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§ 153 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 2022-04-26. 

________________ 
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§ 154 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 155 Dnr 2022-000220 269 

Åtgärdsförslag för deponin RÅS och de närliggande 
fastigheterna Gipen 1 och Stataren 1 

 

Sammanfattning  

Projektchef Ida Schyberg ger en bakgrund och redovisar genomförda 

undersökningar beträffande den nedlagda deponin Ågården (RÅS) och 

intilliggande fastigheter Gipen 1 och Stataren 1. Hon redovisar även 

åtgärdsmål samt framtagna förslag på alternativa åtgärder.      

Ronneby Miljö & Teknik AB:s styrelses beslut 2022-03-24 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utifrån de framtagna 

åtgärdsalternativen för deponi Ågården, fastigheterna Gipen 1 och Stataren 1 

besluta om åtgärder.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V), Magnus Pettersson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Roger 

Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att förslag till åtgärd som innebär 

sanering av hela tomten för Gipen 1 och Stataren 1 genomförs. Kostnaden 

ska belasta konto A 111300 B 228200. 

Ekonomienheten ges i uppdrag att ta fram förslag på hur mycket medel som 

kan/bör avsättas årligen framöver för att åtgärda deponier och förorenad 

mark.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att  

 förslag till åtgärd som innebär sanering av hela tomten för Gipen 1 

och Stataren 1 genomförs. Kostnaden ska belasta konto A 111300 B 

228200. 
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 ge ekonomienheten i uppdrag att ta fram förslag på hur mycket medel 

som kan/bör avsättas årligen framöver för att åtgärda deponier och 

förorenad mark. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 156 Dnr 2021-000293 040 

Redovisning av KF angivet uppdrag till verksamheten - 
bostäder på landsbygden 

 

Sammanfattning  

Ur VD Peter Perssons skrivelse: 

Kommunfullmäktige har 2021-11-25 § 282 i sitt budgetbeslut för 2022 gett 

uppdrag till AB Ronnebyhus  2022: "Kommunfullmäktige ger en 

komplettering av tidigare ägardirektiv till AB Ronnebyhus angående utökat 

antal lägenheter i de mindre tätorterna. Tillägget är att det ska vara ett utökat 

antal lägenheter på respektive ort i jämförelse med det aktiva bestånd AB 

Ronnebyhus hade är 2010 på respektive ort. Att riva och ersätta redan 

befintligt bestånd räknas inte in i direktivets 40 nya lägenheter. En plan för 

detta uppdrag presenteras till KS tertialvis". 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 § 404 att ge Ronnebyhus ett 

ägardirektiv att under perioden 2018-2020 utöka antalet lägenheter i samtliga 

av de mindre tätorterna där Ronnebyhus har bostäder sedan innan, 

Backaryd/Hallabro/Eringsboda/Johannishus/Listerby. Minst totalt 40 

lägenheter.  

Som del av kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2021 har 

kommunfullmäktige gett verksamheten ett antal uppdrag. Ett av uppdragen 

var ställt till AB Ronnebyhus: "Tillägg till ägardirektivet till AB 

Ronnebyhus om bostäder på landsbygden: Där detaljplan inte finns ska 

Ronnebyhus tillsammans med Miljö- och Byggnadsförvaltningen ta fram 

förslag till sådana. (En plan för denna utbyggnad presenteras till KS i Q2-

2021)".  

Plan för denna utbyggnad har tagits fram. Beslut i bolagsstyrelsen 2021-05-

25 § 37 och i kommunstyrelsen 2021-06-01 § 217.  

Det kompletterande uppdraget medför att arbetet med det i översiktsplanen 

utpekade området Ha-01 behöver aktualiseras. Området Ha-01 ligger i 

Hallabro.  

Från översiktsplan Ronneby 2035: ”Ha-A1 Område för framtida tätort. 

Området är beläget i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och ses som 

lämpligt för mer bostäder eller service. Kommunen äger del av marken".  
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Plan för det kompletterande uppdraget  

Tidigare beslutad plan kompletteras med tillägg under rubriken: "Förslag, 

hantering av fortsatta mark- och exploateringsprocess samt planprocess" 

Förslag för Ha-01  

Kommunledningsförvaltningens Mark- och exploateringsenhet påbörjar 

markförhandlingar för del av området kommunen inte äger. När 

markförhandlingarna är genomförda initierar Mark- och 

exploateringsenheten att detaljplaneprocessen omgående inleds via 

prioriteringsbeslut av kommunstyrelsen. Markanvisningsavtal tecknas med 

AB Ronnebyhus. Tidshorisont för markförhandlingar samt 

detaljplaneprocess fram till laga kraft bör tas fram av mark- och 

exploateringsenheten då kommunstyrelsen ansvarar för den prioriteringen, 

Avseende kompletteringens påverkan för Eringsboda avvaktar Ronnebyhus 

resultatet av kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 209 avseende 

"Utredning av former och förutsättningar för trygghetsboende - kommunala 

åtaganden". För övriga orter behöver inga kompletteringar genomföras.      

AB Ronnebyshus styrelsebeslut 2022-02-28 

Styrelsen beslöt  

att godkänna VD:s skrivelse och ta det som sitt eget 

att med anledning av besluten i bolagsstyrelsen 2021-05-25 § 37 och i 

kommunstyrelsen 2021-06-01 § 217 avseende plan för utbyggnad av 40- 

direktivet, efterfråga kommunstyrelsens tidplan för föreslagna 

genomförandeprocesser.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) och Bengt Sven 

Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att återrapporteringen av uppdraget 

noteras till protokollet samt att område Ha-01 i översiktsplanen tas med på 

prioriteringslistan för detaljplaneuppdrag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 

återrapporteringen till protokollet samt att område Ha-01 i översiktsplanen 

tas med på prioriteringslistan för detaljplaneuppdrag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 157 Dnr 2022-000207 054 

Upphandling av Utegym 

Exploateringsingenjör Daniel Camenell lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen genom Mark- och Exploatering upphandlar 

ett utegym med justerbara vikter till Ronneby, med option om ytterligare ett i 

Kallinge.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att fastställa 

upphandlingsföreskrifterna avseende upphandlingen av utegym med 

justerbara vikter.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt Roger Gardell (L).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det finns bara ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsföreskrifterna 

avseende upphandlingen av utegym med justerbara vikter.  

________________ 

Exp: 

Daniel Camenell, mark- och exploateringsenheten 
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§ 158 Dnr 2022-000117 339 

Snittinge - Ansökan om ersättningsdamm och åtgärder 
för ökad konnektivitet  

Exploateringsingenjör Daniel Camenell lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har länge arbetat med att förbättra konnektiviteten vid 

Snittinge genom att skapa en bättre fiskvandring. Efter beslut hos 

Kommunstyrelsen 2021-01-12 §6 beslutades det att man skulle gå vidare 

med ett anläggande av omlöp inklusive dammsäkerhetshöjande åtgärder. 

Med anledning av fördämningens skick vidtogs åtgärder under 2021, först 

med att plocka bort spetsluckorna och där efter genom att plocka bort 

dammen, för att skydda människors hälsa.  

Under året har man fortsatt arbeta med att ta fram handlingar att ansökan om 

ett omlöp. Inom kort kommer en ansökan skickas in, inom ramen för 

gällande tillstånd, för att anlägga en ersättningsdamm samt ett omlöp för 

ökad konnekivitet.  

Bedömning 

Ersättningsdammen kommer byggas i samma läge som den tidigare med 

oförändrade uppströms vattennivåer. Utformningen av den nya dammen 

kommer i möjligaste mån efterlikna den borttagna anläggningen.  

Ersättningsdammens överfallsutskov kommer efterlikna de gamla medan 

luckutskovet kommer bli större än tidigare för att kunna hantera större 

flöden. Höger om anläggningen, sett med strömriktningen, kommer utsteget 

till omlöpet att anläggas. Omlöpet kommer att bli cirka 220 meter långt med 

en lutning om ca 2% för att möjliggöra vandring för samtliga förekommande 

arter. Någon form av luckor kommer att sättas vid omlöpets utsteg för att 

reglera flödet i omlöpet så att det inte överstiger de dimensionerade 3 m3/s. 

Insteget till omlöpet kommer placeras ca 40 meter nedströms dammen.  

 

Till handlingarna bifogas utkast till två av bilagorna som kommer ingå i 

ansökan och dess huvudinlaga, enbart redaktionella korrigeringar kan 

komma att ske. Dessa bilagor är:  

 Bilaga 2 – Akut åtgärd genomförande och konsekvensbeskrivningar 

Innehållande beskrivningen av den akuta åtgärderna som utförts.  

 Bilaga 3 – Tekniska beskrivning  
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Innehållande den tekniska beskrivningen om hur den nya dammen och 

dess omlöp kommer se ut och konstrueras.  

 

Struktur ansökan Snittinge 

En struktur på de underlag och handlingar som ska skickas med vid 

ansökan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Bengt Sven 

Åke Johansson (SD), Magnus Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt 

Peter Bowin (V). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det finns bara ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Daniel Camenell, mark- och exploateringsenheten 
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§ 159 Dnr 2022-000103 001 

Hyresavtal Johannishus äldreboende 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-04 att godkänna ett 

markanvisningsavtal med Conara Fastighetsutveckling avseende vård- och 

omsorgsboende och förskola i södra Johannishus (Hjortsberga 4:73). 

Under hösten 2021 och starten av 2022 har ett antal workshops genomförts 

av Conara Fastighetsutveckling tillsammans med företrädare från Ronneby 

kommun. Dessa företrädare har bestått av politiker och tjänstepersoner från 

utbildningsförvaltningen, teknik, fritid och kultur, 

kommunledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Som ett 

resultat av dessa workshops har nu ett hyresavtal följt av bilagor tagits fram 

för beslut. 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-02-23 § 26:       

Bedömning 

Den slutliga workshopen genomfördes tisdagen den 15/2 2022. Efter denna 

meddelades att beslut i vård- och omsorgsnämnden bör ske redan den 23/2 

2022. Handlingarna har kommit utbildningsförvaltningen tillhanda den 16/2 

vilket av naturliga skäl inte medger att vi kan gå igenom samtliga handlingar 

innan utskick till nämnd. Vi ser dock att det i det föreslagna hyresavtalet är 

så kallad kallhyra, det som framförts från förvaltningen är att vi önskar 

varmhyra. Som nämnts ovan finns det inte tid för en fullständig genomgång 

av handlingarna innan nämnd. Det är önskvärt och viktigt att en sådan 

genomgång genomförs för att säkerställa att kommunen får en helhetsbild av 

de kostnader som kommer uppstå vid ett avtalstecknande. Vård- och 

omsorgsförvaltningen anser att förslaget i stort är positivt, workshopen har 

genomförts med stor möjlighet till inflytande samt stor lyhördhet hos 

anordnarna. 
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att 

ställa sig positiv till att ingå ett avtal med Conara Fastighetsutveckling samt 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 

ingå ett sådant avtal under förutsättning att samtliga handlingar, specifikt 

kostnaderna, genomlysts. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-23  

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till att ingå ett avtal med 

Conara Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att ingå ett sådant avtal under 

förutsättning att samtliga handlingar, specifikt kostnaderna, genomlysts. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart 

justerad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Peter 

Bowin (V) samt Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att hyresavtalet godkänns.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna hyresavtal för Johannishus 

äldreboende. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 160 Dnr 2022-000104 001 

Hyresavtal Johannishus förskola 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-02-17 § 45 

Sammanfattning  

I oktober 2021 beslutade utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige:  

- att ställa sig bakom MEX förslag till upprättat samarbetsavtal mellan 

Ronneby kommun och företaget Conara gällande kombinerad förskola och 

vård- och omsorgsboende i Johannishus  

- att inte ställa sig bakom förslaget till hyreskontrakt. - att ett förhyresavtal 

upprättas med företaget Conara.  

