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Sammanträdesdatum

2022-01-27
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Digitalt via Microsoft Teams, kl. 18:00 – 20:18

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2022-01-18 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2022-01-19 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2022-01-19 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2022-01-20.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S)

Justeringens plats och tid

Justering sker digitalt onsdag 2 februari 2022 kl 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 1-25

Julia Brorsson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (L)

Justerare

Magnus Pettersson (S)

Roger Fredriksson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-01-27

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-03

Datum då anslaget tas ner

2022-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Julia Brorsson
Justerandes sign
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Justerandes sign

Nils Ingmar Thorell (L), Ordförande
Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordförande
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande
Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Anders Bromée (M)
Helene Fogelberg (M)
Anders Lund (M)
Therese Åberg (M)
Magnus Persson (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Hillevi Andersson (C)
Roger Gardell (L)
Willy Persson (KD)
Magnus Pettersson (S)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Thomas Svensson (S)
Annette Rydell (S)
Ola Robertsson (S)
Catharina Christensson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Magnus Johannesson (S)
Stefan Österhof (S)
Kranislav Miletic (S)
Agnetha Wildros (S)
Pär Dover (S)
Peter Bowin (V)
Lova Necksten (MP)
Nicolas Westrup (SD)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Gina Hellberg Johansson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Tim Aulin (SD)
Mattias Ronnestad (SD)
Carina Aulin (SD)
Anders Oddsheden (SD)
Haide Friberg (SD)
Yvonne Olsson (SD)
Johan Grönblad (SD)
Anna Carlbrant (-)
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Tjänstgörande ersättare

Rickard Evaldsson (M) tjänstgör istället för Kajsa Svensson (M)
Eva-Britt Brunsmo (C) tjänstgör istället för Tim Svanberg (C)
Magnus Gustafsson (C) tjänstgör istället för Silke Jacob (C)
Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Ingrid Karlsson (S)
Mohammed Teeti (V) tjänstgör istället för Ally Karlsson (V)
Tony Holgersson (SD) tjänstgör istället för Bengt Åke Johansson (SD)
Jesper Grönblad (SD) tjänstgör istället för Tomas Lund (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Johannes Chen (M)
Birgitta Lagerlund (M)
Magnus Björk (S)
Mia Persson (MP)
Lennart Gustafsson (L)

Tjänstemän

Carl-Martin Lanér, kommundirektör
Julia Brorsson, kommunjurist
Tobias Ekberg, IT-chef

Övriga

Katarina Johansson, Polisen
Marcus Henningsson, Polisen
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§1

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 onsdag 2
februari 2022, digitalt.
________________
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§2

Dnr 2022-000014 101

Godkännande av dagordning KF
Beslut
Dagordningen godkänns.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 2022-000020 101

Presentation av trygghetsmätningen
Sammanfattning
Katarina Johansson och Marcus Henningsson från polisen presenterar 2021
års trygghetsmätning i Ronneby kommun.
Beslut
Kommunfullmäktige framför ett tack till polisen för informationen samt
noterar detta till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§4

Dnr 2022-000007 101

Medborgarförslag
Sammanfattning
Följande medborgarförslag föreligger vid kvällens möte:
Dnr
2021/786

2022/41

2022/42
2022/43

Ärendemening
MEDBORGARFÖRSLAG Bygg
om Galleria Diamanten till
parkeringshus
MEDBORGARFÖRSLAG
kommunens öppna marker
kräver mer betande djur
MEDBORGARFÖRSLAG utöka
antalet leder i Brunnsskogen
MEDBORGARFÖRSLAG
gällande ny väg
Sandenområdet - E 22 i
Bräknehoby

Beredning
KS

Beslut
KS

KS (MEX)
UN

KF

TFKN

TFKN

Likadant
anmäldes i
november
KS (MEX)

KF

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att de anmälda medborgarförslagen
behandlings enligt nedan:
Dnr
2021/786

2022/41

2022/42
2022/43

Justerandes sign

Ärendemening
MEDBORGARFÖRSLAG Bygg
om Galleria Diamanten till
parkeringshus
MEDBORGARFÖRSLAG
kommunens öppna marker
kräver mer betande djur
MEDBORGARFÖRSLAG utöka
antalet leder i Brunnsskogen
MEDBORGARFÖRSLAG
gällande ny väg
Sandenområdet - E 22 i
Bräknehoby

Beredning
KS

Beslut
KS

KS (MEX)
UN

KF

TFKN

TFKN

Likadant
anmäldes i
november
KS (MEX)

KF
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________________
Exp:
Berörda

Justerandes sign
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§5

Dnr 2022-000008 101

Interpellationer
Sammanfattning
Det föreligger inga interpellationer vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§6

