
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Krisledningsnämnden
Plats och tid Lageråssalen 15:00-17:15.

Beslutande ledamöter Louise Erixon SD
Arne Bogren M            /i Paul Andersson M, frånvaro/
Roine Olsson S
Robert Lindén SD, via digital länk
Viveka Olofsson S

Ej beslutande ersättare Robert Manea KD
Janina Andersson S

Övriga närvarande Lars Ericsson, kommunchef
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist
Monica Andersson, kommunsekreterare
Niklas Kilsgård, krissamordnare
Anders Borgman, säkerhetsamordnare 
Lisa Svanberg, kommunikationschef
Martin Åsman, barn- och utbildningschef
Annelie Kjellström, omsorgschef, via digital länk 
André Jönsson, vht chef omsorgen §§ 14-16, via digital länk
Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef §§ 14-20

Justerare Roine Olsson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-03-31

Underskrifter

Sekreterare ………………………………………………………………… Paragrafer 14-24
Monica Andersson

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

Justerare …………………………………………………………………
Roine Olsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Krisledningsnämnden

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

Organ Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-03-30

Datum då anslaget publiceras 2020-04-01 Datum då anslaget avpubliceras 2020-04-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

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

2020-03-30

Krisledningsnämnden

Ärendelista
§ 14 Sammanträdets öppnande 2020/103 4
§ 15 Redovisning av läget inom näringslivet i Sölvesborgs kommun 

med anledninga av smittspridningen av Covid-19
2020/121 5 - 12

§ 16 Information från förvaltningscheferna och stabschefen 2020/122 13 - 19
§ 17 Redovisning av uppdrag angående utredning av möjligheten att 

snabbutbilda friställd personal i kommunens näringsliv för 
arbete inom Omsorgsförvaltingen

2020/103 20 - 21

§ 18 Förslag om lunch till gymnasieelever från kommunens privata 
restauranger

2020/120 22 - 31

§ 19 Förslag om tillfälliga personalförstärkningar inom 
kommunledning och näringslivskontor med anledning av 
krisarbetet

2020/119 32

§ 20 Förslag om möjlighet till tillfällig utflyttning på offentlig plats 
för butiker

2020/118 33 - 37

§ 21 Förstärkningsåtgärder inom Socialtjänsten 2020  2020/60 38
§ 22 Redovisning av uppdrag avseende karläggningen av 

kommunens debiteringar av föreningar för lokalutnyttjande, 
förhyrning etc

2020/103 39 - 43

§ 23 Anmälan av Delegationsbeslut 2020/1 44 - 45
§ 24 Inkomna skrivelser till Krisleningsnämnden 2020/103 46 - 47
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 14 Dnr 2020/103

Sammanträdets öppnande

BESLUT
Informationen noteras till protokollet.

Roine Olsson utses att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

__________

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

2020-03-30

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 15 Dnr 2020/121

Redovisning av läget inom näringslivet i Sölvesborgs 
kommun med anledning av smittspridningen av Covid-19

BESLUT
Informationen läggs till handlingarna.

__________

Ärendet i korthet
I ärendet redovisar näringslivs- och kommunchefen läget inom näringslivet i 
Sölvesborgs kommun i anledning av smittspridningen Covid-19.

Bakgrund
Såväl näringslivet som arbetsmarknaden i Sölvesborgs kommun påverkas av den 
pågående smittspridningen av Covid-19 och de åtgärder som samhället på olika 
nivåer sätter in.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-03-28.

Näringslivets PM ang. åtgärder i anledning av Corona/Covid-19 (se sidan 6-9).
__________
Exp.
Näringslivskontoret
Kommunchefen
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Arbetslöshetsstatistik
Ett nedslag i statistiken februari 2020

Riket Blekinge

Fått arbete 12 375 326 (429)

Arbetslösa och 
inskrivna i program

7,4% (7%)
377 237 (349 115)

10 % (9,3%)
7 684 (7 157)

Nya lediga platser 110 945 (117 826) 1 517 (1 083)

Arbetslösa ungdomar  9,4% (8,6%)
48 919 (45 831)

14,5% (13,9%)
1 165 (1 168)

Varsel 364  6

Antalet arbetslösa och inskrivna i program fortsätter öka.
Men färre är arbetslösa i februari jämfört med föregående månad.

Siffror inom parentes motsvarar siffror för år 2019
Sammanställt av  Arbetsförmedlingen, Nada Nedelén 010-486 72 81
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Andel och antal arbetslösa –
Februari 2020

Antal

Andel

En knapp minskning i antal arbetslösa i länet. 
I februari var 7684 personer inskrivna som arbetslösa i Blekinge, 527 fler än samma månad förra året men 138 färre en föregående månad (jan 2020)
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Andel och antal arbetslösa ungdomar –
Februari 2020

Antal

Andel

Trenden av minskad ungdomsarbetslöshet vänder i december och vi ser en knapp ökning i januari men i februari så minskar antalet arbetslösa ungdomar med 34 personer
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Blekinge Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg Olofström

Nyanlända 7 2 2 1 0 2

Ungdomar 51 14 13 11 10 3

Långtidsarbetslösa 88 30 22 19 10 7

Funktionsnedsatta 50 19 11 11 6 3

Samtliga 283 92 74 57 41 19

Antal som fått jobb i februari 2020
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Riket 7% 7,4% 349 115 377 237

Blekinge län 9,3% 10,% 7 157 7 684

Karlshamn 9,4% 10,2% 1 469 1602

Karlskrona 7,8% 8,3% 2 497 2 686

Olofström 10,6% 10,8% 680 690

Ronneby 13,2% 14,3% 1 832 1 983

Sölvesborg 8,2% 8,6% 685 723

Andel 2019 Antal 2020Antal 2019Andel 2020

Samtliga feb 2020 10



Riket 8,6 % 9,4 % 45 831 48 919

Blekinge län 13,9 % 14,5 % 1 168 1 165

Karlshamn 13,4 % 14,8 % 238 248

Karlskrona 12,3 % 12,5 % 444 434

Olofström 14,5 % 15,5 % 109 110

Ronneby 18,7 % 19,4 % 270 264

Sölvesborg 12,8 % 13,2 % 109 109

Ungdomar 18-24

Andel 2019 Antal 2019Andel 2020 Antal 2020
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Inkommande Varsel 2020

2016 2017 2018 2019 2020

315
269

192

520

6

Antal
Antal
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 16 Dnr 2020/122

Information från förvaltningscheferna och stabschefen

BESLUT
Informationen läggs till handlingarna.

