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§ 62 Dnr 2022-000006 101 

Val av justerare KF 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker på 

onsdag 2022-04-04 kl. 12:00. 

________________ 
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§ 63 Dnr 2022-000014 101 

Godkännande av dagordning KF 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 64 Dnr 2022-000176 009 

Informationsärende - Presentation av 
trygghetsundersökning bland högstadie- och 
gymnasieelever 

 

Sammanfattning  

Anna Johansson, kommunpolis, och Bibbi Rönnlund, BRÅ-samordnare, 

presenterar trygghetsundersökningen som genomförts bland Ronneby 

kommuns högstadie- och gymnasieelever.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), Magnus Pettersson (S), 

Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) och Malin Månsson (S).  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 65 Dnr 2022-000007 101 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag anmäls: 

Dnr Ärendemening Beredning Beslut 

2022/116 MEDBORGARFÖRSLAG 

vikten av nödvändig, bra 

och tidig information om 

förändringen till 

effektmätning 

Ronneby miljö & 

teknik AB 

Kommunfullmäktige 

2022/175 MEDBORGARFÖRSLAG 

om parkering utanför 

Katrins pizzeria 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

2022/183 MEDBORGARFÖRSLAG 

ändra parkeringstiden på 

Södra Smålandsgatan i 

Kallinge 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

2022/206 MEDBORGARFÖRSLAG 

väder- och vindskydda 

befintlig betongläktare på 

konstgräsplanen Jernvallen 

i Kallinge 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

2022/211 MEDBORGARFÖRSLAG 

bygg en smal högbro över 

sundet till Karön 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

Kommunstyrelsen 

(mark- och 

exploateringsenheten) 

Kommunfullmäktige 

2022/212 MEDBORGARFÖRSLAG 

bygg Gribshunden på 

Östra Piren 

Kommunstyrelsen 

(mark- och 

exploateringsenheten) 

Kommunfullmäktige 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen hanteras i enlighet med 

nedan: 

Dnr Ärendemening Beredning Beslut 

2022/116 MEDBORGARFÖRSLAG 

vikten av nödvändig, bra 

och tidig information om 

förändringen till 

effektmätning 

Ronneby miljö & 

teknik AB 

Kommunfullmäktige 

2022/175 MEDBORGARFÖRSLAG 

om parkering utanför 

Katrins pizzeria 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

2022/183 MEDBORGARFÖRSLAG 

ändra parkeringstiden på 

Södra Smålandsgatan i 

Kallinge 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

2022/206 MEDBORGARFÖRSLAG 

väder- och vindskydda 

befintlig betongläktare på 

konstgräsplanen Jernvallen 

i Kallinge 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

2022/211 MEDBORGARFÖRSLAG 

bygg en smal högbro över 

sundet till Karön 

Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 

Kommunstyrelsen 

(mark- och 

exploateringsenheten) 

Kommunfullmäktige 

2022/212 MEDBORGARFÖRSLAG 

bygg Gribshunden på 

Östra Piren 

Kommunstyrelsen 

(mark- och 

exploateringsenheten) 

Kommunfullmäktige 

 

________________ 

Exp: 

Berörda  
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§ 66 Dnr 2022-000228 194 

Fråga ställd av Nicolás Westrup (SD) till teknik-, fritid- 
och kulturnämndens ordförande Anders Bromée (M) 
om ordförande är villig att hjälpa krögaren med att se 
till att Kallebåten går i linjetrafik under de tider 
restaurangen håller öppet, i kommunal regi? 

 

Sammanfattning  

Nicolas Westrup (SD) ställer följande fråga till Anders Bromée (M), 

ordförande i teknik-fritid- och kulturnämnden: 

På Visit Blekinge kan man läsa följande: 

Karön kallas ofta för ”Blekinges pärla”. För att komma till Karön åker man 

båt som går mellan Ekenäs och Karön. Båtturen tar bara några minuter och 

går mellan 10.00 – 21.00 under perioden 1 juni-31 augusti 2021 samt 

onsdag, fredag och lördag 10.00-23.00. 

Vi har under senare tid kunnat ta del av att ”Blekinges pärla” inte längre 

kommer att trafikeras av ”Kallebåten” utan att den kommer att läggas som 

reserv vid kajen. 

”Kallebåten” är enligt Sverigedemokraterna ett vackert fartyg som av flera 

olika anledningar är värd att behålla i drift. Först har vi det kulturella och 

upplevelsen, sedan har vi även service och tillgång till badstrand och 

restaurang på Karön. 

Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om att rusta upp badstranden 

samt att i anslutning till denna, bygga upp en mindre kiosk, där badgästerna 

kan svalka sig med till exempel en glass. 

Sverigedemokraterna i Ronneby skulle vilja ha svar på om ordförande 

Anders Brommé är villig att hjälpa krögaren med att se till att Kallebåten går 

i linjetrafik under de tider Restaurangen håller öppet, i kommunal regi?      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att frågan omvandlas till en interpellation 

och att den besvaras skriftligen till nästa sammanträde.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan omvandlas till en interpellation och 

att den besvaras skriftligen till nästa sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Anders Bromée 

Nicolas Westrup 
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§ 67 Dnr 2022-000237 194 

Fråga ställd av Peter Bowin (V) till socialnämndens 
ordförande Therese Åberg (M) om "extrapengar" till de 
fattigaste i kommunen 

 

Sammanfattning  

Peter Bowin (V) ställer följande fråga till Therese Åberg (M), ordförande i 

socialnämnden: 

Priserna på mat, el och bränsle skjuter i höjden. Därför har regeringen 

beslutat att ge barnfamiljer med låga inkomster ett tilläggsbidrag för att klara 

prisökningarna – i snitt omkring 750 kronor i månaden. Regeringen har 

föreslagit att barnfamiljer som har bostadsbidrag ska få ett tillfälligt 

tilläggsbidrag från och med juli 2022 till och med december 2022. Pengarna 

ska betalas ut automatiskt till barnfamiljer som har bostadsbidrag och är 25 

procent av det beloppet som mottagaren brukar få i bostadsbidrag varje 

månad.  
 

Regeringens tilläggsbidrag går till kommunerna för hantering. 
 

För barnfamiljer med låg inkomst innebär det 750 kronor extra i månaden för 

att de ska klara ökade priser på el, mat och bränsle. Men för de familjer som 

har försörjningsstöd blir det inga extra pengar. De pengarna går till 

kommunen istället eftersom försörjningsstödet sänks.  
 

Det är pengar som är avsedda för barnfamiljerna, de ska inte gå till 

kommunens övriga verksamhet. Vi vet att de familjer som lever på 

försörjningsstöd och har barn har det extra tufft, jämfört med andra familjer. 

Vi ser att alla får höjda priser nu, då är det viktigt att pengarna går dit de är 

avsedda,  

Staten borde ha tänkt på det här och tagit ett beslut nationellt, så att man inte 

fick välja i kommunerna. 

Konsekvenserna för de sämst ställda barnen borde innebära samma 

behandling som Ronneby kommun tog initiativ till 2006 med anledning av 

den då beslutade höjningen av barnbidraget med 100 kronor i månaden. Då 

fattade Ronneby kommuns socialnämnd ett beslut att inte låta den höjningen 

påverka försörjningsstödet. Lite senare fattade regeringen beslut om att detta 

skulle gälla nationellt. 

 

Under coronapandemin gjorde ett fåtal kommuner undantag från regeln att 

sänka försörjningsstödet för familjer som fick tilläggsbidrag. I  t ex Timrå 
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kommun beslutade en enig socialnämnd både 2020 och 2021 att inte räkna 

det tillfälliga tilläggsbidraget som inkomst vid ansökan om försörjningsstöd. 

 

Har Socialnämnden i Ronneby tänkt i dessa banor och kan tänka sig samma 

konstruktion - dvs att försörjningsstödet inte påverkas av en tillfällig höjning 

av bostadsbidraget? 