Dnr 2022-000048 194

Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till
kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M)
finns det något protokoll där det framgår att beslut har
fattats av en eventuell försäljning av Lindebo och
Ålycke?
Sammanfattning
Sune Håkansson (RP) ställer följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande Roger Fredriksson (M):
VD informerade om en eventuell försäljning av Lindebo och Ålycke.
Kommunen avser att låta de båda fastigheterna ingå i en större
affärsuppgörelse……..
Så står det i protokollet för december 2021, Ronnebyhus.
Vem - vilka som är kommunen framgår ej.
Frågan; Finns det något protokoll, någonstans, där det framgår att något
beslut i ärendet har fattats?
Roger Fredriksson (M) besvarar frågan muntligen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Nils Ingmar Thorell (L).
Beslut
Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§7

Dnr 2022-000047 192

Motion från Judith Skörsemo (V) och Ally Karlsson (V)
inför tillitsmodellen enligt SOU 2018:38 i
hemtjänstverksamheten
Judith Skörsemo (V), Ally Karlsson (V) och Peter Bowin (V) lämnar
följande motion:
Sammanfattning
I dag arbetar Ronneby kommuns hemtjänst efter New Public Management (
NPM) metoden med tidsberäknade punktinsatser och detaljstyrning med
kontrollfunktioner som stressar både mottagare av hjälpinsatsen såväl som
utföraren. Det finns väldigt lite utrymme för flexibilitet och möjligheter för
personalen att ge den service som är viktigast för tillfället. Målstyrning mot
ett fastställt mål oftast ekonomiskt, är viktigare än medborgarens behov.
Regeringen har uppmärksammat problemen med NPM-metoden och tillsatte
en utredning av styrning av välfärdstjänster nom kommuner i offentlig sektor
i kommuner. Utredningen kom med sitt betänkande SOU 2018:38 Styra och
leda med tillit. Flera forskare har anlitats som har konstaterat att personalens
kunskap och erfarenhet utnyttjats dåligt i NPM-metoden. I en tillitsmetod med
ökade möjligheter till flexibilitet och samarbete mellan olika yrkesgrupper kan
personalens erfarenhet och kunskap utnyttjats betydligt bättre. Arbetet
fokuseras på den hjälpbehövandes behov. I de 12 försöksverksamheter som
genomfördes under utredningen visar det sig att när personalen får
förutsättningar att ge bättre service och använd sina kunskaper ökar trivseln.
ökad tillit till personalens kapacitet och ansvar minskar omsättningen av
personal, vilket också påverkar administrationen.
Det är dags för Ronneby kommun att ta till sig ny kunskap och övergå till en
metod inom hemtjänsten som är betydligt bättre ur arbetsmiljö synpunkt och
som ger medborgarna en betydligt bättre service med mindre stress och
otrygghet Vi föreslår att Ronneby kommunfullmäktige beslutar:
- Att införa tillitsmodellen enligt SOU2018: 38 i hemtjänstverksamheten
- Att införandet sker i nära samarbete med berörd person
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V), Roger Fredriksson (M) och Kenneth
Michaelsson (C).

Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§8

Dnr 2021-000556 023

Fyllnadsval ny kommunrevisor efter Martin Fridh
Mathiasson (SD)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har entledigat Martin Fridh Mathiasson (SD) från
uppdraget som kommunrevisor. Frågan om fyllnadsval bordlades vid
tidigare kommunfullmäktigesammanträde.
Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar på att bordlägga frågan om fyllnadsval.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
________________

Justerandes sign
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§9

Dnr 2021-000756 023

Fyllnadsval ny ersättare i utbildningsnämnden efter
Nanna Linder (M)
Sammanfattning
Nanna Linder (M) anhåller om entledigade från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-21 § 321 att entlediga Nanna Linder
(M) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. Fyllnadsval till ny
ersättare i nämnden bordlades.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Bromée (M).
Yrkanden
Anders Bromée (M) yrkar på att kommunfullmäktige utser Louise Edlund
(M) till ny ersättare i utbildningsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Louise Edlund (M) till ny ersättare i
utbildningsnämnden.
________________
Exp:
Louise Edlund
Utbildningsnämnden
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§ 10

Dnr 2021-000759 023

Fyllnadsval ny ledamot i Ronnebyhus AB efter Patrick
Jacobsen (M)
Sammanfattning
Patrick Jacobsen (M) anhåller om entledigade från uppdraget som ledamot i
Ronnebyhus AB.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-21 § 322 att entlediga Patrick
Jacobsen (M) från uppdraget som ledamot i Ronnebyhus AB. Fyllnadsval till
ny ledamot bordlades.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Bromée (M).
Yrkanden
Anders Bromée (M) yrkar på att kommunfullmäktige utser Per Gunnar
Johansson (M) till ny ledamot i Ronnebyhus AB.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Per Gunnar Johansson (M) till ny ledamot i
Ronnebyhus AB.
________________
Exp:
Per Gunnar Johansson
Ronnebyhus AB