__________

Ärendet i korthet
Förvaltningscheferna och stabschefen informerar om pågående krisarbete i anledning 
av smittspridningen av Covid-19.

För att ge Krisledningsnämnden en bred och heltäckande bild av pågående 
krisarbetets förutsättningar, utmaningar, samverkansarenor och åtgärder är det av vikt 
att förvaltningscheferna och stabschefen lämnar sådan aktuell information. Även 
möjligheten till frågor till berörda tjänstemän är väsentlig.

Beslutsunderlag
Bilagor:
Lägesbild Covid 19 – Krissamordnaren Niklas Kilsgård
Lägesbild Covid 19 BUK – Barn- och utbildningschef Martin Åsman
Lägesbild Covid 19 Omsogen- Omsorgschef Annelie Kjellström

__________
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Lägesbild 

2020-04-08
solvesborg.se

Sida 1

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/smittskyddsenheten/information-om-coronaviruset.html

Risken för smittspridning av coronavirus (covid-19) i 
Sverige bedöms som mycket hög.

Coronavirus (covid-19) påminner ofta om vanlig 
förkylning eller influensa. Det är vanligt med feber, 
snuva, torrhosta, muskelvärk och till exempel magknip 
eller diarré. En del får andningsbesvär. De allra flesta 
som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom 
besvären brukar gå över av sig själv.

Blekinge har fått sitt första dödsfall i coronavirus (covid
-19). Det handlar om en kvinna i 80-årsåldern som 
avled under torsdagsmorgonen på sitt äldreboende i 
Karlskrona. Samtidigt tyder smitta hos nya personer på 
att vi nu har samhällsspridning i Blekinge.
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Uppdrag som staben arbetar med
• Sammanställning och analys av personalbortfall

• Kompetensinventering

• Arbeta hemifrån

• Samhällsviktig verksamhet

• Frivilliga förstärkningsresurser

• Lägesbildsrapportering till länsstyrelsen 

• Samordna kommunens arbete och kommunikation

2020-04-08
solvesborg.se

Sida 2
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Lägesbild Covid19 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
2020-03-30

Utbildningsförvaltningen
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Fakta

2020-04-08
solvesborg.se

Sida 2

Sjuktal

• Personalfrånvaron pendlar mellan 15
-20%

• Elev/barnfrånvaron ligger ungefär på 
samma tal

Så väl personal som elever/barn är på 
väg tillbaka varför frånvaron sjunker.

 

må ti on to fr Antal anställda må ti on to fr

Bossabo förskola 9 9 8 7 7 27 33.3% 33.3% 29.6% 25.9% 25.9%

Nattis 0 0 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Markgatans förskola 3 3 2 3 1 19 15.8% 15.8% 10.5% 15.8% 5.3%

Kanehalls förskola 8 11 12 9 10 37 21.6% 29.7% 32.4% 24.3% 27.0%

Skogens förskola 1 2 2 2 3 12 8.3% 16.7% 16.7% 16.7% 25.0%

Perdagogisk omsorg 1 1 1 2 2 7 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 28.6%

Högtofta förskola 3 3 3 2 2 8 37.5% 37.5% 37.5% 25.0% 25.0%

Norje förskola 2 1 2 2 0 9 22.2% 11.1% 22.2% 22.2% 0.0%

Hörviks förskola 1 0 0 1 2 9 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 22.2%
Skönabäcks förskola 1 1 1 1 1 9 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1%

Midhalls förskola 2 2 2 1 0 21 9.5% 9.5% 9.5% 4.8% 0.0%

Bokelundsskolan 11 9 9 10 11 62 17.7% 14.5% 14.5% 16.1% 17.7%

Möllebacksskolan 6 7 6 8 10 49 12.2% 14.3% 12.2% 16.3% 20.4%

Hjortakroksskolan 5 5 4 5 2 37 13.5% 13.5% 10.8% 13.5% 5.4%

Falkviksskolan 9 9 4 4 24 37.5% 37.5% 16.7% 16.7% 0.0%
Högtofta skola 0 2 0 1 1 14 0.0% 14.3% 0.0% 7.1% 7.1%

Norje skola 3 3 2 2 2 17 17.6% 17.6% 11.8% 11.8% 11.8%
Hörviks skola 4 4 3 1 1 14 28.6% 28.6% 21.4% 7.1% 7.1%
Havelidens skola 1 3 2 2 2 26 3.8% 11.5% 7.7% 7.7% 7.7%

Mjällby skola LM 7 6 2 2 1 29 24.1% 20.7% 6.9% 6.9% 3.4%

Mjällby skola H 5 4 2 4 29 17.2% 13.8% 6.9% 13.8% 0.0%

Mjällby grundsärskola 8 8 4 4 2 34 23.5% 23.5% 11.8% 11.8% 5.9%
Verksamheten totalt 90 93 71 73 60 496 18.1% 18.8% 14.3% 14.7% 12.1%
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Fakta

2020-04-08
solvesborg.se

Sida 3

Krisplanering

• Väl genomförd planering 
• Oro kopplat till olika besked och viss otydlighet
• Distansundervisning har kommit igång och prövas i verksamheten
• Oklart om vilka som ingår i gruppen Särskilt viktiga yrkesgrupper

 
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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Antagande

2020-04-08
solvesborg.se

Sida 4

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 17 Dnr 2020/103

Redovisning av uppdrag angående utredning av 
möjligheten att snabbutbilda friställd personal i 
kommunens näringsliv för arbete inom 
Omsorgsförvaltningen

BESLUT
Redovisningen noteras till protokollet.

__________

Ärendet i korthet
Omsorgschef Annelie Kjellström redovisar uppdrag angående utredning av 
möjligheten att snabbutbilda friställd personal i kommunens näringsliv för arbete 
inom Omsorgsförvaltningen.

Bakgrund
Med grund i delegation till Krisledningsnämndens ordförande Louise Erixon i 
Reglemente för Krisledningsnämnden i Sölvesborgs kommun, beslutat om uppdrag av 
möjligheten att snabbutbilda friställd personal i kommunens näringsliv för arbete 
inom Omsorgsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Omsorgschef Annelie Kjellström ”Välkommen att arbeta i omsorgsförvaltningen” 
2020-03-27.

__________
Exp.
Näringslivschef
Omsorgschef
Kommunchef
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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
294 80 Sölvesborg

Telefon
0456-81 60 00 vxl

Bankgiro
343-5625

Datum
2020-03-27

 
 

Omsorgsförvaltningen

Välkommen att arbeta i omsorgs-förvaltningen

Inom omsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för den som 
behöver stöd enligt beviljade insatser. Verksamheterna styrs av lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). 
Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose 
individens behov. 