Under hösten 2021 och starten av 2022 har ett antal workshops genomförts 

av Conara Fastighetsutveckling tillsammans med företrädare från Ronneby 

kommun. Dessa företrädare har bestått av politiker och tjänstepersoner från 

utbildningsförvaltningen, teknik, fritid och kultur, 

kommunledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Som ett 

resultat av dessa workshops har nu ett hyresavtal följt av bilagor tagits fram 

för beslut.      

Bedömning 

Den slutliga workshopen genomfördes tisdagen den 15/2 2022. Efter denna 

meddelades att beslut i utbildningsnämnden bör ske redan den 17/2 2022. 

Handlingarna har kommit utbildningsförvaltningen tillhanda den 16/2 vilket 

av naturliga skäl inte medger att vi kan gå igenom samtliga handlingar innan 

utskick till nämnd. Utbildningsförvaltningen anser att förslaget i stort är 

positivt och de genomförda workshops har genomförts med stor möjlighet 

till inflytande samt stor lyhördhet hos anordnarna. Dock kan vi se att de sista 

förslagen på ändringar, till exempel i planritningen, inte finns med i de 

handlingar som skickats ut. Vi kan också konstatera att det finns en 

osäkerhet kring den slutliga kostnaden för hyran. Vi ser att 

entreprenadkostnaden är beräknad till 21 000 kr per kvm BTA. I dagens 

prisläge riskerar kostnaderna att bli avsevärt högre. Därtill är inte samtliga 

driftskostnader inräknade då det i förslaget är så kallad kallhyra. Som nämnts 

ovan finns det inte tid för en fullständig genomgång av handlingarna innan 

utbildningsnämnden. Det är önskvärt och viktigt att en sådan genomgång 

genomförs för att säkerställa att kommunen får en helhetsbild av de 

kostnader som kommer uppstå vid ett avtalstecknande.      
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Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ingå ett avtal med 

Conara Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att ingå ett sådant avtal under 

förutsättning att samtliga handlingar, specifikt kostnaderna, genomlysts. 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att ge utbildningsförvaltningen uppdrag att 

teckna avtal. 

Utbildningsnämnden beslut 2022-02-17 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ingå ett avtal med Conara 

Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 

ingå ett sådant avtal under förutsättning att samtliga handlingar, specifikt 

kostnaderna, genomlysts. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att ge utbildningsförvaltningen uppdrag att teckna avtal. Ärenden är 

omedelbart justerat. 

 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Peter 

Bowin (V) samt Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att hyresavtalet godkänns.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna hyresavtal för Johannishus 

förskola. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 161 Dnr 2022-000221 253 

Köp av Svenstorp 20:6 och 20:7 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Företaget NREP/Altura har planer att på fastigheterna Svenstorp 20:6 och 

20:7 uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende som ska drivas i privat regi 

av vårdoperatören Vardaga.  

Bedömning 

I Bräkne-Hoby på fastigheterna Svenstorp 20:6 och 20:7 har företaget 

NREP/Altura har planer på att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende 

som ska drivas i privat regi av vårdoperatören Vardaga. Fastigheterna ligger 

på den så kallade Stenåsa-tomten vid återvinningsstationen. 

Återvinningsstationen är planerad att flyttas till Karlssonområdet i norra 

Bräkne-Hoby. Flytten kommer att ske i samband med att tomterna börjar 

bebyggas. 

Tomterna är tillsammans 8885 kvm (6815+2070). Priset är 160 kronor per 

kvm. Förslag finns till köpekontrakt. Om byggnation inte är påbörjad senast 

den 1 juni 2023 ska köpet gå åter till kommunen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S) och Roger Gardell (L) 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Ledamot Magnus Pettersson (S) yrkar avslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet om bifall till 

tjänsteförslaget.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkännes: 
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Ja-röst för bifall till yrkandet om bifall till försäljning 

Nej-röst för yrkandet om avslag till försäljning      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan angavs fyra (4) ja-röster 

och tre (3) nej-röster, varför arbetsutskottet beslutat att bifalla yrkandet om 

bifall till försäljning. 

Namn    Ja  Nej  Avstår  
Roger Fredriksson (M)   X  

Kenneth Michaelsson (C)   X  

Roger Gardell (L)   X  

Magnus Pettersson (S)    X  

Tommy Andersson (S)    X  

Peter Bowin (V)    X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Totalt    4  3  0       

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat köpekontrakt. 

 

Reservation 

Ledamöterna Magnus Pettersson (), Tommy Andersson (S) samt Peter 

Bowin (V) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 162 Dnr 2021-000708 299 

Utredning kring byggprojekt Brunnsvallen 
omklädningsrum, information 

 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng ger en uppdatering av läget i 

ärendet samt informerar om fortsatt hantering.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). ledamöterna Kenneth 

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 163 Dnr 2022-000195 040 

Omflyttning av budgetmedel Framtidens skolor 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Projektet Framtidens skolor knöts från början till kommunstyrelsen och 

kommunledningsförvaltningen genom dåvarande kommunstrategen, den 

blivande kommundirektören, och den projektledare som rekryterades för att 

hålla ihop kommunens satsning på förskolor och skolor. 

Projektledaren för Framtidens skolor, som nu slutat sin tjänst, har haft ansvar 

för inköp av inventarier (investeringsprojekt) samt driftkostnader för hyra av 

paviljonger vid Skogsgårdsskolan, flyttkostnader och invigningskostnader. 

Genom sin bakgrund inom skolan var projektledaren lämplig att hålla 

samman inköp av inventarier och driftkostnader inom ramen för projektet 

Framtidens skolor. När projektledaren nu slutat sin tjänst saknas 

kompentensen för detta inom kommunledningsförvaltningen. 

Budgetansvaret för investeringar för Framtidens skolor ligger på enheten för 

mark och exploatering, Anna Hinseäng.  

Bedömning 

Kompetensen att projektleda inköp av inventarier (investeringsmedel) inom 

ramen för projektet Framtidens skolor bedöms finnas inom 

utbildningsförvaltningen. Projektledarrollen bör därför flyttas från 

kommunledningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen. Inköp av 

inventarier berör även kostverksamheten och enheten för mark och 

exploatering.  

Budgetmedlen för inköp av inventarier bör fortsatt ligga på enheten för mark 

och exploatering så att mark- och exploateringschefen kan ha kontroll på 

förbrukningen av budgetmedel då flera förvaltningar berörs.  

De faktiska utgifterna för inköp av inventarier bör konteras och 

beslutsattesteras på rätt ansvar och rätt verksamhet från början för att den 

ekonomiska redovisningen ska bli rätt när kapitalkostnader så småningom 

beräknas. För att investeringsutgifterna i inventarier inte ska sakna budget 

bör budgetmedel motsvarande utgiften ombudgeteras enligt utgiften till 

aktuellt ansvar/verksamhet i slutet av året. Övriga kontodelar används på 

samma sätt som hittills i projektet. 
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Genom ovanstående upplägg bedöms både chefen för mark och exploatering 

och projektledaren ha en god kontroll över hur inventariebudgeten förbrukas.  

Driftverksamheten 814 Framtidens skolor bör flyttas över till 

utbildningsförvaltningen och administreras av projektledaren. Verksamheten 

är redovisningsenhet för driftkostnader t ex flyttkostnader, hyra av paviljong 

vid Skogsgårdsskolan samt lön och omkostnader för projektledaren och har 

en nettobudget på 0 kr. Finansieringen hämtas från reserverade centrala 

medel samt från balanskonto flykting, motsvarande faktiska kostnader enligt 

tidigare beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att: 

 Verksamhet 814 Framtidens skolor, inklusive nettobudget 0 kr, 

flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden. Finansiering 

av verksamheten sker på samma sätt som tidigare från balanskonto 

flykting och från centralt reserverade medel för Framtidens skolor. 

 Budgetmedel avseende inventarier inom ramen för projektet 

Framtidens skolor ska omfördelas efter faktisk investeringsutgift i 

slutet av varje räkenskapsår, från enheten för mark och exploatering 

till berörd verksamhet. Omfördelningen får dock inte överstiga det i 

förväg överenskomna budgetanslaget till verksamheten. Chefen för 

enheten för mark och exploatering beslutsattesterar omfördelningen.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att 

 verksamhet 814 Framtidens skolor, inklusive nettobudget 0 kr, flyttas 

från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden. Finansiering av 

verksamheten sker på samma sätt som tidigare från balanskonto 

flykting och från centralt reserverade medel för Framtidens skolor. 

 budgetmedel avseende inventarier inom ramen för projektet 

Framtidens skolor ska omfördelas efter faktisk investeringsutgift i 

slutet av varje räkenskapsår, från mark- och exploateringsenheten till 

berörd verksamhet. Omfördelningen får dock inte överstiga det i 
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förväg överenskomna budgetanslaget till verksamheten. Chefen för 

mark- och exploateringsenheten beslutsattesterar omfördelningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 164 Dnr 2022-000215 040 

Uppdatering attestreglemente 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Nuvarande attestreglemente (reglemente för attest av ekonomiska 

transaktioner) uppdaterades senast 2012. När kommunen nu infört ett nytt 

system för E-handel och leverantörsfakturor ger det nya möjligheter till att 

automatisera fakturahanteringen. För att de tekniska möjligheterna till 

automation ska kunna användas behöver det befintliga attestreglementet 

uppdateras. Med anledning av detta har ett nytt attestreglemente och 

tillhörande tillämpningsanvisningar tagits fram.  

Bedömning 

Innehållsmässigt är skillnaden mellan förslaget till nytt attestreglemente och 

det nu gällande reglementet inte så stor. Det nuvarande reglementet har i 

något stycke blivit inaktuellt då förutsättningar ändrats. Några delar har 

kompletterats då det gällande reglementet inte har hanterat frågeställningar 

på ett tydligt sätt. Andra delar har kompletterats för att bättre beskriva en 

attestants olika roller och de olika kontrollmoment som en attestant kan 

utföra. 

