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Närvarolista 

Beslutande  
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Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande  
Roger Gardell (L) 
Tommy Andersson (S) 
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Ida Schyberg, staben  
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§ 5  

Val av justerare 

 

Beslut 

Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 6  

Beslut om att tillfälligt överta verksamhet från 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt 
teknik-fritid-och kulturnämnden  

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) låter meddela att han föreslår 

krisledningsnämnden att tillfälligt överta verksamhet från 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden samt teknik-fritid- och kulturnämnden. Detta med 

anledning av de särskilda omständigheter som råder med det nya 

coronaviruset (SARS-CoV-2) 

Deltar i debatten  

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), 

Kenneth Michaelsson (C) Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Magnus 

Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att krisledningsnämnden 

tillfälligt övertar verksamhet från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt teknik-fritid- och 

kulturnämnden. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att tillfälligt överta verksamhet från 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden samt teknik-fritid- och kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Berörda nämnder och instanser  
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§ 7  

Beslut om skolluncher till gymnasieelever under 
perioden skolan bedriver distansundervisning  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens ordförande har till krisledningsstaben initierat ärendet 

avseende subventionering av skollunch till gymnasieskolans elever under 

den period skolan med anledning av Covid-19 bedriver distansundervisning. 

Under den tid distansundervisning bedrivs erhåller inte gymnasieskolans 

elever sedvanlig lunch från skolan. En tanke med ärendet är dels att 

elevernas behov av daglig, tillagad mat skall tillgodoses, men även att främja 

näringslivet. 

 

Omvärldsanalys 

Kalmar kommun erbjuder från och med 23 mars restauranger 

subventionering av gymnasieelevers lunch med 75 kronor per dag, måndag 

till fredag. Medverkande restauranger listas på webbplats kalmar.se. 

Thomas Davidsson, näringslivschef på Kalmar kommun, uttrycker vid 

telefonsamtal 2020-03-20 att ärendet har initierats utifrån ett 

näringslivsperspektiv för att stötta det lokala näringslivet. Konsekvensanalys 

har ej upprättats utan har enligt Thomas fattats utifrån en rad ”punkter”.  

 

Enligt Rädda Barnen lever var tionde barn i fattigdom i Sverige. Detta 

innebär att skollunchen i skolan kan vara det enda lagade mål mat dessa 

elever får. 

 

Ekonomiska reflektioner 
Johan Sjögren, ekonomichef, har enligt uppdrag tittat på ärendet och 

presenterar tänkbar lösning/farhågor. Se bilaga. 

 

Krisledningsstabens reflektioner 
Ärendets intention anses vara god.  

Dock görs bedömningen att ”Kalmar-modellen” särbehandlar eleverna då 

endast elever i tätorter har möjligheter att utnyttja erbjudandet. 

Särbehandling utifrån geografiskt perspektiv strider mot barnkonventionen.   
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Enligt den lagstadgade barnkonventionen är syftet att alla barn ska 

garanteras deras mänskliga rättigheter. Skolan ska arbeta utifrån att alla barn 

har samma rättigheter och lika värde. 

Även kommunallagen föreskriver att kommunen ska främja jämställdhet och 

likabehandling. 

 

Frågeställningarna i den ekonomiska bilagan behöver beaktas och bearbetas 

innan beslut kan fattas. Att äta på kommunens grundskolor anses inte vara 

lämpligt ur ett smittspridningsperspektiv under rådande pandemi. 

 

Möjlighet till likvärdig utformning av subventionerade skolluncher skulle 

däremot kunna tillgodoses genom att alla ges samma möjlighet oberoende 

geografisk hemvist alternativt att rätt till skollunch under period för 

distansundervisning behovsprövas utifrån sociala, psykologiska, fysiologiska 

samt ekonomiska aspekter. 