Vi har arbete inom verksamhet omsorg funktionshinder, äldreomsorg samt 
socialpsykiatrin. Vi gör vårt bästa för att ta väl hand om dig och ge dig en bra och 
tydlig introduktion. Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll, helg och/eller natt efter 
önskemål och behov.

Det är viktigt att du har ett gott och respektfullt bemötande både gentemot brukare, 
anhöriga och medarbetare. Dokumentation och kommunikation är en viktig del av 
det dagliga arbetet och du behöver därför ha goda kunskaper i svenska språket i tal 
och skrift. Du som söker ska ha fyllt 18 år när anställningen startar.

Välkommen att kontakta bemanningsenheten i Sölvesborgs kommun:

Lina Carlsson, enhetschef 0456-816750, lina.carlsson@solvesborg.se 

Vikarieexpeditionen 0456-816900, vikexp@solvesborg.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 18 Dnr 2020/120

Förslag om lunch till gymnasieelever från kommunens 
privata restauranger

BESLUT
Krisledningsnämnden beslutar att för Sölvesborgs kommuns del tillstyrka förslaget 
med angivna ändringar och tillägg (finansiering, utlämningsställe och beslutsgång). 
För dess genomförande krävs beslut i Sölvesborgs/Bromöllas Kommunalförbund, vars 
direktion rekommenderas att hantera ärendet inom förbundet så det snarast sker en 
slutlig fastställelse av förslaget med beaktande av angivna ändringar och tillägg.

__________

Ärendet i korthet
I ärendet redovisas uppdrag om att utreda om gymnasieeleverna att istället för 
traditionella skolmåltider lämnas ett bidrag eller en värdehandling som berättigar till 
lunchmåltid i kommunens restauranger.

Bakgrund
Krisledningsnämnden har 2020-03-20 har beslutat om 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 tjänsteskrivelse 2020-03-28.

Redovisning av uppdrag – lunch till gymnasieelever från kommunernas privata 
restauranger (2020-03-25).
__________
Exp.
SBKF Direktionen
SBKF Förbundschefen
Bromölla Kommun
Näringslivskontoret
Ekonomikontoret
Kommunikationskontoret
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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

2020-03-28
Dnr

2020/120

Kommunstyrelsen

Handläggare

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

Mottagare

Krisledningsnämnden

Förslag om lunch till gymnasieelever från 
kommunernas privata restauranger.

Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar att för Sölvesborgs kommuns del tillstyrka 
förslaget med nedan angivna ändringar och tillägg (finansiering, 
utlämningsställe och beslutsgång). För dess genomförande krävs beslut i 
Sölvesborgs/Bromöllas Kommunalförbund, vars direktion rekommenderas att 
hantera ärendet inom förbundet så det snarast sker en slutlig fastställelse av 
förslaget med beaktande av angivna ändringar och tillägg.

Ärendet i korthet
I ärendet redovisas uppdrag om att utreda om gymnasieeleverna att istället för 
traditionella skolmåltider lämnas ett bidrag eller en värdehandling som 
berättigar till lunchmåltid i kommunens restauranger.

Bakgrund
Krisledningsnämnden har 2020-03-20 har beslutat om 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”.

Bedömning
Förbundschefen har 2020-03-25 inkommit med bifogad utredning och förslag 
till de båda medlemskommunerna.

Förslaget är i sina väsentliga delar bra och såväl undertecknad, som 
kommunchefen i Bromölla för sin del, rekommenderar att det beslutas, men 
med följande ändringar, tillägg och angiven beslutsgång.

Vad gäller finansieringen så bör denna ske inom ramen för redan tilldelad 
ekonomisk ram för gymnasieskolan där det finns ett reservutrymme om 4, 1 
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Sölvesborgs kommun
Datum

2020-03-28
Diarienummer

Dnr
Sida

2(2)

Mkr i 2020 års budget. Skälet härför är dels att här finns ett anslag som är 
ointecknat, dels att en ytterligare utökning av gymnasieskolans budget riskerar 
få den effekten att de fristående skolorna ska åtnjuta samma intäktsökning 
enligt ersättningsprincipen om ”lika villkor” i Skollagen 16 kap 53 §. 

Vad gäller utlämningsställen för kupongerna så bör det, utöver 
Furulundsskolan, även finnas ett sådant i Bromölla tätort.

Beslutet i den båda kommunerna bör vara utformat som en rekommendation 
till direktionen i SBKF att uppdra till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
att slutligt besluta om åtgärden. 

I tid bör åtgärden som längts gälla t o m läsårslutet i början av juni månad 
2020.

Finansiering

Som framgår ovan föreslås åtgärden finansieras inom befintlig budget för 
gymnasieutbildningen i SBKF där dels visst kostnadsbortfall av vissa delar i 
skolmåltidskostnaden sker då verksamheten övergått till distansutbildning, dels 
finns en reserv i 2020 års driftsbudget om ca 4,1 MKr. Som en följd av detta 
bedöms ej åtgärden medföra några ytterligare tillkommande kostnader för 
Sölvesborgs kommun

Lars Ericsson
Kommunchef

 

Bilagor
Redovisning av uppdrag – lunch till gymnasieelever från kommunernas privata 
restauranger (2020-03-25).

Beslut sänds till:
SBKF Direktionen
SBKF Förbundschefen
Bromölla kommun
Näringslivskontoret
Ekonomikontoret
Kommunikationskontoret
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Postadress Telefon Telefax Organisationsnr Postgiro Bankgiro E-post
294 80  
Sölvesborg

0456-816 653 222000-1222 5715-2548 forbundet@sbkf.se

UTKAST/FÖRSLAG

Sölvesborgs kommun
Bromölla kommun

Uppdrag – lunch till gymnasieelever från 
kommunernas privata restauranger

Förslag till beslut 

Medlemskommunerna föreslås besluta

 Ge SBKF i uppdrag att erbjuda gymnasieeleverna lunch på 
kommunernas privata restauranger med upplägg enligt förslaget. 

 Omfattar perioden fram till 2020-05-31, dock längst tills 
gymnasieskolan öppnar igen.

 Godkänna kostnad som uppskattas till 1,2 mkr för två månader. 
SBKF fakturerar medlemskommunerna för faktiskt antal luncher, 
utifrån fördelningsnyckel för kommunbidraget till SBKF för 
finansiering av gymnasieskolan. 

 En eventuell förlängning efter 2020-05-31 kräver nytt beslut.