 

Therese Åberg (M) lämnar följande svar: 

Det tillfälliga tilläggsbidraget som kommer utbetalas med bostadsbidraget 

från 1 juli avser kompensation till barnfamiljer för förhöjda 

levnadskostnader såsom el, mat m.m. och vi kommer INTE att räkna det som 

en inkomst.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M) och Peter Bowin (V).  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Therese Åberg 

Peter Bowin  
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§ 68 Dnr 2022-000193 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot 
i samverkansnämnden, Rickard Evaldsson (M) 

 

Sammanfattning  

Rickard Evaldsson (M) anhåller om entledigande från uppdraget som 

ledamot i samverkansnämnden i Blekinge län.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M).  

Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar på att kommunfullmäktige entledigar Rickard 

Evaldsson (M) från uppdraget som ledamot i samverkansnämnden i 

Blekinge län och utser Sara Blixt (M) till ny ledamot.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Rickard Evaldsson (M) från 

uppdraget som ledamot i Samverkansnämnden i Blekinge län. 

2. Kommunfullmäktige utser Sara Blixt (M) till ny ledamot i 

Samverkansnämnden i Blekinge län. 

________________ 

Exp: 

Rickard Evaldsson 

Sara Blixt 

Samverkansnämnden i Blekinge Län 

Kanslienheten, Ronneby kommun  
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§ 69 Dnr 2022-000194 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige, Birgitta Larsson (RP) 

 

Sammanfattning  

Birgitta Larsson (RP) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige kan entlediga Birgitta Larsson (RP) från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Larsson (RP) från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen i Blekinge län om en ny 

sammanräkning för utseende av en ny ersättare efter Birgitta Larsson 

(RP). 

________________ 

Exp: 

Birgitta Larsson 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Kanslienheten 
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§ 70 Dnr 2022-000210 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden, Sara Jansson (SD) 

 

Sammanfattning  

Sara Jansson (SD) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige entledigar Sara 

Jansson (SD) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden samt utser 

Eva Kilström Widstrand (SD) till ny ersättare.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Sara Jansson (SD) från uppdraget 

som ersättare i utbildningsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Eva Kilström Widstrand (SD) till ny 

ersättare. 

________________ 

Exp: 

Sara Jansson 

Eva Kilström Widstrand 

Utbildningsnämnden 

Kanslienheten 

Personalenheten  
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§ 71 Dnr 2021-000788 040 

Årsredovisning 2021 för Ronneby kommun samt fråga 
om ansvarsfrihet 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-22 § 94 

Framläggande av årsredovisning för 2021 omfattande Ronneby kommun, 

dess helägda bolag och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Blekinge (kommunkoncernen).  

De kommunala bolagen och Räddningstjänsten Östra Blekinge lägger fram 

egna årsredovisningar till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ger i sin 

tur ger direktiv till utsedda ombud inför kommande ordinarie 

bolagsstämmor/årsstämmor. Direktiven hanteras i ett separat ärende. 

Nämnder, bolag och Räddningstjänst kommer att ha redovisat bokslut för 

2021 i särskilda bokslutsgenomgångar inför 

budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen behandlar 

årsredovisning och direktiv. 

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan 

fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enligt KL 5 kap. 24 §. 

I kommunens resultatutjämningsreserv (en uppmärkt del av kommunens 

egna kapital) finns 69 867 tkr. Föreslås att ytterligare 10 133 tkr reserveras, 

innebärande totalt 80 000 tkr i resultatutjämningsreserv. Enligt kommunens 

riktlinjer får reserven uppgå till maximalt 4 % av skatteintäkter, generella 

statsbidrag, m.m., vilket för närvarande motsvarar ca 80,2 mkr.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om 

reservering av 10 133 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till 

kommunens resultatutjämningsreserv. 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ronneby kommuns årsredovisning 

för 2021 och överlämnar densamma till revisorerna och 

Kommunfullmäktige. 

 

Bilagda dokument Folkhälsobokslut 2021 och Miljöbokslut 2021 noteras till 

protokollet.   
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Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om 

reservering av 10 133 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till 

kommunens resultatutjämningsreserv. 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ronneby kommuns årsredovisning 

för 2021 och överlämnar densamma till revisorerna och 

Kommunfullmäktige. 

 

Bilagda dokument Folkhälsobokslut 2021 och Miljöbokslut 2021 noteras till 

protokollet.   

 

Revisorerna lämnar följande revisionsberättelse för år 2021: 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 

som bedrivits av kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, 

utbildningsnämnden, teknik-, fritid- och kulturnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, 

överförmyndarnämnden och valnämnden. Vidare har vi, genom att vara 

utsedda lekmannarevisorer, även granskat verksamheten i AB Ronneby 

Helsobrunn, AB Ronneby industrifastigheter, Ronnebybrunn AB, Ronneby 

Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljö Teknik Energi AB, AB Ronnebyhus 

och Ronnebyhus Holding AB under 2021. 

 

Styrelsen och nämnderna ansvarar for att verksamheten bedrivs i enlighet 

med gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt de måI, beslut och 

riktlinjer som gäller flor verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar 

också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt för återredovisning till 

kommunfullmäktige av hur de fullgjort uppdraget. 

 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och 

redovisning och att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag 

från kommunfullmäktige. 

 

Kommunrevisionen konstaterar att covid-19 har påverkat kommunens 

verksamhet även under 2021. Under 2020 fick kommunen ställa om och 

anpassa sin verksamhet utifrån pandemin och det allvarliga läge som 

uppstod. Påverkan under 2021 noteras framförallt avseende hantering av en 

omfattande sjukfrånvaro inom kommunens olika verksamheter och att 

upprätthålla kvalitet och en tillfredsställande arbetsmiljö. Vi har på en 
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övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat 

med krishantering och de utmaningar pandemin har medfört utifrån deras 

uppdrag och ansvar enligt reglementen. I våra fördjupade granskningar har 

pandemins påverkan, i tillämpliga delar, särskilt beaktats. Vi kan konstatera 

att revisionen fortsatt kommer att följa de konsekvenser som pandemin har 

haft till följd i den kommunala organisationen. 

 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ronneby kommun har 

bedrivit verksamheten på ett i stort sett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit 

tillräcklig. 

Vi bedömer att ett av två finansiella mål som fullmäktige ställt upp är 

uppnått. 

Vi bedömer att kommunens verksamhetsmål har delvis uppnåtts. 

 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2021 godkänns. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M), Magnus 

Pettersson (S), Lova Necksten (MP), Magnus Gustafsson (C), Kenneth 

Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) och Tommy 

Andersson (S).  
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Jäv 

Kommunstyrelsen  

Tommy Andersson (S), Tim Aulin (SD), Peter Bowin (V), Anders Bromée 

(M), Catharina Christensson (S), Åsa Evaldsson (M), Rickard Evaldsson 

(M), Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Gina Hellberg Johansson 

(SD), Tony Holgersson (SD), Silke Jacob (C), Bengt Sven Åke Johansson 

(SD), Tomas Lund (SD), Anders Lund (M), Kenneth Michaelsson (C), 

Kranislav Miletic (S), Malin Månsson (S), Lova Necksten (MP), Anders 

Oddsheden (SD), Willy Persson (KD), Magnus Pettersson (S), Ola 

Robertsson (S), Annette Rydell (S), Nicolas Westrup (SD), Jan-Eric Wildros 

(S), Agneta Wildros (S) och Stefan Österhof (S).  

Tjänstgörande ersättare: 

Johannes Chen (M) tjänstgör istället för Roger Fredriksson (M). 

Lars Saager (M) tjänstgör istället för Åsa Evaldsson (M). 

Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Magnus Pettersson (S). 

Magnus Björk (S) tjänstgör istället för Tommy Andersson (S). 

 

Socialnämnden 

Carina Aulin (SD), Tim Aulin (SD), Magnus Björk (S), Malin Månsson (S), 

Thomas Svensson (S), Nicolas Westrup (SD) och Therese Åberg (M). 

Tjänstgörande ersättare: 

Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Malin Månsson (S). 

