson, Ann-Louise Cato 

Ökad vuxennärvaro för att minska social oro 
Krisledningsnämnden gav den 8/5-20 krisledningsstaben i uppdrag att ta 
fram underlag för att dra igång ”vuxen på stan” och vilka kostnader för 
ersättning som detta medför.  

Uppdraget syftar till att hantera de negativa sociala effekterna som covid-
19 innebär för kommuninvånarna. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för att begränsa smittspridningen innebär att flera 
fritidsaktiviteter har ställts in eller begränsats.  

Gymnasieskolan, med undantag för gymnasiesärskolan, har sedan mars 
2020 i huvudsak bedrivit undervisning på distans med några givna 
undantag.  

För att hantera den sociala oro som kan uppstå till följd av bl.a. ovan 
nämnda åtgärder planerar kommunen aktiviteter som ska stimulera och 
aktivera deltagarna och samtidigt öka närvaron av vuxna på stan. 

Ovan nämnda deltagare sammankallades för att diskutera olika förslag och 
möjligheter för det givna uppdraget. 

Gruppen kom fram till 3 olika strategier för att öka vuxennärvaron på stan 
och samtidigt erbjuda föreningarna ersättning i en ekonomiskt pressad 
situation.  
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2020-06-10 

  
  

Sida 
2(5) 

Strategi 1 
(Genomförd) 

Föreningarna erbjuds ekonomiskt bidrag på 1000kr/aktivitet/dag när de 
genomför en sommaraktivitet som är öppen för alla i åldrarna 6-18 år. 
Bidraget betalas ut för max 10 tillfällen.  

Kommunen tillhandahåller utbildning/information till dem som anmält att 
de tänker genomföra en aktivitet för att ge förutsättningar att minimera 
smittspridningen genom att planera och genomföra rätt åtgärder. Utöver 
utbildning/information får föreningarna också informationsmaterial som de 
kan använda vid sina aktiviteter och handsprit. 

Följande rekommendationer gavs till föreningarna: 

- Aktiviteten ska rikta sig till barn/ungdomar 6-18 år 
- Man bör inte vara fler än 25 deltagare/tillfälle 
- Ni får gärna tänka på att man kan hålla aktiviteter kvällstider och på 

helger 
 

Följande har anmält intresse av sommarlovsaktiviteter: 

- Ysane Norje Hembygdsförening 
- Sölvesborgs Afrikanska Ungdomsföreningen 
- Sölvesborgs Basketklubb 
- Sölvesborgsgymnasterna 
- Sölvesborg Bordtennisklubb 
- Sölvesborg Musikkår 
- Hörvik-Krokås Hembygdsförening 
- Svenska kyrkans barn- o ungdomsverksamhet 
- Ytterligare föreningar kan bli aktuella 

 

Utrustning/Budget 

Informationsmaterial 

Handsprit 

Beräknad kostnad till föreningar ca 50st x 1000kr = 50 000kr 

Totalt: 60 000 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2020-06-10 

  
  

Sida 
3(5) 

(Strategi 2) Denna strategi ser vi inte som aktuell i 
dagsläget. De andra strategierna bjuder fler fördelar. 
(Ej igångsatt) 

Föreningen erbjuds ekonomiskt bidrag med 2000kr/tillfälle för att agera 
”sommarvärdar” inom angivna geografiska områden och tider. Bidraget 
betalas ut för max 10 kvällar under den angivna perioden. Föreningen 
anmäler vilka kvällar de kommer att vara ute och i vilket område. 

De som deltar från föreningen ska vara över 18 år. Vid varje tillfälle måste 
minst 3 personer delta hela kvällen. 

Kommunen tillhandahåller utbildning/information och viss utrustning till de 
som anmäler sig till projektet ”sommarvärdar”. Två informationstillfällen 
erbjuds (v 26 och 27). 

Föreningarna rapporterar via webbformulär efter varje genomförd kväll. 

Tider och områden 
Vecka 28 till 32 (5 veckor). Företrädesvis onsdag/fredag eller lördag 
mellan kl. 19:00-23:00. 

- Sölvesborg (Centrum, Tredenborg, Ljungaviken, Sandviken) 
- Hällevik/Nogesund/Hörvik 
- Mjällby 

 
Försäkring 
Kommunen tecknar olycksfallsförsäkring för deltagarna. 
Kommunen ansvara inte för privat egendom som nyttjas under uppdraget. 
 
Utrustning/Budget  
Ryggsäck (Förstahjälpen, handsprit, plasthandskar, ficklampa, våtservetter) 
Reflexväst men tryck ”Sommarvärdar”: 8 500kr 

Försäkring 5*10*30 kr=1 500kr 

Beräknat på 5 föreningar som genomför 10 uppdrag. 10 personer/förening 

Kostnad till föreningarna 5*10*2 000kr=100 000kr. 50 tillfällen. 