Uppdraget/sammanfattning
Sölvesborgs kommun och Bromölla kommun har gett SBKF i uppdrag att 
utreda om kommunerna via förbundet kan stötta det lokala näringslivet 
genom att gymnasieeleverna får sin lunch via de privata restauranger som 
finns i Bromölla kommun och i Sölvesborgs kommun. 

Utredningen visar att det är möjligt att erbjuda eleverna lunch ”take away” 
via kommunernas privata restauranger till en beräknad nettokostnad om 0,6 
mkr per månad, givet att hälften av eleverna väljer att utnyttja erbjudandet.
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Bakgrund – fakta
 Gymnasieleverna är hemma men har rätt till lunch
 Skolans restauranger är stängda
 För interkommunala elever ingår maten i skolpengen
 Kommunernas privata restauranger har en kraftigt minskad 

omsättning

SBKF – fakta
 Måltidsorganisationen intakt och i arbete
 Endast livsmedelskostnader frigörs när gymnasieeleverna inte äter.
 Beredskap finns att leverera matlådor till eleverna som i så fall 

hämtas i utvalda kök. (Billigaste lösningen men den gynnar inte det 
privata näringslivet)

 Två (!) elever har hittills hört av sig och undrat hur det blir med 
lunchen.

Omfattning
På Furulundsskolan finns 669 elever varav 390 från Sölvesborg och 223 
från Bromölla och 56 externa. Av de externa eleverna är det endast ett fåtal 
som bor på elevhem i kommunen och dessa omfattas också av förslaget. 

Interkommunala elever i andra kommuner/friskolor är 470 st varav 229 
elever från Bromölla och 241 från Sölvesborg

Totalt finns ca 1 139 elever varav 56 st inte är folkbokförda i kommunerna

Elever som bör omfattas av ett erbjudande om lunch

Hur gör andra kommuner

Kristianstad erbjuder lunch till alla elever som går i de kommunala 
gymnasieskolorna i kommunen oavsett elevens folkbokföringsort. 
Däremot inte till de elever som är inskrivna hos andra huvudmän. 
Karlskrona erbjuder alla som bor i egna kommunen mat via den egna 
måltidsorganisationen, även interkommunala elever.
Kalmar ger 75 kronor om eleven hämtar på lokal restaurang. Omfattar 
alla elever som är inskrivna på gymnasieskola i Kalmar kommun, även 
friskolor.
Ronneby ger 75 kronor till de egna skolornas elever. 
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Förslag för Bromölla och Sölvesborg

Samtliga elever som är folkbokförda i någon av de två kommunerna 
samt externa elever som bor på elevhem i kommunerna omfattas. Elever 
som är på praktik, s k APL omfattas inte. För de interkommunala 
eleverna som normalt går i skola i annan kommun/friskola ingår 
visserligen lunch i elevpengen. Men eleverna ska få sin undervisning på 
distans i hemmet vilket motiverar att de också ska erbjudas lunch.

Erbjudandet gäller endast för att hämta matlådor ”take away”. 

System/rutin/fakturering/Identifiering/administration
Nedan redovisas översiktligt de tilltänkta rutinerna. 

SBKF ansvarar för de administrativa rutinerna. Stöd kan komma att behövas 
från kommunerna vilket får visa sig när detaljerade rutiner arbetas fram. Just 
nu utreds två olika alternativ:

Alternativ 1

 Eleverna erhåller numrerade och datummärkta kuponger som trycks 
i kommunernas tryckerier.

 Eleverna hämtar kuponger på Furulundsskolans expedition. Det går 
inte att undvika ett fysiskt besök någonstans.

 Kupongerna är giltiga tills nytt besked lämnas vilket kan ske med en 
dags varsel.  Eleven legitimerar sig med vanlig ID. 

 Restaurangen skickar faktura till SBKF och bifogar kuponger och 
elevernas namn och skola.

 SBKF fakturerar kommunerna utifrån faktiskt antal betalda luncher. 
För att minska administrationen föreslås att SBKF fakturerar 
kommunerna enligt fördelningsnyckel för kommunbidrag till 
gymnasieskolan.

Risker:
Då eleverna saknar studielegitimation går det inte att undvika risken att 
kuponger överlåts till obehöriga. Samtidigt är det endast möjligt att använda 
kupongerna mellan kl 11-14. Se nedan. Att kupongerna är numrerade 
minskar - men tar inte bort - risken för kopiering, särskilt eftersom eleverna 
kan äta på flera olika restauranger.
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Alternativ 2

 SBKF utfärdar ett intyg till eleven som visar att denne är boende i 
någon av kommunerna och gymnasieelev på egen skola eller på 
annan huvudmans skola.

 Intyget hämtas på Furulundskolans expedition.
 Intyget visas upp i för anslutna restauranger tillsammans med ett 

vanligt IT-kort
 Restaurangen skickar faktura till SBKF och bifogar uppgift om 

elevernas namn och skola och antal luncher.
 SBKF fakturerar kommunerna utifrån faktiskt antal betalda luncher 

enligt samma metod som i alternativ 1. 

Smittskydd
För att begränsa smittspridningen ska det inte vara tillåtet för eleverna att 
äta på restaurangerna. Erbjudandet gäller endast för att hämta matlådor 
”take away”. 

Transporter
Eleverna ska kunna hämta matlådor på de restauranger som väljer att delta. 
Detta gäller även för elever som bor långt ifrån restaurangerna. Eventuellt 
kommer restauranger att erbjuda hemtransport av maten. Detta ska 
uppmuntras då det bidrar till att minska smittspridningen.

Restauranger. öppettider mm
Med ”restaurang” avses samtliga lokala restauranger som normalt serverar 
mat till sittande gäster inomhus i de två kommunerna. Vidare ska man 
erbjuda servering på de tider där kupongerna ska vara giltiga, se nedan. Det 
är mycket svårt att göra rättvisa undantag men livsmedelsbutiker undantas 
då de inte bedöms ha samma ekonomiska svårigheter som restaurangerna.

Kupongerna är giltiga i tidsintervallet kl 11-14, måndag-fredag, även 
lovdagar för att minimera administrationen. Således kan restauranger endast 
delta om de väljer att ha öppet på dessa tider. Avsikten är inte att eleverna 
ska äta på kvällstid utan att de ska få energi för att klara eftermiddagens 
studier. 

Specialkost
Alla restauranger kan inte leverera specialkost av alla varianter. Eventuellt 
kan vissa restauranger lösa speciella behov om eleverna föranmäler någon 
dag före.