Deltar i debatten  

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), 

Kenneth Michaelsson (C) Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Magnus 

Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att Ronneby kommun 

subventionerar skolluncher för gymnasielever (ej vuxenskolan och SFI) med 

75 kronor per dag och ett maxbelopp om 1 400 000 kronor i månaden som 

finansieras från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Syftet är 

att eleverna ska kunna hämta sin lunch på någon av de privata restauranger 

som finns i kommunen. Enda kravet är att restaurangen ska erbjuda 

takeaway.  Genomförandet av detta delegeras till kommundirektören.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att subventionerar skolluncher för 

gymnasielever (ej vuxenskolan och SFI) med 75 kronor per dag och ett 

maxbelopp om 1 400 000 kronor i månaden som finansieras från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Syftet är att eleverna ska 

kunna hämta sin lunch på någon av de privata restauranger som finns i 

kommunen. Enda kravet är att restaurangen ska erbjuda takeaway.  

Genomförandet av detta delegeras till kommundirektören.  

________________ 

Exp: 

Kommundirektören 
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§ 8   

Beslut om avgiftsbefrielse för uteserveringar 
sommaren 2020 

Sammanfattning  

Under mars 2020 nådde pandemin av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) 

Sverige. Många företagare drabbas hårt av inkomstbortfall till följd av 

virusutbrottet. Som ett steg för att hjälpa näringsidkarna i Ronneby kommun 

föreslås därför att uttag av servicetaxa för uteserveringar tillfälligt slopas för 

sommaren 2020. 

Bedömning 

Ronneby kommun tar årligen ut en servicetaxa för hantering av stolpar 

avseende uteserveringar på allmän plats. Taxan avser teknik-, fritid-, och 

kulturförvaltningens kostnader för att köpa in och placera ut staketstolpar till 

uteserveringar i kommunen. Genom att tillfälligt frångå taxan för sommaren 

2020 behöver näringsidkarna inte erlägga avgiften. 

 

Ekonomisk konsekvens för kommunen 

Avgifterna för sommaren 2020 beräknas uppgå till totalt 39 800 kr. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att besluta att för sommaren 2020 inte ta ut servicetaxa 

för hantering av stolpar avseende uteserveringar på allmän plats. 

Deltar i debatten  

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), 

Kenneth Michaelsson (C) Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Magnus 

Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande:  

- Krisledningsnämnden beslutar att för perioden 1 april till och med 

sex månader framåt inte ta ut någon torgavgift för torghandel och 

avgiftsbefria uteserveringar 2020. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att för perioden 1 april till och med sex 

månader framåt inte ta ut någon torgavgift för torghandel och avgiftsbefria 

uteserveringar 2020. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 9  

Beslut om taxor för tillsyn och alkoholtillstånd etc 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att inte ta ut några avgifter eller 

taxor för livsmedelstillsyn, alkoholtillstånd, tobakstillsyn, miljötillsyn, 

utskänkningstillsyn eller andra tillsynskostnader som berör socialnämnden 

och miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun 2020. Respektive 

nämnd kompenseras för sitt intäktsbortfall genom den extra reserven i 

budgeten.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att inte ta ut några avgifter eller taxor för 

livsmedelstillsyn, alkoholtillstånd, tobakstillsyn, miljötillsyn, 

utskänkningstillsyn eller andra tillsynskostnader som berör socialnämnden 

och miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun 2020. Respektive 

nämnd kompenseras för sitt intäktsbortfall genom den extra reserven i 

budgeten. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 10  

Beslut om att lämna tillbaka verksamhetsområde till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt 
teknik-fritid-och kulturnämnden 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) låter meddela att hans bedömning nu är 

att krisledningsnämnden fattat de beslut som krävts. Med detta föreslår 

ordförande att krisledningsnämnden lämnar tillbaka verksamhetsområdena 

till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden samt teknik-fritid- och kulturnämnden. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att krisledningsnämnden lämnar 

tillbaka verksamhetsområdena till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt teknik-fritid- och 

kulturnämnden. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att lämna tillbaka verksamhetsområdena till 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden samt teknik-fritid- och kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Berörda nämnder och instanser  

 

 