Ann-Margret Olofsson (S) tjänstgör istället för Thomas Svensson (S). 

Johannes Chen (M) tjänstgör istället för Therese Åberg (M).  

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Magnus Björk (S), Peter Bowin (V), Anders Bromée (M), Catharina 

Christensson (S), Rickard Evaldsson (M), Helene Fogelberg (M), Fredrik 

Jacobsen (M), Magnus Johannesson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 

Kranislav Miletic (S), Anders Oddsheden (SD), Thommy Persson (S), Willy 

Persson (KD) och Ola Robertsson (S).  

Tjänstgörande ersättare: 

Johannes Chen (M) tjänstgör istället för Helene Fogelberg (M). 

Lars Saager (M) tjänstgör istället för Anders Bromée (M). 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Carina Aulin (SD), Tim Aulin (SD), Sandra Bergkvist (SD), Johannes Chen 

(M), Rickard Evaldsson (M), Gina Hellberg Johansson (SD), Anders 

Oddsheden (SD), Annette Rydell (S), Anders Lund (M), Mohammed Teeti 

(V), Nils Ingmar Thorell (L), Agneta Wildros (S) och Jan-Eric Wildros (S). 

Tjänstgörande ersättare: 

Lars Saager (M tjänstgör istället för Anders Lund (M).  

Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Annette Rydell (S). 

Magnus Björk (S) tjänstgör istället för Jan-Eric Wildros (S).  

Utbildningsnämnden 

Tim Aulin (SD), Carina Aulin (SD), Sandra Bergkvist (SD), Peter Bowin 

(V), Åsa Evaldsson (M), Rickard Evaldsson (M), Tony Holgersson (SD), 

Silke Jacob (C), Kranislav Miletic (S), Lars Saager (M) och Stefan Österhof 

(S).  

Tjänstgörande ersättare: 

Johannes Chen (M) tjänstgör istället för Åsa Evaldsson (M).  

Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Stefan Österhof (S). 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Hillevi Andersson (C), Sandra Bergkvist (SD), Peter Bowin (V), Pär Dover 

(S), Tony Holgersson (SD), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Anders 

Oddsheden (SD), Willy Persson (KD), Ola Robertsson (S), Mattias 

Ronnestad (SD) och Lars Saager (M). 

Tjänstgörande ersättare: 

Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Pär Dover (S). 

Överförmyndarnämnden 

Agneta Wildros (S) och Jan-Eric Wildros (S).  

Tjänstgörande ersättare: 

Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Agneta Wildros (S). 

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag om att reservera 10 133 000 kr av årets resultat efter 

balanskravsjusteringar till kommunens resultatutjämningsreserv och finner 

att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       
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Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att godkänna 

årsredovisningen 2021 för Ronneby kommun och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att notera 

Folkhälsobokslut 2021 och Miljöbokslut 2021 till protokollet och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 4 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess 

ledamöter, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 5 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden och dess 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 6 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden 

och dess ledamöter, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma. 

Propositionsordning 7 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för teknik-fritid- och 

kulturnämnden och dess ledamöter och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma. 

Propositionsordning 8 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 

och dess ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 9 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(65) 
2022-04-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 10 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och 

dess ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att reservera av 10 133 000 kr av årets 

resultat efter balanskravsjusteringar till kommunens 

resultatutjämningsreserv. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Ronneby 

kommun.  

3. Kommunfullmäktige noterar Folkhälsobokslut 2021 och 

Miljöbokslut 2021 till protokollet.  

4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ovan nämnda styrelser 

och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  

Samtliga nämnder  
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§ 72 Dnr 2021-000790 040 

Ägardirektiv till årsstämmor 2022 för kommunens 
helägda bolag (för 2021) 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-22 § 96 

Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, 

Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik 

Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB har framlagt 

årsredovisningar/ förvaltningsberättelser för 2021. 

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag” skall kommunfullmäktige styra bolagen genom att ge direktiv till 

kommunens ombud på bolagsstämmorna      

Bedömning 

I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2021 

redovisas för kommunfullmäktige lämnar kommunfullmäktige direktiv till 

kommunens bolagsstämmoombud, för hur ombudet ska agera vid ovan 

nämnda bolags årsstämmor som hålls under maj 2022.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding 

AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2021 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 
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 fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 

 fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

 bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 

ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet: 

 besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt 

löpande räkningsregler 

 i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant 

(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda 

revisorers förslag  

 besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 

ersättningsreglemente 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

godkända drift- och investeringsbudgetar 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

 i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv.      
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Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lämna 

följande direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronneby 

Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby 

Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus och 

Ronnebyhus Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2021 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

 fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 

 fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

 bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 

ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet: 

 besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt 

löpande räkningsregler 

 i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant 

(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda 

revisorers förslag  

 besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 

ersättningsreglemente 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

godkända drift- och investeringsbudgetar 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 
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i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade 

ägardirektiv. 

Jäv 

AB Ronneby Helsobrunn 

Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S), 

Anders Bromée (M), Tommy Andersson (S), Annette Rydell (S), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Gina Hellberg Johansson (SD), Tim Aulin (SD) 

Carina Aulin (SD) och Magnus Björk (S).  

Tjänstgörande ersättare  

Johannes Chen (M) tjänstgör istället för Roger Fredriksson (M). 

Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Magnus Pettersson (S). 

AB Ronneby Industrifastigheter  

Tony Holgersson (SD), Tomas Lund (SD) och Anders Lund (M). 

Tjänstgörande ersättare 

Johannes Chen (M) tjänstgör istället för Anders Lund (M). 

Ronneby Brunn AB 

Tony Holgersson (SD), Tomas Lund (SD) och Anders Lund (M). 

Tjänstgörande ersättare 

Johannes Chen (M) tjänstgör istället för Anders Lund (M). 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Carina Aulin (SD), Tim Aulin (SD), Anders Oddsheden (SD), Willy Persson 

(KD), Thomas Svensson (S), Jan-Eric Wildros (S) och Agneta Wildros (S).  

Tjänstgörande ersättare 

Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Jan-Eric Wildros (S). 

Magnus Björk (S) tjänstgör istället för Thomas Svensson (S).  
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Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Carina Aulin (SD), Tim Aulin (SD), Anders Oddsheden (SD), Willy Persson 

(KD), Thomas Svensson (S), Jan-Eric Wildros (S) och Agneta Wildros (S). 

Tjänstgörande ersättare 

Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Jan-Eric Wildros (S). 

Magnus Björk (S) tjänstgör istället för Thomas Svensson (S). 

AB Ronnebyhus 

Carina Aulin (SD), Tim Aulin (SD), Magnus Gustafsson (C), Anders 

Oddsheden (SD) och Nicolas Westrup (SD). 

Ronnebyhus Holding AB 

Carina Aulin (SD), Tim Aulin (SD), Magnus Gustafsson (C), Anders 

Oddsheden (SD) och Nicolas Westrup (SD). 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding 

AB: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2021 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

 fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 

 fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

 bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 

ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
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Vidare skall ombudet: 

 besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt 

löpande räkningsregler 

 i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant 

(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda 

revisorers förslag  

 besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 

ersättningsreglemente 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

godkända drift- och investeringsbudgetar 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

 i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Kommunfullmäktiges stämmoombud vid helägda kommunala bolags 

stämmor 
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§ 73 Dnr 2022-000135 303 

Anhållan om införlivande av fastighet i 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 
Kuggeboda 2:54 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-05 § 100 

Ronneby Miljö och Teknik AB anhåller om att införliva fastigheten 

Kuggeboda 2:54 i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 

Fastigheten ligger delvis i befintliga verksamhetsområdet för vatten och 

spillvatten. Fastigheten har ansökt om att få ansluta till kommunalt vatten 

och spillvatten. I kartorna nedan är fastigheten markerad röd och 

verksamhetsområdet för vatten blå skrafferat och spillvattnet röd skrafferat. 
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Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheten 

Kuggeboda 2:54 i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige införlivar fastigheten Kuggeboda 2:54 i 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 

________________ 

Exp: 

Ronneby miljö & Teknik AB, Jörgen Holmström  
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§ 74 Dnr 2022-000143 303 

Anhållan om införlivande av fastigheter i 
verksamhetsområde för spillvatten, Millegarne 1:17, 
2:66 och 2:67 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-05 § 101 

Ronneby Miljö och Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna 

Millegarne 1:17, Millegarne 2:66 och Millegarne 2:67 i verksamhetsområdet 

för spillvatten. Fastigheterna ligger idag i befintligt verksamhetsområde för 

vatten. Fastigheten Millegarne 1:17 har ansökt om att få ansluta till 

kommunalt spillvatten och Millegarne 1:66 är redan ansluten som 

avtalskund. I kartan nedan är fastigheterna markerad blå och befintligt 

verksamhetsområdet för spillvatten är röd skrafferat.  
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Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheterna 

Millegarne 1:17, Millegarne 2:66 och Millegarne 2:67 i verksamhetsområdet 

för spillvatten. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen införlivar fastigheterna Millegarne 1:17, Millegarne 2:66 

och Millegarne 2:67 i verksamhetsområdet för spillvatten. 