För elever vars behov inte kan lösas via de privata restaurangerna ska mat 
hämtas från SBKF-måltid på av dem anvisade platser. Det kan vara elever 
med medicinska diagnoser.
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Pris och ersättning till elev
Kalmar och Ronneby har valt att låta kupongvärdet uppgå till 75 kronor 
inklusive moms.  Det ska jämföras med skatteverkets schablonvärde som är 
98 kronor för en lunch år 2020. Nivån 75 kronor innebär att:

 Eleverna kan välja restauranger/alternativ som kostar som mest 75 
kronor

 Eleverna kan själva betala mellanskillnaden för dyrare alternativ.
 Restaurangerna väljer att subventionera elevens val. Eller komma 

med särskilda erbjudanden som motsvarar kupongvärdet.

Förslaget för Sölvesborg/Bromölla är 75 kr inklusive moms.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är inte helt enkla att beräkna. Det är oklart 
hur många elever som kommer att utnyttja erbjudandet. Efterfrågan just nu 
är mycket låg. (2 elever har frågat). Efterfrågan ökar antagligen om detta 
erbjudande blir verklighet. I det följande görs antagandet att i genomsnitt 
ungefär hälften av eleverna (ca 550 st) kommer att utnyttja erbjudandet 
varje dag.

Det är också oklart hur länge distansundervisningen kommer att pågå. Enligt 
de bedömningar som redovisas av Folkhälsomyndigheten så kommer 
kulmen att vara någon gång i perioden april-maj. Det är således inte orimligt 
att distansundervisningen varar åtminstone maj månad ut.

Inom SBKF innebär distansundervisningen att skolrestaurangerna på 
gymnasiet har stängt. Det frigör livsmedelskostnader med ca 11 kr per 
portion. Även personalen frigörs men den används just nu till att täcka ökad 
frånvaro samt till att klara ett ökat resursbehov som en följd av att man i 
skolorna portionerar mat istället för att servera buffé.
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Med ovan givna förutsättningar ser kalkylen ut så här:

Kalkyl

Gymnasiet är stängt 20 dagar 4 veckor/1 månad
Antal elever som äter 550 st 50%
Belopp 67 kr/dag  75 kr inklusive moms 12 %

Total kostnad 737 000 kr

Livsmedelskostnad i förbundet 11 kr/dag

Avgår livsmedelskostnad -126 500 kr 575 elever av 669 i 20 dagar

Nettokostnad 610 500 kr/månad

För perioden april-maj uppgår således nettokostnaden till ca 1,2 mkr.

Beslutsprocess
Sölvesborg och Bromölla fattar likalydande politiska beslut kring detta 
förslag med uppdrag till SBKF. Förbundschefen kan därefter verkställa i 
förbundet.

Kommunikation
Sölvesborgs kommunikationschef medverkar i arbetet med kommunikation 
till elever och företag i båda kommunerna i samarbete med de två 
näringslivskontoren och SBKF.

Överväganden och reflektioner från SBKF
Förbundet ser en poäng i att det är kommunerna som via andra medel 
finansierar och fattar beslut. Man hade kunnat tänka sig ett beslut om att 
gynna restaurangerna som är helt oberoende av att gymnasieskolan kör 
distansundervisning.  Nu föreslås gymnasieeleverna som medel/verktyg för 
att gynna restaurangerna eftersom elevernas normala tillgång till mat har 
tagits bort (skolrestaurangen är stängd). Då blir det också naturligt att det är 
kommunerna som bekostar detta via en annan kassa. Inte minst mot 
bakgrund av att SBKF hade kunnat lösa matfrågan själva genom matlådor 
från eget kök till ingen extra kostnad alls. SBKF har egentligen inget eget 
intresse av den föreslagna lösningen.

Sen att man väljer SBKF som administratör/samordnare beror i så fall att 
man ser ett värde i att utnyttja förbundet för samordning/administration.
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Men det hela skulle ju mycket väl kunna landa i att de två kommunerna 
väljer olika vägar (inte bra alls då eleverna i så fall behandlas olika). I så fall 
kan inte förbundet med automatik hantera frågan. 

Generellt kan kommunerna välja helt olika vägar för att stötta/agera i 
samhället pga. Corona.  Som exempel skulle varje invånare kunna få ett 
bidrag för att köpa matlådor på restaurang.

SBKF kommer att särredovisa kostnaderna så att det inte redovisas som 
kostnader inom gymnasieverksamheten. Sen sker vidarefakturering till 
kommunerna så att kontot nollställs.

Carl Johan Tykesson
Förbundschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 19 Dnr 2020/119

Förslag om tillfälliga personalförstärkningar inom 
kommunledning och näringslivskontor med anledning av 
krisarbetet

BESLUT
Krisledningsnämnden beslutar godkänna förslaget om tillfälliga personalförstärkningar 
inom kommunledning och näringslivskontor i form av visstidsanställningar/uppdrag 
under ramtiden 200401- 200630. Förstärkningen finansieras inom befintlig 
budgetram för Kommunledningsförvaltningen.

__________

Ärendet i korthet
I ärendet lämnas förslag om vissa tillfälliga personalförstärkningar inom 
kommunledning och näringslivskontoret under ramperioden 200401 till 200630. 
Förstärkningarna finansieras inom befintlig ram för Kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-03-29.

__________
Exp.
Kommunchefen
Ekonomikontoret
Näringslivskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 20 Dnr 2020/118

Förslag om möjlighet till tillfällig utflyttning på offentlig 
plats för butiker

BESLUT
Krisledningsnämnden beslutar att ge butiker, restauranger och övriga 
tjänsteverksamheter inom handel i Sölvesborg, tillåtelse att flytta ut delar av sin 
verksamhet, upp till 1,5 m i det offentliga rummet, för att begränsa smittspridningen 
av det nya coronaviruset, covid-19. Tillåtelsen gäller tillfälligtvis men tills annat beslut 
fattas.

Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius får i uppdrag att utreda tydligare den 
tillåtna yta att flytta ut sin verksamhet i det offentliga rummet.

__________

Ärendet i korthet
Med anledning av den ökade risken för spridning av coronaviruset finns ett behov hos 
handeln att utöka exponeringen av sina produkter och tjänster. Detta för att kunden 
ska slippa gå in i butiker och restauranger och således utsätta sig för risken att bli 
smittad. Inom verksamheterna ges det möjlighet att flytta ut delar av sin verksamhet 
på gatan för att kunna sälja och servera utomhus där det i vanliga fall krävs tillstånd.

