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§ 14 
Godkännande av dagordning 

Beslut 

Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan 
på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 
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§ 15 
Aktivering av Krisledningsnämnd  

Diarienummer: KLN-2021-001  180 

Beslut 

Krisledningsnämnden i Svenljunga Kommun aktiveras och träder i kraft 2021-04-12. 

Sammanfattning  

I Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap framkommer att Krisledningsnämndens 
ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 

funktion. Krisledningsnämndens ordförande bedömer att så är fallet mot bakgrund av den 

Coronapandemi som pågår.  

När förhållandena medger det ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Lag (2019:925) 

Kommunfullmäktige får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den 

extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra.  

Beslutet skall anmälas vid närmast följande fullmäktiges sammanträde. 

Ekonomi 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet redovisas särskilt 

Beslut expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Barn och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden  
Länsstyrelsen 
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§ 16 
Måltidsersättning skolelever 

Diarienummer: KLN-2021-004  180 

Beslut 

Godkänna utbetalning av måltidsersättning till skolelever som är folkbokförda i 

Svenljunga kommun med 35 kr per elev och dag. Ersättningen ges för de dagar som 
eleven deltar i distansundervisning under hela vårterminen 2021. Ersättning till 

gymnasieelever gäller under förutsättning att de inte blir kompenserade av skolan de är 
registrerade på. 

Godkänna att ytterligare 360 000 kr avsätts för ändamålet, totalt 1 110 000 kr för 2021.  

Finansiering sker via eget kapital.  

Sammanfattning 

Detta ärende avser ett tillägg till tidigare beslut av Krisledningsnämnden 2021-01-11, 

2021-01-25 och 2021-03-01.  

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska 

bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning gällde 
till och med den 1 april 2021. Den 25 mars har Folkhälsomyndigheten meddelat att 

rekommendationen inte kommer att förlängas. 

Detta betyder i praktiken att det är de regionala smittskyddsrekommendationerna som är 
avgörande för hur olika regioner i landet gör med gymnasieskolan. Västra 

Götalandsregionen gick den 24 mars ut med ett pressmeddelande om att man förlänger 
de regionala rekommendationerna till den 18 april 2021.  

Enligt Folkhälsomyndigheten faller viss undervisning utanför rekommendationen. Det 

gäller vissa moment och undervisning av vissa elevgrupper. Gymnasieskolor 

rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den 
schemalagda tiden. Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt.  

Varje skolhuvudman beslutar om andelen distansundervisning. Det finns en stor variation 

i hur skolhuvudmän har planerat sin undervisning.  

Distansundervisningen för eleverna på vår högstadieskola har varit växelvis från den 25 
januari. Beslut som finns idag sträcker sig t o m v. 15 och avser växelvis 

distansundervisning.   

Likt tidigare blir det en konsekvens att skolorna inte kan erbjuda eleverna skollunch 
under distansundervisningen. Med anledning av detta vill Svenljunga kommun stötta 

myndiga gymnasieelever och vårdnadshavare till elever (både högstadiet och gymnasiet) 
som är folkbokförda i kommunen med en ersättning för måltider. Ersättning till 
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gymnasieelever gäller under förutsättning att de inte blir kompenserade av skolan de är 
registrerade på.  

Att ge ersättning för måltider i just denna form har två syften. Å ena sidan får alla elever 

ett stöd på exakta lika förutsättning, alltså oberoende av var de bor och hur bra tillgång 
de har till närliggande handel/restaurangverksamheter. Å andra sidan stärker detta 

familjernas köpkraft under en allmänt, men också ekonomiskt, ansträngd situation. Att 
stärka familjernas köpkraft på detta sätt säkerställer inte bara ungdomarnas 

matförsörjning, utan kommer även näringslivet tillgodo. 

Ekonomi 

Beloppet har beräknats med underlag från produktionskostnaden av måltider i 
kommunens skolkök. För en dag beräknas åtgärden kosta 35 kr per elev. Ersättningen 

ges för de dagar som eleven deltar i distansundervisning.  

För att ha en rimlig nivå på administrationen sker ett fåtal utbetalningar. 

Kostnaden för den nu utökade perioden med distansundervisning (v. 15 - 23) beräknas 
uppgå till ca 360 000 kronor. 

Totalt under hela vårterminen beräknas kostnaderna uppgå till 1 110 000 kr. Kostnaden 

kan dock förändras om andelen distansundervisning förändras jämfört med dagens 
antagande. Totalkostnaden beror också på hur stor andel elever som faktiskt söker 

ersättningen.  

För gymnasieelever 

Det finns en stor variation i hur skolhuvudmän har planerat sin undervisning, vilket gör 
det oerhört svårt för oss att veta exakt vilka elever som har distansundervisning vilka 

dagar. I kostnadskalkylen finns ett antagande att alla årskurser har 2 dagar 
distansundervisning per vecka under perioden v.15 – 23.  

För högstadieelever 

Kostnaderna för ersättningen till högstadieelever kan räknas ut med större säkerhet 

eftersom vi vet exakt vilka dagar vilka årskurser som har distansundervisning. Beslut 
finns t o m v. 15. Därefter finns ett antagande att det i snitt är en årskurs som har 

distansundervisning under perioden v.16 – 23. 

Historik 

2021-01-11 fattade Krisledningsnämnden beslut om att avsätta 250 000 kronor enligt 

tidigare beslut om distansundervisning.  

2021-01-25 fattade Krisledningsnämnden beslut om att avsätta ytterligare 

300 000 kronor för en utökad period med distansundervisning, fram till 21 feb.  

2021-03-01 fattade Krisledningsnämnden beslut om att avsätta ytterligare 

200 000 kronor för en utökad period med distansundervisning, fram till 1 april. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-04-08 
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Föredragande  

Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef 

Beslutet expedieras till 

Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunikatör 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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§ 17 
Sommargåva till medarbetare 

Beslut 

Tackar för informationen.  

Sammanfattning 

Skrivelsen behandlar begäran om att få återbetalning av koststödet för elever som bor i 

kommunen vars gymnasieskolor har bedrivit distansutbildning.  

Ekonomi 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet redovisas särskilt.  

Föredragande  

Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn och utbildningschef 

Beslutet expedieras till 

Ekonomienheten 

Barn och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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§ 18 
Avaktivering av Krisledningsnämnden 

Diarienummer: KLN-2021-001  180 

Beslut 

Krisledningsnämnden i Svenljunga Kommun avaktiveras och träder ur kraft 2021-04-12. 

Sammanfattning 

I Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap framkommer att Krisledningsnämndens 
ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 

funktion. Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd 

av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska 
upphöra. Beslutet kan även fattas av fullmäktige.  

Krisledningsnämnden bedömer att Krisledningsnämnden kan träda ur kraft mot bakgrund 

av att adekvata beslut fattats.  

Beslutet skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

Ekonomi 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet redovisas särskilt.  

Beslutet expedieras till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Barn och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
Länsstyrelsen 

 
 

 