________________ 

Exp: 

Ronneby miljö & Teknik AB, Jörgen Holmström  
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§ 75 Dnr 2022-000148 303 

Informationsärende Eringsboda 
dricksvattenförsörjning 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-05 § 102 

Eringsboda är i stort behov av en ny dricksvattenförsörjning. Befintligt 

vattenverk är undermåligt och grundvattenundersökningar visar på att det 

inte finns något råvatten i närområdet att tillgå. Utredningar är gjorda och 

endast en plats har kunnat lokaliseras för ett råvattenuttag fullgott för att 

försörja Eringsboda. Dock avslags ansökan om vattendom och rådighet över 

platsen i Mark- och Miljödomstolen. 

Alternativ för ledningsdragning av dricksvatten från annan ort har 

undersökts och det alternativ med störst fördelar gentemot rådighet över 

kostnader och planering, kapacitet och sträckning visar på Möljeryd. 

Ledningsdragning från annan ort kan gentemot bakgrund av brist på råvatten 

av fullgod kvalitet och kapacitet i området kan anses vara mer fördelaktigt ur 

ett hållbart och säkert perspektiv för dricksvattenförsörjningen. 

Ledning idag dragen till Karlsnäs i samförläggning med råvattenledningar 

och även avsedd att förläggas till Möljeryd i nuvarande investeringsplan. För 

närvarande pågår projektering av denna ledning.   

 

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB 2021-09-22 

Styrelsen beslutar att ta ett inriktningsbeslut om en ledningsdragning från 

Möljeryd för att försörja Eringsboda med dricksvatten. 

Information ges till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 76 Dnr 2022-000115 012 

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2021 och 
verksamhetsplan 2022 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-05 § 106 

Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, 

arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till 

samhällets tillväxt och hållbara utveckling. Folkhälsan påverkas av 

människors livsvillkor, de förhållanden där kvinnor, män och deras barn 

växer upp och lever, samt de system som tillämpas för att hantera ohälsa och 

sjukdom. I Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom 

ramen för de ordinarie verksamheterna.  

Syftet med folkhälsorådets är att medverka till en långsiktig och hållbar 

samhällsutveckling och tillsammans med andra aktörer främja en god 

folkhälsa i Ronneby kommun. Folkhälsorådet fungerar som en styrgrupp för 

olika folkhälsoinsatser som exempelvis ANDTS (alkohol, narkotika, doping, 

tobak, spel) och barnrättsfrågor. Rådet är ett forum för utbyte och spridning 

av information samt stöd vid folkhälsoarbetet inom Ronneby kommun. 

 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att 

hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska 

mellan olika grupper inom Ronneby kommun och i jämförelse med länet och 

riket.  

I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013–2021 prioriteras fyra 

målområden: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Barns och ungas uppväxtvillkor 

3. Fysisk aktivitet 

4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

 

Folkhälsopolicyn visar på utvecklingsbehov och innehåller förslag på vad 

som behöver göras för att uppnå målen. Den ska vara ett stöd för 

nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga 
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verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan 

uppnås. 

Verksamhet 2021 

Under 2021 har Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022–2025 arbetats 

fram, vilken från och med 2022 kommer att ersätta folkhälsopolicyn. 

Hållbarhetsategin består av fem fokusområden med tillhörande inriktningar. 

Två av dessa fokusområden rör direkt och sin helhet social hållbarhet och 

folkhälsa, Jämlika och jämställda villkor och Hälsa och välbefinnande samt 

ett område delvis Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer. Indikatorerna 

som följs i folkhälsobokslutet kommer fortsättningsvis följas och redovisa 

med koppling till Hållbarhetsstrategin. 

 

Resultatet av Lupp-enkäten 2020 (Lokal uppföljningen av 

ungdomspolitiken) presenteras under vårens 2021 för förvaltningar och 

nämnder. Fördjupad dialog med unga utifrån Lupp har flyttats fram pga. 

pandemin och planeras i stället till 2022. Ungdomsfullmäktige planerades till 

hösten 2021 men har pga. covid-19 flyttas fram till våren 2022. 

 

Flertalet förvaltningar, bolag och nämnder har under våren 2021 påbörjat 

implementeringen av Rutin för barnrättbaserade beslutsunderlag.  

Under 2022 behöver fortsatt implementering av rutinen ske. Fokus för det 

kommunövergripande barnrättsarbetet under 2022 kommer även vara att 

utveckla kommunens arbete för barn och ungas delaktighet och inflytande. 

 

Utifrån utredningen Utveckling av MHFA (Första hjälpen till  

psykisk hälsa) i Ronneby kommun tog KCG hösten 2021 beslut om att 

utbildningsprogrammet MHFA ska vara en prioriterad utbildning för 

medarbetare i Ronneby kommunkoncern. Centrala medel har avsatts för 

2022 och 2023. Plan för utbildningsinsatser ska tas fram under våren 2022. 

Kurser i MHFA har startat upp inom utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen under 2021. 

 

Under 2021 utbildades personal på mellanstadiet i Agera tillsammans, vilken 

är ålderanpassning av MVP. Agera tillsamman har under hösten pilottestats 

med elever i årskurs 5 på grundskolor i kommunen. Fokus under 2021 har 

varit att få till en hållbar finansiering av det våldsförebyggande arbetet med 

MVP och Agera tillsammans. Årlig budget om 120 000 kr beslutades som en 

del av budget 2022. 
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Under året har det genomförts ett antal informationsinsatser kopplat till 

drogförebyggande arbetet; informationsinsats - TÄNK OM och 

Tonårsparlören om alkohol.  

 

Filmer om barn och ungas skärmanvändning och spelande har spridits under 

året via Ronneby kommuns Facebook-kanal med hänvisning till 

länsstyrelsen webbsida med kunskapsstöd.  

 

Under årets antidopningvecka delades inlägg i Ronneby kommuns 

Facebook-kanal med antidopningsbudskap i form av ”Visste du att”. Polisen 

och Antidopning Sverige genomförde under veckan tillsammans med 

kommunen besök på gym i kommunen och broschyren Dopning - Ett 

hälsofarligt lagbrott delas ut till gymägare. 

 

Teaterföreställningen Bengtsson på dörren genomfördes för elever i årskurs 

7 på Kallinge 7–9 och Snäckebacksskolan under april. I samband med 

föreställningen presenterades socialförvaltningens stödverksamhet för barn 

och ungdomar till föräldrar som är eller har varit beroende av alkohol eller 

andra droger. Föreställningen finansierades av folkhälsorådet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera den lämnade 

verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare  
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§ 77 Dnr 2017-000496 302 

Statusrapport "Förslag till utvecklingsplan för Ronneby 
Brunnspark framtida utveckling" 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-05: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge teknik- fritid- och kulturnämnden i 

uppdrag att genomföra färdigställandet av Brunnsparkens utvecklingsplan i 

samarbete med mark- och exploateringsenheten. Finansieringen ska hanteras 

inom teknik- fritid- och kulturnämndens befintliga investeringsram.  