I tillämpningsanvisningarna ges kommunstyrelsen rätt att mer detaljerat styra 

vilken grad av automatisk hantering av transaktioner som tillåts.  

En automatiserad hantering innebär inte att den budgetansvarige fråntas det 

ekonomiska ansvaret för sin verksamhets ekonomi. De transaktioner som 

automatiseras är konsekvenser av ingångna avtal. Uppföljningen ska ske 

genom att följa kostnaderna i ekonomisystemet och genom att följa 

förbrukning eller på annat sätt kontrollera att kostnaderna är korrekta.  

Bedömningen är att graden av kontroll över de ekonomiska transaktionerna 

kommer att vara bibehållet god samtidigt som systemens möjligheter till 

automation av transaktioner tillvaratas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige: 

Att godkänna förslaget till nytt reglemente för attest av ekonomiska 

transaktioner (attestreglemente). 
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Att godkänna förslaget till tillämpningsanvisningar till attestreglementet 

samt att kommunstyrelsen fortsättningsvis får besluta om 

tillämpningsanvisningarna. 

Att det nya attestreglementet och tillämpningsanvisningarna gäller från och 

med 2022-06-15. 

Att nuvarande reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 

(KF§118/2012) upphör att gälla dag då det nya attestreglementet börja gälla.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

 

1. godkänna förslaget till nytt reglemente för attest av ekonomiska 

transaktioner (attestreglemente). 

 

2. godkänna förslaget till tillämpningsanvisningar till attestreglementet 

samt att kommunstyrelsen fortsättningsvis får besluta om 

tillämpningsanvisningarna. 

 

3. det nya attestreglementet och tillämpningsanvisningarna gäller från 

och med 2022-06-15. 

 

4. nuvarande reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 

(KF§118/2012) upphör att gälla dag då det nya attestreglementet 

börja gälla. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 165 Dnr 2022-000224 040 

Budgetförslag 2023 kommunledningsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har identifierat behov av vissa förändringar 

av budgetramen, dels för att finansiera befintlig verksamhet, dels för 

ny/utökad verksamhet.  

Bedömning 

Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen presenterar 

förvaltningens förslag till ramförändringar inför budget 2023 för diskussion 

och ställningstagande av kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

 Att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till budget 

2023 och att överlämna förslaget till kommunens budgetberedning.  

 Att notera PM avseende vård- och omsorgsboende till protokollet 

samt att överlämna PM till budgetberedningen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 

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

Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrka att ärendet noteras till protokollet 

och att kommundirektören får i uppdrag att återkomma med justerat förslag 

med utgångpunkt i framförda synpunkter.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet och ger 

kommundirektören i uppdrag att återkomma med justerat förslag med 

utgångpunkt i framförda synpunkter. 
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens au 
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§ 166 Dnr 2022-000200 700 

Feriearbete 2022 tillsynslaget 

Protokollsutdrag socialnämnden 2022-03-29 § 47 

Sammanfattning  

Feriearbete är en viktig insats för de unga i Ronneby kommun. Många får sin 

första arbetslivserfarenhet just genom sitt feriearbete när de är 17 år. Många 

berättar om 3 lärorika veckor när de avslutat sitt feriearbete. Sommaren 2021 

hade 97 stycken haft 3 veckor feriearbete inom Ronneby kommun eller hos 

någon av de föreningar/företag som vi har samarbetsavtal med. Ytterligare 

satsning som gjordes sommaren 2021 var tillsynslag som tog hand om 

grillplatser, badplatser samt andra träffpunkter inom spåren i 

Ronnebyslingorna. En lyckad satsning som mötte många behov både inom 

kommunens olika verksamheten och för de feriearbetare som fick 

möjligheten att ha sina 3 arbetsveckor i tillsynslaget. Framförallt mötte det 

ett stort behov hos de unga med LSS beslut som söker förlängt feriearbete. 

Något som en handfull unga söker varje år. Varje år söker även en handfull 

unga med behov av särskilt stöd som har rätt till feriearbete men där 

placeringen blir en utmaning. Genom tillsynslaget så kunde vi även möta 

deras behov i större utsträckning. Den extrakostnad vi bedömer för 

tillsynslaget beräknas till 150 tkr.       

Bedömning 

Feriearbete i Ronneby kommun erbjuds till ungdomar som fyllt 17 år men 

inte 18 år den 1 juli det aktuella året. Sommaren 2021 var, precis som 2020, 

speciell då vi inte kunde erbjuda några ferieplatser varken inom 

äldreomsorgen eller inom kök till följd av pandemin. 2022 ser annorlunda ut 

och planering för ferieplatser inom äldreomsorgen och kök finns för i år. 

Under 2021 ersatte vi platserna inom äldreomsorg och kök genom att bland 

annat skapa nya platser inom näringslivets besöksnäring i Ronneby. Nytt för 

2021 var också att vi använde oss av regeringens satsning på ungdomsjobb 

och anställde 18-20 åringar som handledare och skapade ett tillsynslag som 

tog hand om grillplatser, badplatser samt andra träffpunkter inom spåren i 

Ronnebyslingorna. Inför sommaren 2022 har ingen statlig satsning gjorts på 

ungdomsjobb men behovet av att även i år kunna erbjuda arbete inom ett 

tillsynslag är stort. Vi har ungdomar varje år som behöver den typen av 

arbetsuppgifter som kan erbjudas inom ett tillsynslag samt att vi kan genom 

tillsynslag möta behovet av förlängda feriearbete till unga med LSS beslut i 

större utsträckning. I samverkan med Teknik, fritid- och kulturförvaltningen 

samt landsbygdssamordnare inom Enheten för Strategisk samhällsutveckling 

har vi goda erfarenheter av att hålla tillsynslaget igång. Våra 
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samverkanspartners ser också ett stort behov av att ha laget igång ännu en 

sommar. Kostnad för tillsynslaget kan vi hålla nere genom att använda redan 

existerande arbetsstrukturer men eftersom vi i dagsläget inte fått till oss 

någon information kring statlig satsning på ungdomsjobb så äskar vi medel 

för löner för handledare som totalt omfattar 150 tkr.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå kommunstyrelsen att bevilja 150 tkr till löner för handledare för 

tillsynslag sommaren 2022.  

Socialnämndens beslut 2022-03-29 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att bevilja 150 tkr till löner för handledare för 

tillsynslag sommaren 2022.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att 

hantera ärendet enligt samma modell som för feriearbetena i övrigt dvs. att 

rapportering sker i efterhand.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

socialnämnden ges i uppdrag att hantera ärendet enligt samma modell som 

för feriearbetena i övrigt dvs. att rapportering sker i efterhand.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 167 Dnr 2022-000201 041 

Internbudget Arbetsmarknads- och integrationsenheten 
2022 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2022-03-29 § 46 

Sammanfattning  

Besparing om 1 500 tkr ålades Enheten för Arbetsmarknad och integration i 

samband med beslut av kommunens budget för 2022-2023. Socialnämnden 

beslutade att återremittera ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att 

återkomma med alternativ. Förslag till internbudget för verksamhet 

Arbetsmarknad och Integration samt risk- och konsekvensanalys finns i 

bilagor som underlag till beslut. Förslag till alternativ internbudget innebär 

besparing för Navigatorcentrums verksamhet som helhet.       

Bedömning 

Utifrån den besparing på 1500 tkr som ålades Enheten för Arbetsmarknad 

och Integration i Kommunfullmäktige 2021-11-25 har genomlysning av 

verksamheten gjorts. I relation till verksamhetens uppdrag kring arbetslöshet, 

sysselsättning, fokus på försörjningsstöd och operativa uppdrag kring 

integration gjordes bedömningen utifrån vilket som ger minst negativ effekt 

på våra mål och uppdrag. Vid återremiss på det förslaget vid socialnämndens 

möte 2022-02-22 gjordes ny genomgång av internbudget och verksamhet. 

Nytt förslag till internbudget innebär därför besparing för Navigatorcentrums 

verksamhet som helhet. Besparingen påverkar även projektverksamhet som 

gör att vi inte kan driva arbetsmarknadsprojekt i den omfattning vi gör idag. 

Ytterligare beskrivning och analys återfinns i utförd risk- och 

konsekvensanalys.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås anta förslag till internbudget för Verksamhet 

Arbetsmarknad och Integration för 2022. 

 

Socialnämndens beslut 2022-03-29 

Socialnämnden beslutar att:  

1. Skicka ärendet till kommunstyrelsen för äskande av 1500 tkr så att 

utpekade verksamheter kan fortsätta som vidare då en besparing skulle vara 

kontraproduktivt och vid uteblivit tilläggsanslag blir konsekvensen ett 

nedläggande av navigatorcentrum.  
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2. Internbudget beslutas enligt befintlig ram.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) 

samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet skickas åter till 

socialnämnden för att genomföra besparingen efter att ha tittat på hela 

socialnämndens budget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka 

tillbaka ärendet till socialnämnden för att genomföra besparingen efter att ha 

tittat på hela socialnämndens budget.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 168 Dnr 2022-000199 103 

Verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022 
för Lokala BRÅ 

Trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 

Kommun ett lokalt brottsförebyggande råd (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, 

som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras 

utifrån de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.  

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRÅ's 

verksamhet är följande: 

 I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet 

 Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och 

verka i 

 

Genomförd verksamhet 2021 

Trygghetsmätning 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens 

trygghetsmätning bryts ner i fem områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra, 

Västra, Sydöstra. Kommunen är medfinansiär till trygghetsmätningarna. 

Resultatet för 2021 för Ronneby visar en försämring jämfört med år 2020. 

Resultatet av trygghetsmätningen för 2021 har presenterats för media och 

Kommunfullmäktige.  

 

Trygghetsundersökning elever årskurs 7 till gymnasiet årskurs 3 

Under 2021 beslutade Kommunfullmäktige att lokala BRÅs 

verksamhetsplan skulle kompletteras med en trygghetsundersökning bland 

samtliga elever på högstadiet och gymnasiet boendes i Ronneby kommun. 

Deltagande skolor var Kallingeskolan, Snäckebacksskolan, Knut 

Hahnsskolan och Naturbruks-gymnasiet. Embrace-Safety engagerades för 

genomförandet.  
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Undersökningen genomfördes under fyra veckor i slutet av 2022 och 1822 

elever inbjöds via e-post att besvara enkäten. 852 elever lämnade svar vilket 

gav svarsfrekvensen 47 procent. 

Generellt visade resultatet att majoriteten av eleverna upplevde sig trygga 

både inom skolan och i hemmet. Kommunfullmäktige kommer att delges 

resultatet under april 2022 och återkoppling till skolor och elever kommer att 

göras utifrån önskemål.  