Totalt: 110 000 kr 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2020-06-10 

  
  

Sida 
4(5) 

Strategi 3 
(Intresseanmälan utskickad till föreningarna) 

Föreningen erbjuds ekonomiskt bidrag på 25 000kr/vecka för att 
arrangera aktiviteter i järnvägsparken i Sölvesborg. Aktuella veckor är 
v.30-33. Föreningarna åtar sig att tis-lör 16:00-21:00 finnas på plats och 
bedriva aktiviteter i järnvägsparken. Minst fyra personer över 20år måste 
alltid befinna sig på plats och ansvara för aktiviteterna. 

Utöver att finnas tillgängliga för ungdomarna och bedriva aktiviteter så 
uppmuntras representanterna från föreningarna att röra sig i centrum för 
att öka vuxennärvaron. 

Kommunen ombesörjer att en container placeras i järnvägsparken 
tillsammans med olika utrustning som kan lånas ut till de som vill testa på 
olika aktiviteter. 

Följande föreningar har lämnat positivt förhandsbesked. 

- Ridklubben Bokeslätt 
- Lörby IF 
- Firehawk (softboll/baseboll) – måste ha 21-25 juli 
- Civilförsvarsförbundet Sbg 

 

Utrustning/Budget 

Container: SÄVE kan hyr ut containrar Ett exempel är den som står utanför 
Hästtorgskiosken. Den är ca 6 m lång och har dubbeldörrar på kortsidan. 
Det går inte att få på långsidan. 

Priset är 850:-/mån. De levererar containern med kranbil och priset är 
1080:-/tim. 

Ersättning till föreningarna 25 000kr/vecka x 4 veckor = 100 000kr 

El 

Lampor/pynt 

Inköp av utrustning som kan lånas ut (skateboard, frisbee, bollar etc.) 

Möbler/sittpuffar  

Totalt: 150 000kr 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2020-06-10 

  
  

Sida 
5(5) 

Nedan utskick har gått ut till föreningarna i Sölvesborg. 

Vi i Sölvesborg kommun vill göra en satsning för att öka vuxennärvaron i 
centrala Sölvesborg! Därför frågar vi nu er ideella föreningar om det är något 
ni vill medverka på. 

I stora drag innebär detta att 1 förening/vecka erhåller ett bidrag på  
25 000 kr under respektive veckor; 30, 31, 32 och 33 mot att ni: 

- Tisdag-lördag kl.16:00-21:00 bemannar den container som vi ska 
placera i järnvägsparken. 

- Ni är minst 4 personer över 20 år som finns på plats varje em./kväll. 
- Dels finns ni i järnvägsparken där containern är utrustad med 

aktivitetsutrustning och lite ”hängmöbler” men även att några av er 
tar en runda på stan då och då. 

- Ni får gärna exponera er förening och ha lite prova på aktiviteter som 
är förknippad med er verksamhet. Så klä er i era föreningskläder! 

Låter detta intressant vill vi gärna ha in en intresseanmälan från er senast den 
14 juni. Observera att detta bara är en intresseanmälan från er sida. Utifrån 
intresse från er sida kan vi gå vidare i vår satsning och därefter kontakta er 
igen! 

Kan även finns möjlighet att dela på en vecka föreningar emellan! 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

 

Krisledningsnämnden   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

KLN § 42 Dnr 2020/203 

Förslag på utredning om kommunala antikroppstester 

BESLUT 
Krisledningsnämnden beslutar att ge Krisledningsstaben i uppdrag att utreda 
införandet av kommunala antikroppstester avseende Covid-19 i Sölvesborgs kommun 
enligt förslaget. 

__________ 

Yrkande 
Louise Erixon (SD): bifall till förslaget. 
Johanna Beijer (S): avslag till förslaget 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att krisledningsnämnden 
beslutat bifalla Louise Erixon (SD) förslag. 
__________ 

Socialdemokraterna (se närvarolista) reserverar sig mot beslutet i ärendet. 
__________ 

Ärendet i korthet 
I ärendet föreslås att Krisledningsstaben ges i uppdrag att utreda införandet av 
kommunala antikroppstester avseende Covid-19 i Sölvesborgs kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-06-16. 

__________ 
Exp. 
Kommunchef Lars Ericsson 
Krisledningsstabens chef 
Omsorgschefen 
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Sölvesborgs kommun 

Hemsida 
www.solvesborg.se 

E-post 
info@solvesborg.se 

Organisationsnr 
212000-0852 

Postadress 
Kommunledningsförvaltningen 
294 80 Sölvesborg 

Besöksadress 
Repslagaregatan 1 

Telefon 
0456-81 60 00 

Fax 
0456-134 29 

Bankgiro 
343-5625 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-06-16 
Dnr 

2020/203 

 
 

Kommunstyrelsen 

  

 
Handläggare 

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

Mottagare 

Krisledningsnämnden 

 

Förslag till utredning om kommunala 
antikroppstester avseende Covid-19 i Sölvesborgs 
kommun. 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att ge Krisledningsstaben i uppdrag att utreda 
införandet av kommunala antikroppstester avseende Covid-19 i Sölvesborgs 
kommun enligt förslaget. 

Ärendet i korthet 
I ärendet föreslås att Krisledningsstaben ges i uppdrag att utreda införandet av 
kommunala antikroppstester avseende Covid-19 i Sölvesborgs kommun. 