Bedömning 

Förslaget är väl utarbetat och stämmer väl överens med det uppdrag 

Ronneby kommun beställt.  

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att förslå Kommunfullmäktige att uppdraget att 

utreda och kostnadsberäkna Brunnsparkens framtida utveckling anses 

fullgjort. 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslut 2022-02-15  

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att förslå 

kommunfullmäktige att: - uppdraget att utreda och kostnadsberäkna 

Brunnsparkens framtida utveckling anses fullgjort.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

- uppdraget att utreda och kostnadsberäkna Brunnsparkens framtida 

utveckling anses fullgjort. 

- efter komplettering av driftskostnader överlämna ärendet till 

budgetberedningen. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

1. Kommunfullmäktige anser uppdraget att utreda och kostnadsberäkna 

Brunnsparkens framtida som fullgjort. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att efter komplettering av 

driftkostnader överlämna ärendet till budgetberedningen.  

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden  

Budgetberedningen, att Johan Sjögren  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(65) 
2022-04-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr 2021-000677 022 

Förslag till modell- Språkbedömning i 
rekryteringsprocessen Vård- och omsorg och förskolor 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-05 § 108: 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige har beslutat 2021-05-04 § 153 och § 154 och gett 

uppdrag åt kommundirektören att ta fram ett förslag på en lämplig modell 

om hur språktester kan införas i ordinarie rekryteringsprocesser vid 

nyanställning inom vård- och omsorg och personal inom förskolor.  

 

Bakgrund till beslutet  

Vård- och omsorg  
För att vård- och omsorgsarbetet ska kunna ha en god och säker kvalitet är 

det centralt att kommunikationenddd mellan medarbetare och omsorgstagare 

på vård- och omsorgsboenden, inom hemtjänst och anhöriga är god och 

funktionell.  

Förskolor  
En förskola som arbetar språkutvecklande gynnar barnen och ger dem en 

viktig grund att stå på när de går över till förskoleklass och grundskolan. 

Pedagogernas kompetens och erfarenhet är därmed av störst vikt för att 

kunna bedriva en förskola med god och likvärdig kvalitet. Där är det också 

viktigt att rekrytera (och behålla personal) som har den utbildning och de 

kunskaper som krävs för att kunna göra ett bra arbete med hög kvalitet. 

Tillvägagångssätt  

Uppdraget har delegerats vidare Berina Dzafic (Enheten för Arbetsmarknad 

och integration) för vidare handläggning och framtagning av förslag till 

modell. I arbetet har det formats en arbetsgrupp med representanter från 

kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och 

omsorgsförvaltningen och HR- enheten. Arbetsgruppen består av: Berina 

Dzafic (handläggare i uppdrag, Enheten för Arbetsmarknad- och 

integration), Sabina Bico (Enheten för strategisk samhällsutveckling), Maria 

Sjölund (Utbildningsförvaltningen), Sonja Stranne 

(Utbildningsförvaltningen), Rex Berisha (Vård- och omsorgsförvaltningen), 

Magdalena Espenkrona (HR-enheten) och Johanna Månsson 

(Utbildningsförvaltningen).  

För att söka kunskap och ta reda på mer om nuläget kring hur 

förvaltningarna arbetar med säkerställande av språkkompetens i 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(65) 
2022-04-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

rekryteringsprocessen samt hur den omhändertas i verksamheterna har det 

till en början skickats ut en enkät till enhetschefer inom vård- och omsorg, 

rektorer inom förskolor samt bemanningsansvariga inom respektive 

verksamhet. I enkätundersökningen har det efterfrågats svar på nuläge: Hur 

säkerställs språkkompetensen i dagsläget; Vilka förutsättningar finns det för 

säkerställande av språkkompetens samt vilka utmaningar finns det vid 

språkbedömning i rekryteringsprocessen. Utöver detta efterfrågas behov 

kring språkbedömning i rekryteringsprocessen samt eventuellt vid vilka 

anställningsformer man ser behov utav stöd vid språkbedömning. Enkäten 

skickades ut till 24 enhetschefer inom vård- och omsorg, 3 

bemanningsansvariga inom vård- och omsorg, 9 förskole rektorer, 

verksamhetschef samt bemanningsansvarig för förskola. Svarsfrekvensen är 

väldigt hög och enkäten har besvarats av nästan allihop. 

Efter att berörda besvarat enkäten har vi kallat in ett antal utvalda 

respondenter från verksamheterna till dialog där vi diskuterade kring det som 

tagits upp i enkäten och vilka framtida behov man ser i det fortsatta arbetet.  

Svaren från enkäten och dialogerna har legat som ett underlag till förslag på 

modell.      

Bedömning 

Arbetsgruppens bedömning  

Arbetsgruppens bedömning och förslag till beslut utifrån enkät och dialog 

med berörda, är att skapa ett internt samarbete mellan de berörda 

verksamheterna och Komvux och få stöd vid språkbedömning av behöriga 

lärare från SFI. Genom ett nära internt samarbete kan vi utveckla samarbetet 

och nyttja möjligheten att använda Komvux (SFI) som stöd i 

rekryteringsprocessen för att förbättra och kvalitetssäkra språkbedömningen 

vid rekrytering. Att hitta en struktur för god samverkan mellan dessa aktörer 

är en grundförutsättning för att utveckla rekryteringsprocessen till att bli mer 

kvalitetssäker och underlätta för cheferna i bedömning vid rekrytering. 

Genom ett gott samarbete skapas också en helhetssyn som kan resultera i 

effektivare och mer resursbesparande arbetssätt. Likväl som verksamheterna 

får den stöd de är i behov utav får såväl Komvux ytterligare en väg att träffa 

målgruppen och genom kartläggningar och i dialog med chef utveckla vägar 

till att matcha person gentemot behov på arbetsplats och passande 

utbildning. Att bygga upp ett sådant här arbetssätt är klart avgörande för att 

kunna klara det framtida kompetensförsörjningskravet som ställs på 

kommunerna. 

 

 

Remissvar från berörda förvaltningar 

Efter att förslaget skrivits fram har de två förvaltningarna, Vård- och omsorg 

samt Utbildningsförvaltningen, fått ta del av förslaget och inkommit därefter 
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med remissvar. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att en kombination 

av någon form av kunskapstest och samarbete för ett professionellt 

avgörande borde vara det mest effektiva. Innan det ges en fullständig 

bedömning önskar förvaltningen en ännu tydligare beskrivning kring den 

ekonomiska aspekten och strukturen.  

 

Utbildningsförvaltningen ställer sig bakom arbetsgruppens förslag som 

bygger på ett internt samarbete mellan de den kommunala 

vuxenutbildningen och berörda verksamheter, med tillägget att:  

-Det vid brådskande rekryteringar även ska gå att använda sig av det digitala 

språktestet som företaget Educateit tillhandahåller.  

- Att processen kring hur den kommunala vuxenutbildningen rent konkret 

ska stötta i arbetet med språkkartläggning behöver tydliggöras samt hur 

kostnaderna för det upplägget ska finansieras. 