 

Nattvandring 

Nattvandringsverksamheten för föreningar i Ronneby kommun har fortsatt 

under 2021. Med nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande 

rådet stimulera till ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer, samt bidra till en 

ökad trygghet i centrum och vid behov runt om i kommunen. Verksamheten 

är ett samarbete mellan Ronneby kommun och kommunpolisen i Ronneby. 

Totalt genomfördes 7 vandringar under året och antalet föreningar som 

vandrat under 2021 är 3 stycken. Som tack för sin insats fick föreningarna ett 

stimulansidrag till sin verksamhet om 1 500 kronor per tillfälle. Antalet 

föreningar som vandrat under 2021 är 3 stycken.  

Det rådande pandemiläget har dock påverkat nattvandringen så tillvida att 

det varit svårare att rekrytera vandrare både inför utbildning och under 

pågående vandringsperiod för föreningarna. 

 

Trygghetsvandring 

Under hösten 2021 genomfördes en trygghetsvandring i området Älgbacken 

och runt Knut Hansskolan i syfte att definiera olika faktorer i miljön som kan 

påverka upplevelsen av trygghet, och underlätta att brott att begås. Det 

handlar exempelvis om belysning, förvaltning av fastigheter och 

trafiksituation. 

I vandringen deltog Polisen, representanter från lokala BRÅ, Socialtjänsten, 

kris- och beredskapssamordnare, säkerhetsskyddschef, fastighetsförvaltare, 

fastighetsägare, bitr. chef för Näringslivs- och kommunikationsenheten, 

PRO, elever, lärare och Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningen. 

En sammanställning över förslag till åtgärder för att öka 

trygghetsupplevelsen har skickats ut till ansvariga som ska återrapportera 

inom sex månader.  

Slutlig uppföljning görs på lokala BRÅ i maj 2022. 

 

Kunskapshöjande insats om föräldraskapsstöd 
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På grund av rådande pandemiläge och dess konsekvenser kunde inte 

planerad kunskapshöjande insats i samverkan med Folkhälsorådet 

genomföras enligt plan. Istället möjliggjorde lokala BRÅ deltagande i 

konferensen “Utanförskap och gängkriminalitet” som anordnades av 

Integrationsforum i Stockholm. Målgruppen var framför allt skolpersonal, 

socialtjänst, fritidsverksamhet. Ämnen som berördes under dagen var bland 

annat:  

 Aktuellt arbete på regeringsnivå i kampen mot gängkriminella 

 Sekretesslagen och informationsdelning mellan socialtjänst och Polis 

 Framgångsrik avhopparverksamhet för personer som vill lämna 

kriminella gäng 

 Hur unga personer radikaliseras, tvingas och uppmuntras till grova 

brott 

 Den nya generationen gängkriminella och hur gangsterkulturen 

skapats och frodats i Sverige 

 Tidigt förebyggande arbete i samverkan med andra för att fånga upp 

och erbjuda stöd till föräldrar och yngre barn. Vad har positiv 

betydelse för avhoppares förändringsprocesser och viljan att bygga 

ett nytt liv 

En utvärdering som genomfördes efter utbildningstillfället visade att 

deltagarna överlag var nöjda med dagens innehåll och att den tillfört ny 

kunskap 

 

Effektiv Samordning för Trygghet – EST 

Som en del av samverkansavtal har i BRÅ:s regi Ronneby kommun, 

Polismyndigheten, Ronnebyhus AB och WF-fastigheter fortsatt sin nära 

samverkan kring lokal lägesbild under 2021 utifrån metoden Effektiv 

Samordning för Trygghet – EST. Metoden, som är beprövad och utvärderad, 

är utarbetad av Örebro universitet i samverkan med Örebro kommun och 

nationella BRÅ.  

Arbetet med lokal problembild i enlighet med EST ger struktur åt samverkan 

i det lokala brottsförebyggande arbetet, och ligger till grund för 

gemensamma insatser och prioriteringar i syfte att öka tryggheten i det 

offentliga rummet.  

En annan viktig faktor är att metoden bidrar till att göra det 

brottsförebyggande arbetet mer kunskapsbaserat och ger underlag till 

orsaksanalyser.  
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Lägesbilden återkopplas veckovis till politik, tjänsteorganisation och övriga 

berörda aktörer  

 

Dialogmöten med byarna i kommunen 

Verksamhetsplanen för 2021 anger att lokala BRÅ ska genomföra 

dialogmöten med byarna i kommunen. Denna aktivitet har påverkats av 

pandemiläget och har således inte kunnat genomföras fysiskt som planerat 

men ett digitalt möte genomfördes med Backaryd och medlemmar i gruppen 

”Nattvakten” där man bland annat kom fram till hur de kan rapportera sina 

iakttagelser till kommun och Polis. Aktiviteten kvarstår i verksamhetsplanen 

för 2022. 

 

Återrapportering från nämnder 

Under 2021 har Kommunfullmäktige beslutat att alla nämnder från och med 

2022 ska återkoppla sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 

till Kommunstyrelsen varje tertial och genom ett årsbokslut. Första 

återrapporteringen sker som ett bokslut över nämndernas verksamhet under 

2021 och inkluderas i verksamhetsberättelse för 2021. Återrapporteringen 

återges i obearbetad form utifrån nämndernas beslut om godkännande. 

 

Verksamhetsplan 2022 

Verksamhetsplan för 2022 innehåller samma aktiviteter som 

verksamhetsplanen för 2021, förutom en trygghetsundersökning bland 

elever, men med tilläggen: 

Kunskapshöjande aktivitet: Hur kan gemensamt brottsförebyggande arbete 

leda till ökad affärsnytta för näringslivet? 

Trygghetsnyheten – en satsning på extern kommunikation i samverkan med 

polisen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala 

BRÅ 2021 och Verksamhetsplan för lokala BRÅ 2022.  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
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Ledamot Magnus Pettersson (S) yrkar att det görs en trygghetsunderökning 

bland elever årskurs 7 till årskurs 3 gymnasiet enligt modell som 

genomfördes 2021.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet om bifall till 

tjänsteförslaget.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala BRÅ 

2021 och Verksamhetsplan för lokala BRÅ 2022. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 169 Dnr 2022-000209 009 

Krav på utdrag ur belastningsregistret för nattvandrare 

Trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Med verksamheten nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande 

rådet (BRÅ) stimulera till ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer, samt bidra 

till en ökad trygghet i centrum och vid behov runt om i kommunen. 

Verksamheten är ett samarbete mellan Ronneby kommun och 

kommunpolisen i Ronneby.  

Fler och fler verksamheter och organisationer som innebär kontakt med barn 

och ungdomar inför krav på utdrag ur belastningsregistret. Ronneby 

kommun bedömer det olämpligt att en individ som är dömd för brott som 

t.ex. sexuella övergrepp, misshandel, eller försäljning av alkohol/droger skall 

få verka som nattvandrare där uppdraget är just mötet med barn och 

ungdomar. Därför ser Ronneby kommun det som en nödvändighet att införa 

ett krav att de som önskar nattvandra i kommunens regi inkommer med ett 

utdrag ur belastningsregistret. Detta skulle innebära en säkerhet och trygghet 

för såväl nattvandrare som för de barn och unga nattvandrarna möter i det 

ideella arbetet som nattvandrare.  

Ett krav på att nattvandrare uppvisar ett rent belastningsregister innan de 

engageras innebär ett tydligt ställningstagande för våra barn och ungdomar. 

Ett utdrag från belastningsregistret säkerställer också möjligheten till 

uteslutning från nattvandrarverksamheten i förekommande fall.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att alla 

befintliga och potentiella nattvandrare omedelbart efter beslut ska inkomma 

med ett utdrag från belastningsregistret till trygghetssamordnare i 

brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 

Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L) och Tommy 

Andersson (S). 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att alla 

befintliga och potentiella nattvandrare omedelbart efter beslut ska inkomma 

med ett utdrag från belastningsregistret till trygghetssamordnare i 

brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 170 Dnr 2022-000205 047 

Statsbidrag: Återhämtningsbonus 2022, 
Äldreomsorgslyftet 2022 samt Motverka ensamhet 
bland äldre och för ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-03-30 § 51 

Sammanfattning  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela medel 

till landets kommuner. Förvaltningen ämnar söka följande stimulansmedel:  

 Återhämtningsbonus 2022- Främja ett hållbart arbetsliv inom vård 

och omsorg  

 Äldreomsorgslyftet 2022  

 Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom      

Bedömning 

 Återhämtningsbonus 2022  

Förvaltningen avser utveckla befintliga arbetsmetoder och arbetssätt för att 

långsiktigt stärka arbetsmiljön i enlighet med stadsbidragets anvisningar. 

Summan som söks är tänkt att täcka merkostnader för etablering och 

vidareutveckling av bemannings- och schemaprocesser. Inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationen är medlen tänkt att användas till nya arbetsmetoder 

och arbetssätt inom den nya organisationsindelningen.  

 Äldreomsorgslyftet 2022  

Summa som rekvireras: 6 140 560 kr  

Fortsatt arbetet med att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig 

på arbetstid. Arbetet fortgår enligt tidigare upplägg.  

 Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom  

Summa som rekvireras: 2 171 891 kr  

Medlen är tänkt att användas till att utveckla mötesplatser och sociala 

aktiviteter samt den uppsökande verksamheten för äldre personer. Dessutom 

stärka den fasta omsorgskontaktens kompetens gällande demenssjukdom. 
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Planer finns även på att stärka dagverksamhet samt anhörigstöd till personer 

med demenssjukdom.       

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att föreslå KSAU att:  

- Godkänna rekvirering samt ansökan för ovan nämnda stadsbidrag.   

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-03-30 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå KSAU att godkänna 

rekvirering samt ansökan för ovan nämnda stadsbidrag.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är vård- och omsorgsnämndens. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner rekvirering samt ansökan för 

ovan nämnda statsbidrag. 

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(81) 
2022-04-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 171 Dnr 2022-000172 349 

Överklagande beslut dnr 531-1378-2022 angående 
beslut att avföra Snittingedammen i Bräkneån från den 
nationella planen för moderna miljövillkor 

Kommunjurist Julia Brorsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Blekinge län har den 11 mars 2022 fattat beslut om att avföra 

Snittingedammen i Bräkneån, Ronneby kommun, från den nationella planen 

för moderna miljövillkor. Beslutet ändrar Länsstyrelsens beslut från juli 

2019 om att Snittingedammen ska ingå i planen.  

Kommunjuristen har överklagat beslutet inom överklagandetiden enligt 

punkt 1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att 

inkomma med yttrande till 13 maj 2022. Kommunstyrelsen ska besluta om 

överklagandet ska vidhållas samt fatta beslut om yttrandet, som yrkar på att 

beslutet ska upphävas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 

Länsstyrelsen i Blekinges beslut den 11 mars 2022, dnr 531-1378-2022, samt 

att avge yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen enligt 

kommunjuristens förslag.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall till tjänsteförslaget. 