Bakgrund
Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område som kräver tillstånd. 
Tillståndet beviljas vanligtvis efter en polisansökan med en tillhörande 
handläggningstid som tar flera veckor. Då det just nu råder stor oro kring 
smittspridning vill kommunen med detta initiativ förenkla vardagen för de som är 
friska och symtomfria och inte befinner sig i någon riskgrupp samt stimulera till ökad 
konsumtion och handel inom kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-03-28.

Förslag i ärendet från Näringslivskontoret.
__________
Exp.
Näringslivskontoret
Tekniska kontoret
Miljöförbundet
Polisen aktuell enhet
Handelsföreningen
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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

2020-03-28
Dnr

2020/118

Kommunstyrelsen

Handläggare

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

Mottagare

Krisledningsnämnden

Förslag om möjlighet till tillfällig utflyttning av butiker 
på offentlig plats.

Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar att ge butiker, restauranger och övriga 
tjänsteverksamheter inom handel i Sölvesborg, tillåtelse att flytta ut delar av sin 
verksamhet, upp till 1,5 m i det offentliga rummet, för att begränsa 
smittspridningen av det nya coronaviruset, covid-19. Tillåtelsen gäller 
tillfälligtvis men tills annat beslut fattas.

Ärendet i korthet
Med anledning av den ökade risken för spridning av coronaviruset finns ett 
behov hos handeln att utöka exponeringen av sina produkter och tjänster. 
Detta för att kunden ska slippa gå in i butiker och restauranger och således 
utsätta sig för risken att bli smittad. Inom verksamheterna ges det möjlighet att 
flytta ut delar av sin verksamhet på gatan för att kunna sälja och servera 
utomhus där det i vanliga fall krävs tillstånd.

Bakgrund
Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område som kräver 
tillstånd. Tillståndet beviljas vanligtvis efter en polisansökan med en 
tillhörande handläggningstid som tar flera veckor. Då det just nu råder stor oro 
kring smittspridning vill kommunen med detta initiativ förenkla vardagen för 
de som är friska och symtomfria och inte befinner sig i någon riskgrupp samt 
stimulera till ökad konsumtion och handel inom kommunen.
.

Bedömning
Näringslivskontorets utredning och förslag har sänts på remiss till följande 
myndigheter och kontor med svar enl nedan:

Polisen (Jessica Ahlqvist)
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Sölvesborgs kommun
Datum

2020-03-28
Diarienummer

Dnr
Sida

2(2)

Nu när detta sprider sig mellan många/alla kommuner så måste jag bli mer 
tydlig i min kommunikation med er. Detta får ske i mycket liten omfattning, 
svårt för mig att få grepp om hur mycket ”delar av sin verksamhet” betyder. Jag 
har fått uppleva missförstånd från en kommun redan. Vi kan godta detta under 
en kortare period och i mindre omfattning i direkt anslutning till butik. Villkor 
som att det inte får utgöra hinder för synskadade eller funktionsvarierade och 
att man inte får förhindra/blockera vid eventuell utrymning av fastighet måste 
följas. Kommer detta att dra ut på tiden måste alla butiker söka sina tillstånd för 
begagnande av platsen. Anledningen till att vi ”lättar” lite på detta är att vi inte 
kommer att göra några kontroller.

Tekniska kontoret (Magnus Runesson)

Tekniska kontoret stöttar en tillfällig lösning, och påminner om 
likabehandlingsprincipen.

Miljöförbundet (Johanna Randsalu)

Miljöförbundet har inga synpunkter. 

***

Slutsatsen är att inga argument eller hinder för den föreslagna åtgärden har 
framkommit.

Åtgärden föranleder inga tillkommande kostnader av betydelse.

Lars Ericsson
Kommunchef

 

Bilagor
Förslag i ärendet från Näringslivskontoret.

Beslut sänds till:
Näringslivskontoret
Tekniska kontoret
Miljöförbundet
Polisen aktuell enhet
Handelsföreningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2020-03-26
 

 

Handläggare

Sara Dahlberg 

Tillåtelse för butiker och verksamheter i staden att 
flytta ut delar av sin verksamhet i det offentliga 
rummet

Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar att ge butiker, restauranger och övriga 
tjänsteverksamheter inom handel i Sölvesborg, tillåtelse att flytta ut delar av sin 
verksamhet, upp till 1,5 m i det offentliga rummet, för att begränsa 
smittspridningen av det nya coronaviruset, covid-19, samt för att minimera 
eventuell skada på det lokala näringslivet. 

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?
☐ Ja, se bifogad barnchecklista

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)
Inte aktuellt. 

Ärendet i korthet
Med anledning av den ökade risken för spridning av coronaviruset finns ett 
behov hos handeln att utöka exponeringen av sina produkter och tjänster. 
Detta för att kunden ska slippa gå in i butiker och restauranger och således 
utsätta sig för risken att bli smittad. Inom verksamheterna ges det möjlighet att 
flytta ut delar av sin verksamhet på gatan för att kunna sälja och servera 
utomhus där det i vanliga fall krävs tillstånd. Beslutet gäller inom samma 
period som restriktioner för att minska smittspridningen. 
Förutsättningar som gäller är:

- Endast den affär som gränsar mot gatan och i anslutning till 
affärslokalen får nyttja gatan som varuförsäljningsplats.

- Att varusortimentet som säljs skall vara från det ordinarie 
varusortimentet som säljes under övrig tid på året.

- Att om bord används på platsen för visning eller försäljning av varor 
skall detta vara av standardtyp och högst 90 cm över gatan.
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Sölvesborgs kommun
Datum

2020-03-26
 

 
Sida

2(2)

- Att platsen ej får överlåtas på någon annan försäljare eller 
föreningsverksamhet.

- Att de delar av verksamheten som flyttas ut inte stör eventuell 
motordriven trafik. 

Bakgrund
Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område som kräver 
tillstånd. Tillståndet beviljas vanligtvis efter en polisansökan med en 
tillhörande handläggningstid som tar flera veckor. Då det just nu råder stor oro 
kring smittspridning vill kommunen med detta initiativ förenkla vardagen för 
de som är friska och symtomfria och inte befinner sig i någon riskgrupp samt 
stimulera till ökad konsumtion och handel inom kommunen.

Bedömning
Föreligger diskussion hos krisledningsnämnden kring Sölvesborgs arbete med 
förebyggande åtgärder för att minimera eventuell skada på det lokala 
näringslivet, där infrastruktur skapas för att underlätta för fortsatt lokal handel. 