- Det är viktigt att det även fortsättningsvis är den som är ansvarig för 

rekryteringen som avgör när en språkkartläggning eller ett språktest ska 

genomföras.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta 

  

 att de berörda förvaltningarna ser över möjligheterna till att skapa ett 

internt samarbete mellan de berörda verksamheterna och Komvux för 

att få stöd vid språkbedömning av behöriga lärare från SFI.  

 att de berörda förvaltningarna som har den relevanta kunskapen kring 

sina anställningar, vilka anställningsformer det finns, hur många som 

anställs och hur stort behovet är tittar på den ekonomiska 

beräkningen, hur stödet ska finansieras och vilken struktur som de i 

sådana fall är i behov utav och som kan fungera. 

 att det vid brådskande rekryteringar även ska gå att använda sig av 

det digitala språktestet som företaget Educateit tillhandahåller.      
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Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 de berörda förvaltningarna ser över möjligheterna till att skapa ett 

internt samarbete mellan de berörda verksamheterna och Komvux för 

att få stöd vid språkbedömning av behöriga lärare från SFI.  

 de berörda förvaltningarna som har den relevanta kunskapen kring 

sina anställningar, vilka anställningsformer det finns, hur många som 

anställs och hur stort behovet är tittar på den ekonomiska 

beräkningen, hur stödet ska finansieras och vilken struktur som de i 

sådana fall är i behov utav och som kan fungera. 

 att det vid brådskande rekryteringar även ska gå att använda sig av 

digitala språktest 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup 

(SD), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), Willy Persson (KD), Roger 

Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C) och Ben 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD) yrkar på att ärendet 

återremitteras och att kommundirektören får i uppdrag att fullfölja 

kommunfullmäktiges beslut. 

 

Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), Willy Persson (KD) och Kenneth 

Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar återremittera ärendet röstar ja. 

De som önskar avgöra ärendet idag röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges fjorton (14) ja-röster, trettiotvå (32) nej-

röster, två (2) avstår och en (1) är frånvarande, varefter ordförande finner att 

ärendet ska avgöras idag.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. de berörda förvaltningarna ser över möjligheterna till att skapa ett 

internt samarbete mellan de berörda verksamheterna och Komvux för 

att få stöd vid språkbedömning av behöriga lärare från SFI. 

2. de berörda förvaltningarna som har den relevanta kunskapen kring 

sina anställningar, vilka anställningsformer det finns, hur många som 

anställs och hur stort behovet är tittar på den ekonomiska 

beräkningen, hur stödet ska finansieras och vilken struktur som de i 

sådana fall är i behov utav och som kan fungera. 

3. att det vid brådskande rekryteringar även ska gå att använda sig av 

digitala språktest 

Reservation 

Ledamöterna från Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD) 

yrkande.  

________________ 

Exp: 

Kommundirektören 

Förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 79 Dnr 2022-000123 001 

Visit Blekinge AB, finansiering och ägardirektiv 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-05 § 111 

Visit Blekinge AB övertogs 1/1 2021 genom beslut i regionfullmäktige 

2020-11-11 (§207/20) och i Blekinges kommuner till ett gemensamt ägt 

bolag mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner från ideella 

föreningen Visit Blekinge. Parterna fattade även beslut om aktieägaravtal 

mellan parterna samt bolagsordning, ägardirektiv och finansiering. Inför 

kommande verksamhetsår skall budget och ägardirektiv löpande ses över 

och läggas fram på årsstämma/bolagsstämma. Regionchefsgruppen och 

Regionala samverkansrådet tillsammans med parternas ägarombud har följt 

upp året som gått och diskuterat den fortsatta inriktningen för bolaget i 

enlighet med beslutat aktieägaravtal.  

Bedömning 

Uppdraget för Visit Blekinge AB har sedan 2021 breddats. Visit Blekinge 

AB är fortsatt ett marknadsföringsbolag och tillsammans med målgruppen 

fler besökare till Blekinge skall marknadsföring även riktas för fler talanger 

(kompetens) och inflyttande till Blekinge. 

 

I rapportering och uppföljning från styrelse och VD tillsammans med parter 

från ägarna har framkommit behov av översyn och utveckling av 

ägardirektiven. Parterna har bland lyft behov av översyn av strategi för 

besöksnäring (beslutades 2013). Det finns även behov av att förtydliga 

uppdrag kopplat till nya målgrupper. 

 

Aktieägaravtalet 11.1 – 11.2 reglerar finansiering av Visit Blekinge AB. 

Styrelsen har inte inkommit med något förslag till förändring av finansiering. 

För 2023 föreslås oförändrad budget.  

 

Förslag till förnyade ägardirektiv har samordnats genom regionchefsgruppen 

och regionala samverkansrådet tillsammans med ägarombuden för Visit 

Blekinge AB 2022-02-17.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar föreslå 

kommunfullmäktige besluta  

 

1. att Nils Ingmar Thorell utgörande ombud för Ronneby kommun på 

bolagsstämman, föreslå att tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och 

suppleant till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår 

styrelseledamöter och suppleant på bolagsstämman enligt aktieägaravtal.  

 

2. att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman 

besluta om ägardirektiv för åren 2022 – 2023,  

 

3. att princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel 

enligt aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med 

oförändrad grundbudget 7 650 000 kronor (budget 2021), vilket fördelas 

mellan Region Blekinge och kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region 

Blekinge, 50 % Blekinges kommuner. Ronneby kommuns del är 765 000 

kronor (driftbidrag).  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

 

1. Nils Ingmar Thorell utgörande ombud för Ronneby kommun på 

bolagsstämman, föreslå att tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och 

suppleant till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår 

styrelseledamöter och suppleant på bolagsstämman enligt aktieägaravtal.  

 

2. Föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman 

besluta om ägardirektiv för åren 2022 – 2023,  

 

3. Princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel 

enligt aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med 

oförändrad grundbudget 7 650 000 kronor (budget 2021), vilket fördelas 

mellan Region Blekinge och kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region 

Blekinge, 50 % Blekinges kommuner. Ronneby kommuns del är 765 000 

kronor (driftbidrag). 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Nils Ingmar Thorell utgörande ombud för Ronneby kommun på 

bolagsstämman, föreslå att tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och 

suppleant till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår 

styrelseledamöter och suppleant på bolagsstämman enligt aktieägaravtal.  

 

2. Föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman 

besluta om ägardirektiv för åren 2022 – 2023,  

 

3. Princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel 

enligt aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med 

oförändrad grundbudget 7 650 000 kronor (budget 2021), vilket fördelas 

mellan Region Blekinge och kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region 

Blekinge, 50 % Blekinges kommuner. Ronneby kommuns del är 765 000 

kronor (driftbidrag). 

________________ 

Exp: 

Region Blekinge 

Blekinges kommuner 
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§ 80 Dnr 2022-000162 003 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB - förslag om 
reviderad bolagsordning 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-05 § 116: 

Ronneby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Kommunen använder för närvarande bolaget för sin kommunförsäkring 

(egendomsförsäkring). 

Bolagets styrelse föreslår bolagsstämman att besluta om en reviderad 

bolagsordning. Syftet är att möjliggöra en utvidgning av bolagets 

verksamhet, i första hand så att även elevolycksfallsförsäkringen kan tecknas 

i bolaget men även fler försäkringsklasser tillkommer. 

Genom förändringen i bolagsordningen permanentas möjligheten att 

poströsta på förhand inför bolagsstämmor samt att hybridstämmor med 

omröstning från distans ska tillåtas. 

I förslag till reviderad bolagsordning föreslås att bolagsnamnet ändras så att 

”Syd” stryks. Namnet blir då Kommunassurans Försäkrings AB. 

Styrelsen kommer senare under året återkomma med ett förslag om ett s.k. 

Egenandelsprogram. De ändringar som görs i bolagsordningen är även 

förberedande för detta förslag. Vad ett Egenandelsprogram innebär för 

Ronneby kommunen får beskrivas när ett förslag presenterats.  

Bedömning 

Förslaget till förändringar i bolagsordningen bedöms påverka Ronneby 

kommuns möjligheter att placera försäkringar i Kommunassurans positivt 

genom att försäkringsutbudet kan komma att utökas. 

Ronneby kommuns ombud vid bolagsstämma Peter Nordberg med ersättare 

Johan Sjögren. Båda är utsedda tills vidare.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen av 

bolagsordningen i Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt 

bolagsstyrelsens förslag till stämman.  
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Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

 godkänna revideringen av bolagsordningen i Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB enligt bolagsstyrelsens förslag till stämman 

 yttrar att Ronneby kommun förbehåller sig rätten att återkomma med 

synpunkter avseende egenandelsprogram.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner revideringen av bolagsordningen i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt bolagsstyrelsens förslag 

till stämman. 