Ledamot Magnus Pettersson (S) yrkar att Länsstyrelsens beslut inte ska 

överklagas. 

      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) Ordförande ställer proposition på 

framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet om bifall 

till tjänsteförslaget.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 

Länsstyrelsen i Blekinges beslut den 11 mars 2022, dnr 531-1378-2022, samt 
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att avge yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen enligt 

kommunjuristens förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 172 Dnr 2022-000214 287 

Listerby Idrottshall 

Therese Lindell Antonsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringsenheten upphandlar en konsultgrupp för 

framtagande av komplett förfrågningsunderlag för upphandling av en 

totalentreprenad.  

Bedömning 

Under hösten 2021 tilldelades mark- och exploateringsenheten ett uppdrag 

att starta en projektgrupp för att påbörja projekteringsunderlag till beslut om 

investering för ny idrottshall i Listerby. 

Upphandlingsdokumentet är framtaget utifrån tidigare förstudie, politiska 

beslut samt kommunikation med förvaltningar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

arbetsdokument avseende upphandling av konsultgrupp.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (L), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V) samt Tommy 

Andersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av konsultgrupp. 

________________ 

Exp: 

Therese Lindell Antonsson, mark- och exploateringsenheten 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef  
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§ 173 Dnr 2022-000219 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
Strategisk kommunikation och grafisk produktion samt 
digitala kommunikationstjänster 

Upphandlar Annica Blomstrand lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun, Ronnebyhus AB, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB 

Ronneby Industrifastigheter upphandlar leverantör för Strategisk 

kommunikation och grafisk produktion samt digitala 

kommunikationstjänster 

Upphandlingen är en samordnad upphandling.  

Upphandlingen avser täcka Ronneby kommun, Ronnebyhus AB, Ronneby 

Miljö & Teknik AB och AB Ronneby Industrifastigheter behov av Strategisk 

kommunikation och grafisk produktion samt digitala 

kommunikationstjänster.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

upphandlingsdokumenten gällande upphandling av leverantör för Strategisk 

kommunikation och grafisk produktion samt digitala 

kommunikationstjänster.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

gällande upphandling av leverantör för Strategisk kommunikation och 

grafisk produktion samt digitala kommunikationstjänster. 

________________ 

Exp: 

Annica Blomstrand, inköpsenheten 
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§ 174 Dnr 2022-000222 040 

Besparingar inköpsenheten 

Inköpschef Magnus Hugne lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Besparingar som konsekvens av Inköpsenhetens införande ska fördelas från 

centralt konto till de olika nämnderna. Detta ärende avser fördelning av 

besparing för verksamhetsåret 2022. 

 

Se utdrag från budget nedan: 

 

 Besparingarna ska fördelas till nämnderna som ramreduktion.   

 

Fördelningen av de ökade besparingarna från 2023 och framåt hanteras i 

samband med budgetberedningen inför 2023.  

Bedömning 

Besparingen består av två olika delar 

 

Effekt av införande av E-handel  

Den av politiken förväntade besparingen av E-handeln uppgår under 

verksamhetsåret 2022 till 5 mkr. Besparingen ska fördelas till de olika 

nämnderna som en ramreduktion. För verksamhetsåret 2022 har en modell 

för fördelning diskuterats med förvaltningscheferna. Denna modell baserar 

sig på nyttjandet av tänkt E-handel i kombination med processbesparingar 

som den implementerade E-handeln inbegriper. Det innebär att 

effekthemtagningen kommer ske gradvis under verksamhetsåret 2022 och 

även under verksamhetsåret 2023. Kommande besparingar 2023 och framåt 

kan komma att fördelas utifrån en annan fördelningsgrund.   
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Resultatet av fördelningen ”Effekt av införande E-handel” beskrivs i nedan 

tabell: 

 

 

Effekt av strategisk inköpsenhet 

Den strategiska inköpsenheten har ett brett åtagande som har till uppgift att 

upphandla, förenkla, styra och följa upp inköp samt fakturahantering på en 

strategisk och övergripande nivå. Effekter av den strategiska inköpsenhetens 

arbete kan därför härledas till aktiviteter inom flera områden.  

Ett antal aktiviteter har valts ut och en förväntad besparingspotential har 

bedömts. Även i detta område beräknas effekthemtagningen av besparingen 

ske delvis även under verksamhetsåret 2023. 

 

Resultatet av förväntad besparing och hur den ska fördelas beskrivs i nedan 

tabell: 

 

 

Besparingen som en effekt av strategisk inköpsenhet föreslås fördelas enligt 

nedan tabell: 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

 

Att godkänna omfördelningen av budget avseende ”Effekt av införande E-

handel” och ”Effekt av strategisk Inköpsenhet” från centralt konto till 

nämnderna. Totalt omfördelas 10 000 tkr, enligt tabell 5. Budgeten 

omfördelas från och med år 2022 och åren därefter. 

 

Att de kvarstående effekterna av E-handel och inköpsenhet åren 2023-2025 

tas upp för förnyad hantering i budgetberedningen inför 2023.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

 godkänna omfördelningen av budget avseende ”Effekt av införande 

E-handel” och ”Effekt av strategisk Inköpsenhet” från centralt konto 

till nämnderna. Totalt omfördelas 10 000 tkr, enligt tabell 5. 

Budgeten omfördelas från och med år 2022 och åren därefter. 
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 de kvarstående effekterna av E-handel och inköpsenhet åren 2023-

2025 tas upp för förnyad hantering i budgetberedningen inför 2023. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(81) 
2022-04-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 175 Dnr 2020-000494 214 

Detaljplan Svenstorp 2:109, Tallet 

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-09-23 att ge positivt 

planbesked som bedömdes kunna påbörjas med ett standardförfarande. 

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa 

möjlighet till ombyggnad av befintlig historisk byggnad från allmänt 

ändamål till bostäder och planläggning för nya bostäder i form av 

marklägenheter på fastigheten. Detaljplaneförslaget har varit utställt för 

samråd under tiden 2020-10-02 till och med 2020-10-23. Det inkom inte 

några synpunkter i samrådet från sakägare i området. 

Strategiska utvecklingsenheten tagit fram förslag till granskning. Utifrån 

inkomna synpunkter i samrådsskedet har ändringar gjorts i 

planbeskrivningen och är skrivna i kursiv stil. Plankartan har ändrats med 

bl.a. införande av rivningsförbud, skyddsbestämmelse för värdefulla träd, u-

område för miljötekniks fjärrvärmeledning.  

Bedömning 

Ombyggnaden av den befintliga äldre byggnaden avser 8 – 10 nya 

lägenheter och byggrätt för marklägenheter i en våning. Byggnaden tål nya 

verksamhetsområden och skulle vara lämplig för bostäder. Förändringar 

måste dock ske utifrån byggnadens värden och förutsättningar för att det 

kulturhistoriska värdet ska bibehållas.  

Ronneby kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av att 

upprätta en strategisk miljöbedömning. Kommunens ställningstagande är att 

ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan 

och att en MKB enligt 4 kap 34 § plan och bygglagen (PBL) inte krävs. 

Samråd med länsstyrelsen har skett och Länsstyrelsen instämmer i 

kommunens bedömning. 

Miljötekniks yttrande angående att deras ledningar för dagvatten inte kan ta 

emot mer vatten än de gör i dag, har inneburit att en volymberäkning av 

ökade mängder dagvatten pga. exploatering har tagits fram. Utredningen 

visar att efter exploatering behöver 130 m3 vatten fördröjas inom 

planområdet. Utredningen visar också förslag på hur fördröjning och 

avledning på kvartersmarken är genomförbart. 
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Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Strategiska utvecklingsenheten i 

uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.  

 

Underlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse 

Undersökning om behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning 

Flödesberäkning 

www.ronneby.se/tallet 

 

      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger strategiska utvecklingsenheten i 

uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning. 

________________ 

Exp: 

Karin Svensson, strategiska utvecklingsenheten 

 

http://www.ronneby.se/tallet
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§ 176 Dnr 2022-000223 049 

Kostnadsökning livsmedel 

Protokollsutdrag Teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-03-22 § 57 

Sammanfattning  

Marknaden varnar för kraftiga prisökningar till följd av pandemin och kriget 

i Ukraina och redan vid årets första prisjustering steg priserna mer än 

förväntat. En prisökning på ca 20% innebär en kostnadsökning på 4 445 tkr 

för Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Utan tillskjutande medel är stora 

kvalitetsförsämringar att vänta om kostenheten ska hålla budget.      

Bedömning 

Livsmedelspriserna ökar kraftigt på grund av pandemin. Råvarubrist leder 

till stigande råvarupriser. Ökande energipriser ger dyrare livsmedels- och 

förpackningsproduktion och dyrare drivmedel leder till högre 

transportkostnader för livsmedelsföretagen. Även kriget i Ukraina kan 

komma att påverka livsmedelspriserna. Sanktioner mot Ryssland kan 

medföra minskade olje- och gasleveranser från Ryssland till Europa. Både 

Ryssland och Ukraina är stora spannmålsleverantörer.  

Kommunens avtalade livsmedelsleverantörer har rätt att justera sina priser 2- 

4 gånger per år beroende på produktområde. Större avtal såsom 

kolonialvaror och mejeriprodukter prisjusterar 4 gånger per år. Färskt kött, 

korv och chark samt färskt bröd och konditorivaror prisjusterar 2 gånger per 

året medan färska grönsaker, frukt och potatis justerar sina pris varje vecka. 

Senaste prisjustering ägde rum 220207 och då höjdes kolonialvarorna med 

6,62% och mejeriprodukter med 9,4% vilket är kraftigt över förväntan. Vi 

har ytterligare 3 tillfällen med prisjusteringar på dessa stora produktområden 

framför oss under 2022.  

Dagligen kommer rapporter om livsmedelsföretagens kostnadsökningar. 

Konsumentpriserna prognostiserades vid årsskiftet att öka 10-15% under 

2022, storhushållspriserna 8-10%. Med de prisökningar vi redan sett 

kommer detta inte att räcka. Prisjusteringen i maj förväntas bli högre än den i 

februari. En prisökning på 20% är troligtvis att vänta vilket innebär en 

kostnadsökning på 4 445 tkr. Kostenhetens livsmedelsbudget ligger på 22 

225 tkr för 2022.  

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen äskar 4 445 tkr för att täcka 

kostnadsökningarna på livsmedel. Konsekvensen, om medel inte tillförs fullt 

ut, är kraftiga kvalitetsförsämringar på maten i förskola, skola och omsorg. 

Skollunchen år en realkostnadsminskning med 2,20 kr, från 10,99 kr till 8,79 
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kr, och dygnportionen för omsorgen 12,16 kr, från 60,79 kr till 48,63 kr. Att 

sluta servera mjölk och endast servera en volymsallad istället för 

salladsbuffé i förskola och skola samt ta bort desserter inom omsorgen 

räcker inte för att täcka denna kostnadsminskning. Maträtterna måste 

komponeras med billigare råvaror och kommer återkomma oftare på menyn. 