Beslut sänds till:
Näringslivschef, Stefan Olofsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 21 Dnr 2020/60

Förstärkningsåtgärder inom Socialtjänsten 2020

BESLUT
Krisledningsnämnden beslutar att tillåta föreslagna överanställningar om tillsammans 
5,5 tjänster inom kommunens socialtjänst i avvaktan på kommunfullmäktiges slutliga 
ställningstagande i ärendet.

__________

Ärendet i korthet
I ärendet föreslås att förstärka kommunens samlade socialtjänst med 3 tjänster inom 
individ- och familjeomsorgen och 2,5 tjänster inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen. Kostnaden för åtgärden beräknas till ca 2 475 tkr och 
finansiering föreslås i första hand ske med de under 2020 tillkommande statsbidragen.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-03-29. 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Martin Åsman.
Revisionsrapport avseende granskning av öppenvården inom IFO 2019.
Revisionsrapport avseende granskning av uppföljningar och beställningar inom IFO 
2019.
__________
Exp.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Ekonomikontoret
Kommunchefen
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 22 Dnr 2020/103

Redovisning av uppdrag avseende kartläggningen av 
kommunens debiteringar av föreningar för 
lokalutnyttjande, förhyrning etc.

BESLUT
Redovisningen noteras till protokollet.

Fritids- och Kulturchef Fredrik Olsson får i uppdrag att göra en djupare utredning av 
föreningarnas situation och behov av stöd i den pågående krissituationen. 

__________

Ärendet i korthet
Fritids- och kulturchef Fredrik Olsson redovisar uppdrag avseende kartläggningen av 
kommunens debiteringar av föreningar för lokalutnyttjande, förhyrning etc.

Bakgrund
Med grund i delegation till Krisledningsnämndens ordförande Louise Erixon i 
Reglemente för Krisledningsnämnden i Sölvesborgs kommun, beslutat om uppdrag 
avseende kartläggning av kommunens debiteringar av föreningar för lokalutnyttjande, 
förhyrning etc.

Beslutsunderlag
Fritids- och kulturchef Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2020-03-26.

__________
Exp.
Kommunchefen
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Datum

2020-03-26
 

 

Fritidskontoret

Handläggare

Fredrik Olsson, 0456-816061
fredrik.olsson@solvesborg.se

Uppdrag avseende kartläggningen av kommunens 
debiteringar av föreningar för lokalutnyttjande, 
förhyrningar etc.

Förslag till beslut
Vi behöver en mer samlad ekonomiskt bild innan vidare beslut tas om extra 
stödpaket till föreningslivet och övrig verksamhet inom fritid och kultur.

Ärendet i korthet
Kartläggningen av kommunens debiteringar av föreningar som begärts är en 
del som man kan titta på ur ett föreningsperspektiv och som redovisas nedan.

Följande debitering har utgått till föreningslivet under 2019 vad gäller 
idrottshallar, idrottssalar och ishall:

Januari - 59 970
Februari - 59 783
Mars - 60 553
April - 34 796
Maj - 17 093
Juni-               63 693
Juli -               473
Augusti -         16 673
September -    41 131
Oktober -        57 007
November -    59 875
December -    47 164
Totalt: 518 211 kronor

Denna insats kan var en del av ett stödpaket till föreningslivet men den bör 
kopplas till en mer samlad bild av konsekvenserna för föreningslivet och övrig 
verksamhet inom fritid och kultur.

Inom ramen för Fritid och kulturs verksamhet har vi också andra former av 
debiteringar i form av driftsavtal, skötselavtal, nyttjanderättsavtal, arrendeavtal. 
Det är inte heller bara Fritid och kultur som berörs, t. ex markarrende sköts via 
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kommunkansliet, föreningar betalar hyreskostnader till fastighetsavdelningen, 
sen har vi föreningar som hyr av andra föreningar.

Vi har också avtal med andra organisationer/företag som tillhandahåller olika 
former av uppdrag, Valjeviken, arrendator på Hälleviksbadet, arrendator på 
Tredenborgs camping, Konsthallen (förening gör ett uppdrag åt kommunen).

Vi hyr också ut lokaler till föreningar för andra arrangemang, t. ex 
slottslängorna.

Bakgrund
Efter Corona virusets utbrott har vi i dialog med aktörer inom vår verksamhet 
mötts av en stor oro och ovisshet för framtiden. Om vi ser det ur ett 
föreningsperspektiv, vilket utgör grunden i vår verksamhet har det redan fått 
stora konsekvenser i form av många inställda arrangemang/aktiviteter. Ofta 
nämns de stora arrangemangen som också kopplas till elitverksamhet och stora 
publika arrangemang.

Riksidrottsförbundet (endast idrottsföreningar) har gjort en första preliminär 
analys av de ekonomiska konsekvenserna för idrottsevenemangen som ställs in 
under mars och april. Resultatet visar att av de 1 800 idrottsevenemang som 
ställts in under perioden 12 mars till 30 april beräknas vid en första preliminär 
uppskattning till minst 500 miljoner kronor.

Idrottsföreningarna är oftast de som har de största arrangemangen men i vår 
kommun finns det ca 160 föreningar och av dem är ca 40 st idrottsföreningar. 
Enstaka föreningar med elitverksamhet, annars är det till största del 
breddföreningar. Resterande del av våra föreningar är andra kategoriserade 
föreningar t. ex pensionärsföreningar, kulturföreningar, övrig förening som 
också drabbas.

Föreningslivet i vår kommun är fantastiskt och många av våra föreningar 
genomför många egna arrangemang som attraherar våra medborgare men 
många föreningar är också ofta involverade i våra kommunala arrangemang. 
Dessa arrangemang är ofta en viktig och stor del rent ekonomiskt för att de ska 
kunna bedriva sin verksamhet året om.

Föreningslivet genomför också många sidoaktiviteter vid sina arrangemang i 
form av kioskverksamhet, försäljning, loppmarknader m.m.

Vi vet också att det lokala näringslivet stödjer och sponsrar vårt föreningsliv 
med stora summor varje år. Samma företag står nu inför stora utmaningar med 
tanke på viruset och troligtvis finns det inte möjlighet för dem att stödja vårt 
föreningsliv framöver. Av erfarenhet vet vi att det som dras in på i svåra tider är 
just sponsring.