2. Kommunfullmäktige yttrar att Ronneby kommun förbehåller sig 

rätten att återkomma med synpunkter avseende egenandelsprogram. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten Peter Nordberg 
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§ 81 Dnr 2022-000056 101 

Annonsering av kommunfullmäktiges möten i 
lokalpress 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-05 § 117 

2012-08-30 beslutade kommunfullmäktige att Ronneby kommun skulle 

övergå till att enbart kungöra tid och plats för kommunfullmäktiges 

sammanträden i tidningarna Blekinge läns tidning, Sydöstran och 

Blekingeposten. Innan dess fanns även hela föredragningslistan med i 

annonserna. 

Sedan ändringen i kommunallagen 2017 finns inte längre något krav på att 

kungöra eller annonsera kommunfullmäktiges sammanträden. Lagkravet 

(enligt 5 kap. 13 § kommunallagen) är att sammanträdena ska tillkännages 

på kommunens anslagstavla minst en vecka för sammanträdesdagen.  

Bedömning 

Som ett led i att nå besparingen om 40 mkr togs förslag fram om att bl.a. ta 

bort annonseringen av kommunfullmäktiges sammanträden i lokalpressen 

samt även annonsering av direktupphandling vid lågt värde överstigande två 

prisbasbelopp. I båda fallen finns inget lagkrav på annonsering. Förslaget 

redovisades, tillsammans med andra besparingar kopplade till 

kommunledningsförvaltningen, till budgetberedningen under hösten 2021. 

Den budget som därefter togs innebar att kommunledningsförvaltningens 

ram minskades med 104 tkr. Då det rör sig om ett tidigare 

kommunfullmäktigebeslut men inte minst för tydlighetens skull lyfts frågan i 

detta separata ärende.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att upphöra med att 

annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i samtliga lokala tidningar.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphöra med att 

annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i samtliga lokala tidningar. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige upphör med att annonsera kommunfullmäktiges 

sammanträden i samtliga lokala tidningar. 

________________ 

Exp: 

Kommunsekreterare 

Kommunikationsenheten  
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§ 82 Dnr 2022-000064 059 

Annonsering upphandlingar i lokalpress 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-05 § 118 

2009-10-29 beslutade kommunfullmäktige att anta kvalitetssäkringssystemet 

"Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen" att gälla från och med 2009-

12-01 (med undantag för Checklista 1). Checklista 1 som handlar om 

direktupphandling vid lågt värde överstigande två prisbasbelopp antogs 

sedan av kommunfullmäktige 2009-11-26 med kompletteringen att 

publicering även här ska ske på kommunens hemsida samt genom annons på 

Kommunrutan i lokalpress. Det innebär att samtliga upphandlingar utom de 

som ligger under två prisbasbelopp enligt kommunfullmäktiges beslut ska 

annonseras i lokalpress. Som ett led i beslutade besparingar och då det inte 

finns lagkrav på annonsering i lokalpress förslås att detta krav tas bort.  

Bedömning 

Som ett led i att nå besparingen om 40 mkr togs förslag fram om att bl.a. ta 

bort annonsering av upphandlingar samt även annonseringen av 

kommunfullmäktiges sammanträden i lokalpressen. I båda fallen finns inget 

lagkrav på annonsering. Förslaget redovisades, tillsammans med andra 

besparingar kopplade till kommunledningsförvaltningen, till 

budgetberedningen under hösten 2021. Den budget som därefter togs innebar 

att kommunledningsförvaltningens ram minskades med 104 tkr. Då det rör 

sig om ett tidigare kommunfullmäktigebeslut men inte minst för tydlighetens 

skull lyfts frågan i detta separata ärende. 

Skälen för förslaget är utöver att det inte finns något krav på sådan 

annonsering är att det har hänt mycket inom teknikområdet sedan 2009. Det 

är självklart och nödvändigt för många leverantörer att använda sig av och ta 

del av information på internet. När det gäller kommunens upphandlingar 

finns möjligheter att bl.a. prenumerera på/få notiser när en upphandling 

publiceras.  

För många av de upphandlingar som annonseras finns inte heller några 

leverantörer lokalt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att upphöra med 

annonsering av kommunens upphandlingar i lokalpressen.  
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Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphöra med annonsering 

av kommunens upphandlingar i lokalpressen. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige upphör med att annonsera kommunens upphandlingar i 

lokalpressen. 

________________ 

Exp: 

Inköpsenheten 

Upphandlingssamordnare 

Kommunikationsenheten  
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§ 83 Dnr 2021-000381 739 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap. 1 § och rapportering 
enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen, Vård och 
omsorgsnämnden 2021 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-05 § 120: 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv. 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vård- och 

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla 

gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.16 kap 6f§ Socialtjänstlagen.  

Bedömning 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv. 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vård- och 

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla 

gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.16 kap 6f§ Socialtjänstlagen.  

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2022 är:  

1–31 januari 2022 (gäller för okt-dec 2021)  

1–30 april 2022 1 juli–31 augusti 2022  

1–31 oktober 2022 1-31 januari 2023 

Under perioden 1-31 januari har följande beslut rapporterats enligt 

rapportblad: Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§, bilaga 1.  
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet samt 

översänder detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 84 Dnr 2021-000412 192 

Besvarande av motion från Roger Gardell (L) om 
praktikanter/lärlingar och handledare på 
gymnasieskolan Knut Hahn  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 § 121: 

Inkommit motion 2021-06-23 kring praktikanter/lärlingar och handledare på 

gymnasieskolan Knut Hahn. Remiss gick ut under hösten 2021 till Vård- och 

omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden samt Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden med positiva gensvar. Förslaget innebär att ovanstående tre 

förvaltningar bereder 5 platser vardera för praktikanter/lärlingar samt bereder 

möjlighet för utbildning av handledare inom verksamheten som utförs 

Gymnasieskolan Knut Hahn.  

Bedömning 

Möjlighet för kommunens verksamheter att ta emot praktikanter/lärlingar 

bedöms finnas. Genom att besluta kring antal platser inom förvaltningar så 

kan praktiksamordnare på gymnasieskolan Knut Hahn placera elever med 

behov av praktik-/lärlingsplats i verksamheter på ett smidigare sätt. 

Förvaltningar som bedöms intressanta för placering är Vård- och 

omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen samt Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen. Remissvar från de tre nämnderna har inkommit med 

positiva svar kring möjligheten att ta emot praktikanter/lärlingar. Förslag är 

att förvaltningarna bereder 5 platser vardera. Det kan vara samma eller olika 

handledare till platserna, det beslutar förvaltningarna själva i samråd med 

praktiksamordnare på gymnasieskolan Knut Hahn. Varje handledare får 

utbildning från gymnasieskolan Knut Hahn motsvarande en arbetsdag. Om 

praktikplatsen omvandlas till en lärlingsplats utgår ekonomisk ersättning på 

16 000 kr per elev och termin baserat på heltidssysselsättning. Möjligheten 

för omvandling diskuteras och bedöms i samråd med handledare i 

verksamheten, praktiksamordnare från gymnasieskolan Knut Hahn och i 

Lärlingsrådet. Elever som aktualiseras för praktik-/lärlingsplats bereds först i 

Lärlingsrådet som består av handläggare på kommunala aktivitetsansvaret, 

rektor för Introduktionsprogrammen på gymnasieskolan Knut Hahn, studie- 

och yrkesvägledare på Introduktionsprogrammen gymnasieskolan Knut 

Hahn, praktiksamordnare på Gymnasieskolan Knut Hahn samt 

lärlingssamordnare på gymnasieskolan Knut Hahn.  
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Förslag till beslut 

Verksamhet för Arbetsmarknad och Integration föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att ställa sig bakom motionssvaret. 