Mycket kraftiga reaktioner är att vänta från kommunens gäster, anhöriga och 

medborgare. 

      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att  

- 4 445 tkr tilldelas Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen för att täcka 

kostnadsökningar på livsmedel.      

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2022-03-22 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att, för att undvika kraftiga kvalitetsförsämringar och kunna upprätthålla de 

ekologiska målen, tilldela teknik-fritid- och kulturnämnden 4 445 tkr för att 

täcka beräknade kostnadsökningar på livsmedel under 2022. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att teknik-fritid- och 

kulturnämndens svaras att kostpolicy och bibehållen kvalitet gäller. Teknik-, 

fritid- och kulturnämnden återrapporterar utfall i samband med 

tertialredovisningarna.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att svara 

att teknik-fritid- och kulturnämnden att kostpolicy och bibehållen kvalitet 

gäller. Teknik-, fritid- och kulturnämnden återrapporterar utfall i samband 

med tertialredovisningarna. 
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 177 Dnr 2021-000099 192 

Besvarande av motion från Peter Bowin (V) och Omid 
Hassib (V) - att fixarlagen återinförs för hjälp både 
inomhus och ute till de som behöver hjälp enligt 
biståndsbedömning 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-03-30 § 49 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-09-29 § 137 

Fixarlaget hade sin placering på arbetsmarknadsenheten och bemannandes 

med personer man bedömde stod långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet med 

fixarlaget var att skapa sysselsättning och arbetsträning åt personer som stod 

långt ifrån arbetsmarknaden samt hjälpa personer över 65 år med diverse 

sysslor de inte klarade av på egen hand. Då fixarlaget konkurrerade med 

privata företag som erbjöd hushållsnära tjänster så som snöskottning och 

trädgårdsarbete, valde man att lägga ner verksamheten 2013. Numera finns 

ett litet fixarlag som har sin placering i funktionsstöd som kallas 

”hemfixare”.  

Hemfixare  

Inom socialförvaltningens dagliga verksamhet ”hemfixarna” erbjuds äldre 

personer som är 67 år och äldre, en kostnadsfri hjälp med riskfyllda 

vardagliga sysslor med syfte att förebygga fallskador. Enligt beslut i 

socialnämnden 2014-02-25 antogs följande riktlinjer för hemfixarens 

service: byte av gardiner; sätta upp och byta batterier i brandvarnare; byta 

glödlampor; lysrör och proppar; flytta lättare möbler och mattor; fästa upp 

sladdar; flytta lättare saker till och från vindsförråd och källare; plocka fram 

och bort julsaker.  

 

Utdrag ut motionen  

”Tidigare fanns fixarlaget som hjälpte de äldre som ville bo kvar i sina hus 

och trädgårdar. De var till stor hjälp och mycket uppskattade. I dag har vi ett 

kraftigt reducerat "fixarlag" och resten har lämnats till rut- och rotavdrag, 

något som många inte har råd med eller kan administrerar. Vi yrkar därför på 

att Ronneby kommun undersöker möjligheterna att återinföra Fixarlag med 

ovan beskrivna funktioner. Detta får gärna ske i samarbete med 

pensionärsorganisationer m. fl”      
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Bedömning 

Huvudregeln är att kommunen inte får konkurrera med privata aktörer när 

det gäller t.ex. försäljning av varor och tjänster, enligt konkurrenslagen. 

Enligt konkurrenslagen ska dock kommunen inte meddelas förbud mot 

försäljningen om den är försvarbar från allmän synpunkt. När annan 

lagstiftning ger kommunen rätt till försäljning av varor/tjänster går 

speciallagstiftningen före konkurrenslagen då den anses försvarbar från 

allmän synpunkt.  

Ett exempel på en lagstiftning som ger kommunen vissa befogenheter till 

försäljning är lagen (2009:47) om kommunala befogenheter. 2 kap. 7 § i 

lagen ger kommunen rätt att:  

”Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla 

servicetjänster åt personer som fyllt 68 år. Med servicetjänster avses tjänster 

som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte 

utgör personlig omvårdnad.”  

Att t.ex. byta en glödlampa kan vara en tämligen enkel uppgift för en yngre 

person vid god vigör men betydligt mera problematiskt och riskfyllt för en 

äldre person med nedsatt rörelseförmåga. Kommunen kan då som en 

”servicetjänst” ombesörja lampbytet, vilket man i dagsläget också gör via 

hemfixarna.  

Kommunerna avgör själva vilka slags tjänster som bör tillhandahållas de 

äldre, från vilken ålder de ska erbjudas och hur de ska tillhandahållas. Vissa 

”servicetjänster” kan erbjudas alla över 68 år, medan andra kan erbjudas 

dem som fyllt 75 år. Alla kommunmedborgare över viss ålder har då rätt att 

få tjänsten utförd på samma villkor, oavsett var i kommunen vederbörande är 

bosatt. För sina tjänster får kommunen ta ut skäliga avgifter, dock med 

hänsyn till självkostnadsprincipen.  

Med ovan motivering är förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt 

att återinföra den ursprungliga varianten av fixarlag.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-03-30 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delge kommunstyrelsen följande:  

1. Efter kommunjurist Julia Brorssons bifogade yttrande ser vård- och 

omsorgsnämnden inget hinder för att återinföra fixarlaget men anser 

att uppdraget bör åläggas annan nämnd.  

För vård- och omsorgsnämndens del anses motionen besvarad.      

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens au 
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§ 178 Dnr 2022-000180 192 

Besvarande av motion från Mia Persson (MP) gällande 
SFI för flyktingar från Ukraina samt förskoleplatser till 
deras barn 

 

Sammanfattning  

Mia Persson (MP) yrkar i motion daterad 2022-03-26 att: 

- Ronneby kommun erbjuder SFI till vuxna flyktingar från Ukraina 

- Ronneby kommun erbjuder förskoleplatser om minst 15 timmar i 

veckan till barn i förskoleålder från Ukraina        

Bedömning 

Enligt 29 kapitlet 2-3 § skollagen räknas personer från Ukraina som har fått 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt skollagen som bosatta, 

men precis som för övriga asylsökande är deras rätt till utbildning  

begränsad. De har inte rätt till SFI eller annan utbildning inom Komvux.  

 

Regeringen har gjort ändring i en förordning så att alla flyktingar som  

kommer till Sverige via massflyktsdirektivet får tillgång till undervisning i  

svenska oavsett vilket boende de har. Satsningen ”Svenska från dag ett”  

organiseras av studieförbunden i form av studiecirklar eller liknande.  

Studieförbunden i Ronneby kommun erbjuder dessa svenska kurser dit  

ukrainska flyktingar kan vända sig och delta.  

 

Ronneby kommun kommer fortsatt att följa skollagen och inte erbjuda SFI 

till flyktingar från Ukraina.  

 

Avseende förskoleplats till ukrainska barn så har dessa rätt till förskola om 

familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s 

massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Rätten till förskola gäller sedan på 

samma villkor som för svenska medborgare. Det vill säga att 

vårdnadshavaren ska arbeta, studera eller vara arbetssökande (anmälda till 

Arbetsförmedlingen). Barn, vars föräldrar är arbetslösa, ska från och med ett 

års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 
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veckan. Barn i åldern 3-5 år har rätt till allmän förskola utan krav på 

vårdnadshavarens sysselsättning.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.       

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens au 
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§ 179 Dnr 2021-000223 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG placera en 
vägbom vid Skärsjön 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit som gäller Skärsjö-området och 

möjligheten till att begränsa trafik fram till sjön.  

Bedömning 

Ett medborgarförslag har inkommit som gäller Skärsjö-området och 

möjligheten till att begränsa trafik fram till sjön. Det framkommer att 

förslagsställaren tycker att trafiken fram till sjön har ökat de senaste åren och 

att folk parkerar sina bilar ända ut på klipphällarna. Förslagsställaren önskar 

att man ser över möjligheterna till satt sätta bom för att förhindra trafik men 

tillåta gång, cykel och häst. 

På kartbilden nedan är det ställe som bilar brukar parkera ut på klipphällarna: 

 

I samband med att Skogsbrynets förskola öppnades såg man över de bommar 

som fanns på plats i området och gjorde mindre justeringar. 

Räddningstjänsten och gatuenheten behöver tillgång till området dels för 

skötsel dels för räddningssituationer eller exempelvis brand. Några 

ytterligare bommar bedöms inte behövas i området. Teknik-, Fritid- och 

Kulturförvaltningen har yttrat sig och delar uppfattningen om att ytterligare 

bommar inte behövs i området.  
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Med ovanstående bedöms medborgarförslaget vara besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat.  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens au 
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§ 180 Dnr 2021-000413 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG 
Blåljusbyggnad där även polisstationen ingår 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att en placering av en blåljusbyggnad 

bör ske vid E22 samt att även polisstationen ska ingå i den bygganden.      

Bedömning 

Medborgarförslaget gäller placering av en så kallad blåljusbyggnad där fler 

funktioner inom blåljus är samlade. Mark- och exploateringsenheten har i 

uppdrag från Kommunfullmäktige att utreda placering av en ny brandstation. 

Den utredningen pågår och beräknas presenteras politiskt i april eller maj 

2022. Lokaliseringsutredningen tittar på flera lämpliga platser och kommer 

att peka på några alternativa placeringar i närheten av Ronneby. Norra 

avfarten från E22 är en av de platser som utreds. Hänsyn ska också tas till 

pågående organisationsutredning av Räddningstjänsten som pågår parallellt. 

Lokaliseringsutredningen är ett första steg i beslut om ny brandstation. 

Kommande beslut får avgöra vilken typ av byggnad som i så fall ska byggas, 

ren brandstation eller en så kallad blåljusbyggand med flera funktioner. 

Tidigare ärenden kopplade till ny eller ombyggd brandstationen avser endast 

just brandstation. Lokaliseringsutredningen tar ingen hänsyn till 

blåljusfunktioner i sin helhet på samma plats. Fördelar finns med samlade 

funktioner men det är flera parametrar som ska vägas in.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat.       

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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Kommunstyrelsens au 
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§ 181 Dnr 2022-000055 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG sänk 
vattennivån och konstfrys dammen vid stadshuset 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

vattennivån i dammen vid Ronneby kommuns stadshus sänks för att sedan 

konstfrysa vattnet. Förslagsställaren menar vidare att kylutrustningen bör 

vara av sådan karaktär att värmen kan återvinnas och ge ett tillskott inne i 

Stadshuset 

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har yttrat sig om medborgarförslaget 

enligt följande: Förvaltningen svarade 200414 på ett medborgarförslag som 

hade vissa likheter med det aktuella. I svaret gällande det 

medborgarförslaget fanns en kostnadskalkyl baserad på en offert angiven. 