Utöver sponsring från företag så är den största inkomstkällan för föreningslivet 
de medlemsavgifter och tävlingsavgifter som tas ut av medlemmarna. Nu 
kommer föreningslivet att ställas inför ett dilemma när medlemmar inte får 
valuta på det som de redan betalat för. Ska våra föreningar tvingas betala 
tillbaka delar av pengarna när de nu drabbas av andra ekonomiska bakslag.
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Föreningslivet ställer just nu in mycket av sina aktiviteter och de ekonomiska 
stöd som delas ut görs ofta i efterhand, d.v.s. de redovisar vad de gjort innan 
de får sina bidrag. Görs det mindre aktiviteter så går det ut mindre stöd 
samtidigt som kanske kostnaderna inte uteblir. På nationell nivå pågår det 
mycket diskussioner om hur varje paraplyorganisation ska hantera dessa frågor. 
Detta är något som vi på kommunal nivå också bör fundera över. Vi behöver 
fundera på alla de stöd som vi årligen delar ut, kan vi hitta en rättvis och jämlik 
fördelning trots den rådande situationen och eventuellt uteblivna aktiviteter.

Det är flera frågor som vi behöver ta ställning till om vårt föreningsliv när vi ska 
besluta om eventuella stödpaket:

- Vilka kostnader möter oss om det lokala föreningslivet dör?
- Kan vi ge dem mer bidrag?
- Kan vi reducera kostnader för dem i form av nolltaxa för lokaler?
- Kostnadsfria avbokningar? (det har vi redan infört)
- Förlängda betalningstider?
- Ska vi bara subventionera dem som hyr kommunala lokaler?
- Hur gör vi med dem som hyr privat? (t.ex. Nakterhuset, Sternska villan, 

Järnvägshuset)
- Hur gör vi med dem som har egna anläggningar?
- De som tvingas ställa in sina cuper tävlingar?
- Stöd till de som gör insatser med andra om de ställs in t. ex Sweden 

Rock Festival, Killebom
- Vad kan föreningslivet göra för kommunen?
- Föreningar kan tvingas lägga ner, konkurs?

Utöver föreningslivet finns det många andra aktörer inom fritid och kulturs 
verksamhet som berörs av krisen, inte minst inom kulturen. Konstnärer, 
musiker, artister, och entreprenörer som inte är kopplade till föreningar. 

Vikten av att vi har ett bra föreningsliv är avgörande för om vi ska bli en 
attraktiv stad att leva och bo i. Vi vet att föreningslivet gör enorma insatser för 
våra medborgare och ger en god folkhälsa. Den gemenskap och sociala fostran 
som vårt föreningsliv ger är svår att värdera men ur ett samhällsnyttigt 
perspektiv är den ovärderlig.

Bedömning
Att göra akuta kortsiktiga lösningar ser vi inte som aktuellt, det är bättre om vi 
gör en helhetsbedömning och för en vidare dialog med föreningarna om vilka 
eventuella stöd de är i behov av. 

Tillsammans med dem kommer fram till lösningar som faktiskt gör att de även i 
framtiden kan fortsätta med sin verksamhet. Vi har redan mycket dialoger med 
dem och vi har också skickat ut en enkät med frågor där de har möjlighet att 
inkomma med synpunkter och idéer. 
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Vår verksamhet är lite komplex då den oftast bygger på ett ideellt engagemang 
och historiskt har vi alltid haft en bra dialog med vårt föreningsliv. Vi vill 
fortsätta att ha en god dialog och ser vikten att vi engageras framöver när det 
gäller stödpaket/åtgärder för våra verksamheter. Fritid och kulturnämnden bör 
ta de beslut kring vilka stödpaket som ska tas fram.

Fredrik Olsson
Fritidschef och kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 23 Dnr 2020/1

Anmälan av Delegationsbeslut

BESLUT
Anmälningarna läggs till handlingarna.

__________

Anmälningar
1. Delegationsbeslut enligt bilaga.

__________
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Monica Andersson2020-03-26

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden

Sekretess: Visas ej

2020-03-30

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Beslutsfattare

Datum Avsändare/Mottagare Paragraf

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig

Kategori

2020.852 Delegationsbeslut avseende avgiftsbefrielse vid 
upplåtelse av kommunens mark för uteservering i 
Sölvesborgs kommun under 2020

 

2020-03-24      

KSKLK 2020/103 Corona/Covid 19 Louise  Erixon

2020.853 Delegationsbeslut om uppdrag i anledning av 
pågående krisarbete avseende Covid-19

 

2020-03-24      

KSKLK 2020/103 Corona/Covid 19 Louise  Erixon

Sidan  1 av 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Sammanträdesdatum

2020-03-30

Krisledningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KLN § 24 Dnr 2020/103

Inkomna skrivelser till Krisledningsnämnden

BESLUT
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Barn- och utbildningschef Martin Åsman får i uppdrag att yttra sig över 
skrivelsen gällande höjt försörjningsstöd för barnfamiljer och redovisa till KLN.

__________

Anmälningar

1. Vänsterpartiet, Willy Söderdahl och Rebecca Wald inkommer med 
skrivelse gällande att ge tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer. 
Bilaga.

__________

Exp.

Barn- och utbildningschef
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Vänsterpartiet Sölvesborg

Öppet brev till
Krisledningsgruppen i Sölvesborg

TILLFÄLLIGT HÖJT FÖRSÖRJNINGSSTÖD FÖR BARNFAMILJER

I kristider blir klassklyftorna extra tydliga och därför anser vi i Vänsterpartiet att det är viktigt att 
vidta åtgärder som hjälper dem som har det svårast i samhället. Många människor drabbas hårt på 
olika sätt för tillfället, inte minst de som redan tidigare hade det tufft. För en del barn är lunchen i 
skolan den enda lagade maten man får på en dag och en viktig del av dagens näringsintag. 

Barnen får inte komma till förskola, skola eller fritidshem om de har några förkylningssymptom, vilket 
innebär att många måste stanna hemma kortare eller längre tid. Det är också möjligt att förskolor, 
skolor och fritidshem stängs för att hindra smittspridning och då blir det ökade kostnader för familjer 
som redan har en ansträngd ekonomisk situation.

Ett sätt att lindra bördan för dessa familjer är att tillfälligt höja försörjningsstödet för barnfamiljer 
motsvarande minst de ökade matkostnader som uppstår vid en stängning av förskolor och skolor.

 Vi anser att förslaget bör genomföras direkt, eftersom det redan nu krävs att barnen blir hemma så 
fort de har någon form av förkylning. Det är också ett sätt att gynna de lokala affärerna eftersom det 
mesta kommer att konsumeras här. 

Vänsterpartiet föreslår krisledningsgruppen

- Att besluta om en tillfällig höjning av försörjningsstödet för barnfamiljer, motsvarande minst 
de ökade matkostnader som uppstår vid en stängning av förskolor, skolor och fritidshem.

För Vänsterpartiet i Sölvesborg

Willy Söderdahl Rebecca Wald
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