 

I och med ovan skrivning anses motionen besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L). 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

________________ 

Exp: 

Therese Bohnsack, arbetsmarknadschef  

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson 

Utbildningsnämnden, Tobias Ekblad 

Vård- och omsorgsnämnden, Maria Appelskog  
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§ 85 Dnr 2021-000272 192 

Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) 
angående omarbetning av regler för förtroendevaldas 
arvoden 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson har, via media, notera följande: ”Med nuvarande regler, 

som också gäller i Ronneby kommun, kan den förtroendevalde lämna sitt 

uppdrag och exempelvis återgå till sin tidigare anställning, med 

”omställningsbidrag” från kommunen. För Ronneby kommun skulle 

kostnaden kunna uppgå till kringsvid en miljon kronor.  

Reglerna torde ha utformats för ”normalfall”, dvs. en förtroendevald tvingas 

avgå i samband med en valförlust. Expressen Har visat att reglerna kan 

”missbrukas”.  

Bedömning 

Gällande regelverk har varit uppe för diskussion på personalutskottet den 20 

september 2021,§ 19.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

* motionen avslås 

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till motionen.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Sune Håkanssons (RP), bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

________________ 

Exp: 

Sune Håkansson 
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§ 86 Dnr 2022-000213 192 

Anmälan av motion från Lova Necksten (Mp) och Mia 
Persson (Mp) stärk demokratin - gör försök med sänkt 
rösträttsålder 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) och Mia Persson (MP) lämnar följande motion om 

sänkt röstålder: 

Förra året firade vi att Sverige till slut gav kvinnor rösträtt 1921, långt efter 

flera andra länder. Många hävdade att det inte var klokt. Detsamma gällde 

inför att tidigare omyndigförklarade skulle få rösta för första gången 1991. 

Trots att motståndet var stort då, är det ytterst få som skulle argumentera 

emot dessa grupper rätt att rösta idag. Poängen är att demokratin måste 

utvecklas för att behålla sin legitimitet och relevans över tid. 

 

En väl fungerande demokrati förutsätter att olika grupper, inklusive de 

yngre, kan göra sin röst hörd. Vi anser att det är angeläget att öka de ungas 

inflytande i samhällsutvecklingen. Större representation och mångfald av 

synpunkter är bra. 

 

Ur ett internationellt perspektiv är 16 års rösträttsålder långt ifrån ovanligt. I 

länder som Österrike, Skottland, Malta, Argentina, Brasilien, Ecuador får 16-

åringar rösta, så även i delar av USA, Tyskland och Estland. I vårt grannland 

Norge har en testverksamhet genomförts på lokal nivå. Erfarenheten från tex 

Österrike, som har 20 års erfarenhet av sänkt rösträttsålder, är mycket 

positiva. Det finns flera starka skäl till en sänkning: 

- Varannan ung person känner sig inte inkluderad i samhället och de flesta 

upplever att de inte har inflytande över det politiska beslutsfattandet .  

- Sverige har idag Europas högsta genomsnittsålder för förstagångsväljare - 

20 år. Med en sänkning av rösträttsåldern till 16 år, skulle genomsnittet i 

stället vara 18 år.  

- En tydlig erfarenhet från Norges försöksverksamhet i lokala val är att 16 

års rösträttsålder leder till högre valdeltagande även framöver.  

- Barnkonventionen är numera svensk lag. Enligt artikel 12 har barn rätt att 

höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån 
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barnets ålder och mognad. Att sänka rösträttsåldern tvingar beslutsfattare att 

lyssna på fler barn. 

 - Det är ett starkt önskemål från många av Sveriges främsta barn- och 

ungdomsorganisationer, som representerar ungas röster. 

 

Testverksamhet i kommunen ett första steg 

Norge genomförde testverksamhet i lokala val och gjorde sedan en 

utvärdering av resultaten. Forskningen visade att det inte var några problem 

att låta 16-åringar rösta och att det dessutom inte påverkade valresultatet, 

något som talar mot invändningen att unga nödvändigtvis skulle rösta till 

exempel mer grönt eller vänster. En mycket positiv effekt för demokratin var 

också att sänkningen ledde till ett ökat valdeltagande även framöver. 

 

Den svenska Demokratiutredningen från 2016 föreslog att en 

försöksverksamhet med 16 års rösträttsålder bör genomföras vid lokala val. 

Därefter ska en vetenskaplig utvärdering göras, inför ett beslut på nationell 

nivå. Ett 20-tal kommuner har på olika sätt visat sig positiva till 

försöksverksamhet. 

 

Miljöpartiet föreslår därför att: 

 - Ronneby kommun ansöker om att genomföra försök med sänkt 

rösträttsålder i kommande kommunalval. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Lova Necksten 

Mia Persson 

Kommunstyrelsen  
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§ 87 Dnr 2022-000197 192 

Anmälan av motion från Nicolás Westrup (SD), Gina H 
Johansson (SD) och Carina Aulin (SD) om Vidablicks 
café 

 

Sammanfattning  

Nicolas Westrup (SD), Gina Hellberg Johansson (SD) och Carina Aulin 

(SD) lämnar följande interpellation om Vidablicks café: 

 
Det är viktigt att värna om de äldre som har varit med om att bygga upp vår 

välfärd. 

 

Det finns studier på att äldre som besväras av ensamhet känner sig sjukare, 

tröttare och äter fler mediciner, vilket leder till ett ökat vårdbehov. 

 

Vidablick har kunnig omsorgspersonal dygnet runt och är alltid beredda att 

hjälpa till med vad de boende behöver hjälp med. Hemkänsla, trivsel och 

trygghet är vad de boende önskar sig och vad vi som kommun ska kunna 

erbjuda. 

 

Idag finns en lämplig lokal vid entrén som skulle kunna ge de boende och 

deras anhöriga ett trevligt ställe att mötas på och ett sätt för de som aldrig 

lämnar sitt boende en möjlighet att ta en liten ”utflykt” utan några större 

ansträngningar. 

 

Vidablick innehåller 65 lägenheter uppdelat inom 4 olika verksamheter. 

Kortidsenheten har 13 rum, Växelvård har 4 rum, demensboende och 

traditionellt äldreboende har 12 lägenheter per avdelning vilket genererar i 

48 lägenheter. 

 

Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att göra det bästa vi kan för våra 

äldres välbefinnande. 

 

Att inte använda oss av lokaler där det i princip bara är till att beställa hem 

varor och öppna caféet är ett rent slöseri. 
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Sverigedemokraterna yrkar därför 

 

Att:Teknik Fritid och Kulturförvaltningen tillsammans med kostenheten och 

arbetsmarknadsenheten utreder möjligheten att öppna ett café, i privat eller 

kommunal regi. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Nicola Westrup 

Gina Hellberg Johansson 

Carina Aulin  
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§ 88 Dnr 2022-000244 192 

Anmälan av motion från Magnus Björk (S) angående 
höjda ersättningsarvoden i Ronneby kommuns 
nämnder 

 

Sammanfattning  

Magnus Björk (S) lämnar följande motion om höjda ersättningsarvoden i 

Ronneby kommuns nämnder: 

I 1 kapitlet 6 § i Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 

står: Till icke tjänstgörande ersättare (ej inkallade) utgår ersättning med 

hälften av det arvode som fullmäktige beslutat /…/ samt ersättning för 

förlorad arbetsinkomst enligt § 2. 

 

Den största skillnaden mellan tjänstgörande ledamot och icke tjänstgörande 

ersättare på nämndsmötena är att den tjänstgörande har yrkande-

/voteringsrätt. 

 

En ersättare har lika mycket att sätta sig in i som en ordinarie ledamot och 

förutsätts vara så inläst och förberedd att hen ska kunna gå in som 

tjänstgörande med, ibland, väldigt kort varsel. 

 

Det här förslaget kan innebära en ökad kostnad för nämnderna i och med en 

högre närvaro bland ersättarna. En ökad närvaro på mötena är bra för 

demokratin och demokrati måste få kosta, därför föreslår jag att: 

- Närvarande, icke tjänstgörande, ersättare i nämnder erhåller samma 

arvode som ordinarie ledamöter. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Magnus Björk  
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