Nedan redovisas samma kalkyl, kalkylen är inte helt rättvisande då den är 

baserad på en mobil yta med sarg men bör kunna användas för att ge en 

rimlig uppfattning om kostnader för ett anläggande. Förvaltningen bedömer 

även att Ronneby kommuns invånare har en mycket god- och 

tillfredsställande tillgång till isytor då både Soft center arena, och 

framförallt, Lugnevi isstadion har ett stort antal tider för allmänheten.  

Kostnader för en mobil konstfrusen isbana: (kostnadsbild från 2020) 

 10 x 20 meter 1 270 000 kronor 

 12 x 25 meter 1 900 000 kronor 

 20 x 44 meter 2 700 000 kronor 

 

 Utöver ovanstående kostnader tillkommer daglig skötsel och 

underhåll i form av spolning, skottning och renhållning. 

 

Kommunledningsförvaltningen delar Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningens ställningstagande att det redan finns tillräckligt med 

möjligheter för allmänheten att få tillgång till istider. Utöver möjligheten till 

istider ställer förslaget stora åtgärder på dammen om den ska kunna hantera 

is under vinterhalvåret utan att ta skada. Medborgarförslaget bör därför 

avslås.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens au 
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§ 182 Dnr 2022-000043 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG gällande ny 
väg Sandenområdet - E 22 i Bräknehoby 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag enligt nedan har inkommit till kommunen: 

Under de 17 år vi bott på Sanden i Bräkne-Hoby har det ständigt varit 

diskussioner om trafikkaoset vid skolan när barn ska lämnas och hämtas. Det 

är högt tryck på både bilar och gående. Ett par fenomen som ständigt är och 

har varit uppe för diskussion i Föräldrarådet på Hobyskolan är att föräldrar 

kör över på fel sida av vägen vid skolan in i vägfickan för att släppa av sina 

barn så att de inte behöver gå över vägen samt att stanna där det är 

stannförbud. Till detta kaos men även övriga tider tillkommer pendlarna som 

kör från Sandenområdet och av naturliga skäl väljer Gustavsbergsvägen – 

Häradsvägen förbi skolan och kyrkan för vidare färd ut på E22. Att välja 

Gustavsbergsvägen – Häradsvägen förbi skolan och kyrkan görs av två 

anledningar; det är närmaste vägen och extra tid behöver inte läggas på 

bomfällningen vid järnvägsövergången. Nu när kommunen bestämt sig för 

att bygga ny förskola på Sanden-området går tankarna till att trafiken förbi 

skolan kommer att öka. Under årens lopp har det ständigt inträffat incidenter 

mellan bil och gångtrafikanter samt mellan bil och bil. När 

trafikgenomströmningen ökar ökar också risken för incidenter och även i 

värsta fall att det sker en allvarlig olycka. Att hänvisa all trafik till 

järnvägsövergången är inget alternativ för då är trafiken från Sanden-

området helt avskärmad när bommarna för tåget är nere. Istället föreslår jag 

att en ny alternativ väg ut till E22. Mitt förslag är att det görs en förlängning 

av Hästhagsvägen över Gustavsbergsvägen, där det idag är en skogsdunge, 

som sedan leder ut till Grytvägen - Ronnebyvägen. Vad jag förstått fanns 

denna plan redan när Sanden-området byggdes. Så varför inte realisera den 

nu? Tänker att skogsdungen är så pass stor att de hus som ligger runt 

området är på sådant avstånd att de inte påverkas av en ny väg. Troligen blir 

det en positiv situation för boenden på Sälgvägen då de får minskad trafik 

längs med sina trädgårdar. Med den här nya alternativa färdvägen uppstår en 

mycket lugnare trafikmiljö utanför skolan, dels för att föräldrar kommer att 

kunna lämna och hämta sina barn på skolans parkering intill idrottshallen 

och dels för att förbipasserande bilar minskar i antal. Som jag ser det är 

byggnation av denna alternativa väg mellan Sanden-området och E22 enbart 

en positiv utveckling för byn!  
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Bedömning 

Medborgarförslaget föreslår att den tidigare planlagda vägsträckningen från 

Gustavsbergsvägen till Ronnebyvägen byggs ut för att avlasta Häradsvägen 

från trafik, särskilt vid hämtnings- och lämningstider till skola och förskola.  

Just nu pågår planläggning för en ny förskola på Sanden, i början av 

Svedjevägen. Detaljplaneläggningen har föregåtts av ett planprogram som 

syftade till att utreda lämplig placering av en ny förskola i Bräkne-Hoby, 

med avseende på olika aspekter där gator och trafik särskilt studerats. 

Planprogrammet gav att den valda platsen för förskola är lämplig bland 

annat med hänsyn till befintligt gatunät som anses vara väl utbyggt för de 

tillkommande trafikrörelser en ny förskola kan ge upphov till. Detta kommer 

att studeras närmre i en trafikutredning inom ramen för detaljplanearbetet.  

Enheten för strategisk samhällsutveckling (ESS) har yttrat sig över 

medborgarförslaget. I yttrandet beskrivs bland annat att den föreslagna 

vägsträckningen enligt medborgarförslaget tidigare fanns planlagd, men i ny 

detaljplan från 2012 har möjligheten att bygga ut vägen tagits bort genom att 

tidigare planerad vägsträckning ersatts med allmän plats natur samt mark för 

bostadsändamål.  

 

Teknik-, kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 

och anger att de anser sig inte berörda av förslaget.  

 

Sammanfattningsvis kan det utifrån resultatet av trafikutredning i nu 

pågående detaljplanearbete och vid en fullbelagd förskola på Sanden finnas 

skäl att se över befintlig trafiksituation vid Hobyskolan kopplat till det som 

förslagsskrivaren beskriver angående Häradsvägen, då främst genom 

exempelvis information till föräldrar och tydlig skyltning av hur hämtning 

och lämning sker på ett trafiksäkert sätt.   

 

Komplettering efter återremiss 2022-03-21:  

En grov kostnadsuppskattning har tagits fram som baseras på nyligen utförda 

väganläggningsprojekt i kommunen. Den vägtyp som har legat till grund för 

beräkningen är en lokalgata med en körbanebredd på 7,5 meter med en 

separerad gång- och cykelväg på 2,5 meter samt belysningsanläggning. 

Väglängden är ungefär 175 meter. Terrängförhållandena på platsen visar 

enligt SGUs jordartskarta att berört markområde består av morän och berg, 

vilket kräver sprängningsarbete. Detta ger vid en grov uppskattning en 

kostnad på runt 3 miljoner (anläggningskostnad + projektkostnader) med 

förbehåll för mängden bergssprängning som krävs.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

70(81) 
2022-04-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Vad gäller frågan om tidplan för detaljplan lämnar stadsarkitekten följande 

information.  Något som starkt påverkar tidplanen är hur Trafikverket ställer 

sig till förslaget. Eftersom Ronnebyvägen är en statlig väg behöver de 

godkänna en korsnings utformning. Marken kommunen äger där förslaget 

möter Ronnebyvägen är smal och ligger i en kurva, vilket kan innebära 

svårigheter. I arbetet hade man också behövt undersöka vilken extra trafik 

som hade genererats på Ronnebyvägen och om den är lämplig för detta eller 

om åtgärder behövs och är möjliga. Vägen är idag smal och ligger till stora 

delar inom riksintresse för kulturmiljövård. En del bostäder ligger nära och 

buller hade behövt undersökas i planarbetet. På området mellan 

Gustavsbergsvägen och Ronnebyvägen finns också en del skyddsvärda träd. 

Genomförandetiderna för de gällande planerna i området har gått ut och 

översiktsplanen anger att området är befintlig tätort samt viktigt som 

grönstråk. Utgår man från de tankarna och i undersökningen om behovet av 

att upprätta en strategisk miljöbedömning kommer fram till att det inte blir 

någon betydande miljöpåverkan bör en plan kunna tas fram med ett 

standardförfarande och ta ca 1,5 år. Detta är dock som först beskrivet helt 

beroende på hur Trafikverket ställer sig till förslaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens au 
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§ 183 Dnr 2021-000668 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG angående ny 
väg från Sandenområdet i Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag enligt nedan har inkommit till kommunen: 

Jag är en av de boende på Sanden i Bräkne-Hoby, jag tar mig ofta ut till 

E22:an för vidare färd. När jag gör detta så åker jag som de flesta andra på 

Gustavsbergsvägen och in på Häradsvägen förbi skolan. Jag gör det av två 

anledningar, det är närmaste vägen och jag slipper tänka på om bommarna 

för tåget är nere eller inte. Jag vet också att det ofta är trafikkaos vid skolan 

när barn ska hämtas och lämnas. Många som kommer från Sandenhållet kör 

över på fel sida av vägen vid skolan och parkerar i en gammal bussficka för 

att släppa av sina barn så att de inte behöver gå över vägen. Det är mycket 

barn och föräldrar som rör sig både på och runt vägen. Det är inte någon 

lyckad situation.  

Nu när kommunen bestämmer sig för att lägga en ny förskola på denna sida 

av järnvägen är jag rädd att detta problem bara kommer att öka ännu mer. 

Jag ser framför mig att det kommer att passera ännu fler bilar från Sanden 

hållet, alltså de kommer norrifrån förbi skolan på Häraldsvägen. De har varit 

på förskolan och lämnat de små och så släpper de av sina större barn vid 

skolan. Jag är rädd att det kommer att öka på trafiksituationen förbi skolan 

och att det kommer att bli ännu mera kaos och i värsta fall att det sker en 

allvarlig olycka. 

Jag vet att när den nya förskolan i Bräkne-Hoby planerades så tittade man på 

att Hästhagsvägen, Gustavsbergsvägen och Bräknevägen lätt skulle klara av 

belastningen av mer trafik. Det tror jag också, men det är inte den vägen de 

flesta kommer att välja, vad jag skulle tro av egen erfarenhet, utan man 

kommer att åka från Gustavsbergsvägen in på Häradsvägen förbi skolan. Det 

är inget alternativ att stänga av Häradsvägen heller för då är Sanden helt 

avskärmad när bommarna för tåget är nere. Så mitt förslag hjälper till att 

både få bort mycket trafik från Häradsvägen förbi skolan och att barnen blir 

avsläppta och hämtade på den plats som var avsedd för detta redan från 

början samt öppnar upp så vi får en alternativ väg så vi inte blir avskärmade 

av bommarna vid Gustavsbergsvägen.  
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Förslaget är att man gör en ny sträckning av Hästhagsvägen där den möter 

Gustavsbergsvägen så fortsätter man bara rakt fram in i dungen som är där 

och kommer ut där Grytvägen och Ronnebyvägen möts. De hus som ligger 

runt där ligger på sådant avstånd så jag anser att de inte borde bli direkt 

påverkade av en ny väg där. Vill man så tror jag även att det skulle vara 

möjligt att bredda Ronnebyvägen om man nu anser att det skulle behövas. 