 

Bedömning 
Förslag om uppdrag till förvaltning att utreda möjligheten till att i kommunal 
regi erbjuda antikroppstester för Covid-19 
 
Exponering av Covid-19 har pågått i minst tio veckor. I detta har vi sett en stor 
smittspridning i vissa delar av landet, medan det varit mindre i andra. Ingen 
kan i dagsläget svara på varför exempelvis Skåne och Blekinge inte drabbats 
lika hårt som Stockholms län, Sörmland och Västra Götaland. Detta är dock 
information som Sölvesborgs kommun genom egna initiativ kan få större 
vetskap kring. Detta är viktigt, inte minst eftersom vi fortfarande vet relativt lite 
om viruset, och hur många gånger konstaterat smittade blivit exponerade. När 
en eventuell kommande ”våg” av smitta eller misstänkt smitta kommer 
exempelvis i höst, har vi utan denna data inte kännedom om hur många som 
har antikroppar och exponerats tidigare, och inte. Vi har alltså ingen bild av 
hur immuniteten ser ut. Enkom med svalgtest kommer vi inte ha kännedom om 
vilka som tidigare utsatts för viruset. Kunskap ger oss bättre förutsättningar att 
hantera pandemin. 
 
Antikroppstester används generellt inte idag för att påvisa immunitet, utan för 
att ta reda på om man har smitta. Skillnaden mellan ett antikroppstest och ett 
svalgtest är att det förstnämnda är ett blodprov och att det ibland kan visa på 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2020-06-16 

Diarienummer 
Dnr 

Sida 
2(2) 

immunitet (källa: Socialstyrelsen.) Antikroppstesterna heter Elisatester och går 
att beställa. Samma företag som man beställer av har också labbtjänster. Därför 
bör utredas om det finns lämpligt företag att inleda ett formellt samarbete med 
eller om vi har kraft och möjlighet att skapa en egen organisation. Idag har 
flera privata aktörer (ackrediterade) börjat med sådana, där allmänheten kan 
betala för att få genomföra tester. Sölvesborgs kommun bör utreda om vi också 
kan vara en sådan ackrediterad aktör, och vad som krävs för att kunna bli det. 
Det intressanta i detta sammanhang är tester av hög kvalitet, så kallade 
”specifika tester” som rekommenderas av Socialstyrelsen. 
 
En liten kommun som Sölvesborg med förväntad låg smittspridning och låga 
dödstal är en optimal kommun att testa ett sådant här projekt i. Dels för att det 
är ett allmänintresse med datainsamlingen, dels för att skapa en bild av hur rätt 
insatser ska kunna sättas in på rätt ställen. Sölvesborgs kommun skulle bli den 
första kommunen som kan ge allmänheten svar på frågor om man varit smittad. 
 
Förslagsvis helsubventionerar kommunen tester för riskgrupper och 
nyckelfunktioner i samhället. Samtidigt delsubventionerar man desamma för 
Sölvesborgs kommuns invånare. Utöver detta kan ett visst överpris tas från 
andra kommuners invånare. Genom detta skapas förhoppningsvis ett visst 
överskott som kan användas för att täcka kostnader som kommer till en följd av 
pandemin. 
 
Förslag 
Krisledningsstaben får i uppdrag att utreda: 
 
Hur Sölvesborgs kommun ska kunna erbjuda antikroppstester (samt eventuellt 
även svalgtester) i kommunal regi. 
 
Hur en sådan modell skulle fungera i praktiken samt vilken organisation som 
behöver byggas upp, antingen internt på konsultnivå, eller genom samarbete 
med andra aktörer. 
 
Hur prissättningen kan se ut för att skapa ett överskott som kan användas för 
andra pandemikostnader. 
 
Hur datainsamlingen ska hanteras för att kunna användas och vara tillförlitligt 
även för myndigheter att i framtiden använda. 
 
Vilka kostnader förslaget skulle innebära. 
 
Om det finns andra aktörer i Blekinge som påbörjat ett liknande projekt. 

Lars Ericsson 
Kommunchef 

  

 
Bilagor 
Beslut sänds till: 
Krisledningsstabens chef 
Kommunchefen 
Omsorgschefen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

 

Krisledningsnämnden   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

KLN § 43 Dnr 2020/2 

Meddelande 

BESLUT 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

__________ 

1.  2020/179  2020.1385 
Vänsterpartiets skrivelse till Krisledningsnämnden 2020-05-22 med anledning 
av beslut om att hålla biblioteksverksamheten stängd. 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

 

Krisledningsnämnden   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

KLN § 44 Dnr 2020/128 

Möjligheten att öppna upp Biblioteksverksamheten 

BESLUT 
Möjlighet att öppna upp Biblioteksverksamheten avslås. 

__________ 

Yrkande 
Louise Erixon (SD): bifall till förslaget. 
Roine Olsson (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 Roine Olsson initierar frågan om att ge Fritids- och kulturnämnden i uppdrag 
att se över möjligheten att öppna upp biblioteksverksamheten omgående. 

__________ 
Exp. 
FKN
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