Då kommer de som ska lämna sina barn på skolan att komma till skolans 

parkering vid idrottshallen där man antingen kan parkera och gå med sina 

barn till fritids, eller om man har större barn så kan man åka runt i 

avlämningssnurran som finns nedanför parkeringen. Ska man ut mot E22:an 

tar man kanske till vänster när man kommer ut på Ronnebyvägen och 

kommer ner till gamla riksvägen och bort till E22:an den vägen.  

På detta sätt avlastar vi trafiken på Häradsvägen förbi skolan och det finns en 

annan bättre väg att ta sig till både skola och E22:an och den blir inte 

stoppad av bommar heller. Som jag ser det finns det mycket vinning i att 

bygga denna vägsträcka.  

Bedömning 

Medborgarförslaget föreslår att den tidigare planlagda vägsträckningen från 

Gustavsbergsvägen till Ronnebyvägen byggs ut för att avlasta Häradsvägen 

från trafik, särskilt vid hämtnings- och lämningstider till skola och förskola.  

Just nu pågår planläggning för en ny förskola på Sanden, i början av 

Svedjevägen. Detaljplaneläggningen har föregåtts av ett planprogram som 

syftade till att utreda lämplig placering av en ny förskola i Bräkne-Hoby, 

med avseende på olika aspekter där gator och trafik särskilt studerats. 

Planprogrammet gav att den valda platsen för förskola är lämplig bland 

annat med hänsyn till befintligt gatunät som anses vara väl utbyggt för de 

tillkommande trafikrörelser en ny förskola kan ge upphov till. Detta kommer 

att studeras närmre i en trafikutredning inom ramen för detaljplanearbetet.  

Enheten för strategisk samhällsutveckling (ESS) har yttrat sig över 

medborgarförslaget. I yttrandet beskrivs bland annat att den föreslagna 

vägsträckningen enligt medborgarförslaget tidigare fanns planlagd, men i ny 

detaljplan från 2012 har möjligheten att bygga ut vägen tagits bort genom att 

tidigare planerad vägsträckning ersatts med allmän plats natur samt mark för 

bostadsändamål.  

 

Teknik-, kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 

och anger att de inte anser sig berörda av förslaget.  

 

Sammanfattningsvis kan det utifrån resultatet av trafikutredning i nu 

pågående detaljplanearbete och vid en fullbelagd förskola på Sanden finnas 
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skäl att se över befintlig trafiksituation vid Hobyskolan kopplat till det som 

förslagsskrivaren beskriver angående Häradsvägen, då främst genom 

exempelvis information till föräldrar och tydlig skyltning av hur hämtning 

och lämning sker på ett trafiksäkert sätt.   

 

Komplettering efter återremiss 2022-03-21:  

En grov kostnadsuppskattning har tagits fram som baseras på nyligen utförda 

väganläggningsprojekt i kommunen. Den vägtyp som har legat till grund för 

beräkningen är en lokalgata med en körbanebredd på 7,5 meter med en 

separerad gång- och cykelväg på 2,5 meter samt belysningsanläggning. 

Väglängden är ungefär 175 meter. Terrängförhållandena på platsen visar 

enligt SGUs jordartskarta att berört markområde består av morän och berg, 

vilket kräver sprängningsarbete. Detta ger vid en grov uppskattning en 

kostnad på runt 3 miljoner (anläggningskostnad + projektkostnader) med 

förbehåll för mängden bergssprängning som krävs.  

  

Vad gäller frågan om tidplan för detaljplan lämnar stadsarkitekten följande 

information.  Något som starkt påverkar tidplanen är hur Trafikverket ställer 

sig till förslaget. Eftersom Ronnebyvägen är en statlig väg behöver de 

godkänna en korsnings utformning. Marken kommunen äger där förslaget 

möter Ronnebyvägen är smal och ligger i en kurva, vilket kan innebära 

svårigheter. I arbetet hade man också behövt undersöka vilken extra trafik 

som hade genererats på Ronnebyvägen och om den är lämplig för detta eller 

om åtgärder behövs och är möjliga. Vägen är idag smal och ligger till stora 

delar inom riksintresse för kulturmiljövård. En del bostäder ligger nära och 

buller hade behövt undersökas i planarbetet. På området mellan 

Gustavsbergsvägen och Ronnebyvägen finns också en del skyddsvärda träd. 

Genomförandetiderna för de gällande planerna i området har gått ut och 

översiktsplanen anger att området är befintlig tätort samt viktigt som 

grönstråk. Utgår man från de tankarna och i undersökningen om behovet av 

att upprätta en strategisk miljöbedömning kommer fram till att det inte blir 

någon betydande miljöpåverkan bör en plan kunna tas fram med ett 

standardförfarande och ta ca 1,5 år. Detta är dock som först beskrivet helt 

beroende på hur Trafikverket ställer sig till förslaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens au 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

75(81) 
2022-04-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr 2022-000004 101 

Delegationsbeslut 2022 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras:  

- Ordförandebeslut 2022-03-27 enligt 1.1 delegationsordningen: beslut om 

att förrättningsarvode ska utgå med 2 h för de förtroendevalda som deltar på 

den verksamhetsspecifika utbildningen under säkerhetsveckan v. 13 

- Ordförandebeslut 2022-04-19 enligt 1.8 delegationsordningen: Avstår från 

yttrande över Remiss av förslag till föreskrifter om ändring av Skolverkets 

föreskrifter (SKOLFS 2021:28) om fjärrundervisning och allmänna råd till 

föreskrifterna.  

     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 185 Dnr 2022-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Det föreligger inga kurser och inbjudningar. 

________________ 
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§ 186 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Det föreligger inga delgivningsärenden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 187 Dnr 2022-000227 009 

Beredskapsmat 

Förvaltningschef Anders Karlsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kostenheten har fått ett uppdrag av kommundirektören att beräkna 

kostnaden och eventuellt säkerställa ett beredskapslager i kristid, för de som 

erhåller kost inom kommunens försorg i fredstid. Beredskapslagret ska 

därmed säkerställa ett behov av kost som kan uppstå vid ett eventuellt 

krisläge inom förskolan, skolan och omsorgen. För att säkerställa hållbarhet 

av varor och ingredienser i lagret under en längre tid krävs eventuellt att 

vissa varor även blir en naturlig del kostens planering och i den 

återkommande årliga planeringen av menyer.      

Bedömning 

För att säkerställa behovet och tillgång till kost under en längre tid finns det 

möjlighet att upphandla frystorkade matportioner, med en hållbarhet upp till 

25 år. Kostenheten har föreslagit en meny bestående av dessa frystorkade 

portioner och även beräknat en prognosticerad kostnad för inköpen av dessa. 

Lokalstrategen har fått i uppdrag att undersöka var de frystorkade 

portionerna skall förvaras under fredstid.       

Förslag till beslut 

Kostenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att besluta att kostenheten ska säkerställa beredskapsmat 

enligt föreslagen meny och arbeta fram ett förfrågningsunderlag tillsammans 

med inköpsenheten, som sedan ska fastslås av Kommunstyrelsen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 

Michaelsson (C), Peter Bowin (V) samt Nicolas Westrup (SD). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att besluta 

att kostenheten ska säkerställa beredskapsmat enligt föreslagen meny och 
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arbeta fram ett förfrågningsunderlag tillsammans med inköpsenheten, som 

sedan ska fastslås av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 188 Dnr 2022-000229 600 

EU-projekt BIU 

 

Sammanfattning  

Henrik Lövgren, chef för Samhällskommunikation och projektledare BIU 

Online, redogör för projektansökan hos Asyl-, migrations- och 

integrationsfonden (AMIF). 

Det fyraåriga projektet EMIN - Europeiska Migrations- och Integrationsnätet 

är tänkt att starta upp i september och har en budget på totalt 130 mkr. EU-

fonden finansierar 90 % vilket innebär att medfinansieringen från 

kommunen sida är 13 mkr men i praktiken 1 mkr/år. Medfinansiering 

kommer till största delen att bestå av befintliga lönekostnader. 

Ur utkast till projektansökan: 

”Sammanfattande projektbeskrivning 

Europeiska Migrations- och Integrationsnätet (EMIN) erbjuder en ny digital, 

geografiskt oberoende arbetsprocess och leveransstruktur av tjänster för att 

möta den stora samhällsutmaningen kring integration av nyanlända som 

kommer att öka ännu mer i framtiden pga konflikter och klimatförändringar.  

 

Forskning och utredningar påvisar ojämlik hälsa, brist på likvärdighet inom 

utbildning, samt en svag etablering för nyanlända på arbetsmarknaden, vilket 

försvårar integrationen. Ingen enskild aktivitet kan lösa problemet med att 

skapa likvärdiga förutsättningar för målgruppen, utan vi måste följa 

individen och tillföra individanpassade och sammanhängande insatser inom 

olika områden när och där det behövs.  

 

För att lösa dessa prioriterade problem fokuserar EMIN på två viktiga delar: 

1. En gemensam, samproducerande digital värdekedja runt individen 

(nationell, regional samt lokal nivå).  

2. En användarvänlig och skalbar digital arbetsmodell och plattform för 

individanpassad tjänsteleverans.”   

För första delen skapas en aktivitet per värdeområde (förberedande, 

förebyggande/hälsofrämjande, stödjande/coachande och etablerande): 

Global integration, eHälsa Vux, BIU Online 3.0 och Hälsa Skola Jobb. 

Projektet genomförs med flera projektpartners och samarbetspartners. 

Beslut om godkännande av att gå in med ansökan önskas. Sista 

ansökningsdag är 2022-04-26.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin 

(V), Tommy Andersson (S), Magnus Pettersson (S) och Bengt Sven Åke 

Johansson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att 

tillstyrka medfinansiering enligt projektansökan under förutsättning att 

utbildningsnämnden tillstyrker samt att kommunfullmäktige fattar beslut om 

medfinansiering. Om kommunfullmäktige ej fattar sådant beslut ska ansökan 

dras tillbaka. 

Till budgetberedningen överlämnas förslag att den mellanskillnad på ca 3 

mkr som uppstår om nuvarande verksamhet i BIU finansieras via projektet 

ska utbildningsnämndens budget reduceras med fr.o.m. budget 2023 och fyra 

år framåt. 

       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka medfinansiering enligt 

projektansökan under förutsättning att utbildningsnämnden tillstyrker samt 

att kommunfullmäktige fattar beslut om medfinansiering. Om 

kommunfullmäktige ej fattar sådant beslut ska ansökan dras tillbaka. 

Till budgetberedningen överlämnas förslag att den mellanskillnad på ca 3 

mkr som uppstår om nuvarande verksamhet i BIU finansieras via projektet 

ska utbildningsnämndens budget reduceras med fr.o.m. budget 2023 och fyra 

år framåt. 

________________ 

Exp: 

Henrik Lövgren 

Utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

 