Justerandes sign
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§ 11

Dnr 2021-000773 023

Fyllnadsval ny ersättare i teknik-, fritid- och
kulturnämnden efter Omid Hassib (V)
Sammanfattning
Omid Hassib (V) anhåller om entledigade från uppdraget som ersättare i
teknik-, fritid- och kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-21 § 353 att entlediga Omid Hassib
(V) från uppdraget som ersättare i teknik-, fritid- och kulturnämnden.
Fyllnadsval till ny ersättare i nämnden bordlades.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V).
Yrkanden
Peter Bowin (V) yrkar på att kommunfullmäktige utser Magnus Rosén (V)
till ny ersättare i teknik-, fritid- och kulturnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Magnus Rosén (V) till ny ersättare i teknik-,
fritid- och kulturnämnden.
________________
Exp:
Magnus Rosén
Teknik-, fritid- och kulturnämnden
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§ 12

Dnr 2021-000775 194

Interpellation ställd av Roger Gardell (L) till teknik-,
fritid- och kulturnämndens ordförande Anders Brommé
(M) angående snö- och halkbekämpning framöver
Sammanfattning
Roger Gardell (L) har ställt en interpellation till teknik-, fritid- och
kulturnämndens ordförande Anders Bromée (M).
Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Bromée (M).
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa fullmäktigesammanträde.
________________
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§ 13

Dnr 2022-000040 023

Anhållan om entledigande från uppdraget som 1:e vice
ordförande i Ronneby Miljöteknik AB och Ronneby
Miljöteknik Energi AB, Ronny Johannesson (M)
Sammanfattning
Ronny Johannesson (M) anhåller om entledigande från uppdragen som 1:e
vice ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik
Energi AB.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Bromée (M).
Yrkanden
Anders Bromée (M) yrkar på att Ronny Johannesson (M) entledigas från
uppdragen som 1:e vice ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB och
Ronneby Miljöteknik Energi AB och att kommunfullmäktige utser Jan
Demerud (M) till uppdragen som 1:e vice ordförande i Ronneby Miljö &
Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Ronny Johannesson (M) från uppdragen som
1:e vice ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik
Energi AB och utser Jan Demerud (M) som 1:e vice ordförande i Ronneby
Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB.
________________
Exp:
Ronny Johannesson
Jan Demerud
Ronneby Miljö & Teknik AB
Ronneby Miljöteknik Energi AB
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§ 14

Dnr 2021-000752 041

Budget 2022 Ronneby Miljöteknik AB och Ronneby
Miljöteknik Energi AB
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med förslag till budget för
driftbudget samt investeringsbudget för Ronneby Miljö och Teknik AB samt
Ronneby Miljöteknik Energi AB.
I det redovisade budgeterna har inte hänsyn tagits till justering av elnätstaxa,
tagen av styrelsen 2021-10-28 samt investeringen i Brantafors vattenverk,
kommunfullmäktigebeslut 2021-11-25 § 285.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige att
1)

godkänna drift- och investeringsbudget för Ronneby Miljö
& Teknik AB med justeringar gjorda pga justerad
elnätstaxa, tagen av styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik
AB 2021-10-28 samt investeringen i Brantafors vattenverk,
tagen av kommunfullmäktige 2021-11-25 § 285

2)

godkänna drift- och investeringsbudget för Ronneby
Miljöteknik Energi AB

3)

lämna följande direktiv till kommunens stämmoombud i
Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik
Energi 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
Vid bolagsstämman ska ombudet:
* besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad driftbudget
* besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget
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Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1) godkänna drift- och investeringsbudget för Ronneby Miljö & Teknik
AB med justeringar gjorda pga justerad elnätstaxa, tagen av styrelsen
för Ronneby Miljö & Teknik AB 2021-10-28 samt investeringen i
Brantafors vattenverk, tagen av kommunfullmäktige 2021-11-25 §
285
2) godkänna drift- och investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik
Energi AB
3) lämna följande direktiv till kommunens stämmoombud i Ronneby
Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi 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
Vid bolagsstämman ska ombudet:
* besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad driftbudget
* besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget
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) godkänna drift- och investeringsbudget för Ronneby Miljö & Teknik
AB med justeringar gjorda pga justerad elnätstaxa, tagen av styrelsen
för Ronneby Miljö & Teknik AB 2021-10-28 samt investeringen i
Brantafors vattenverk, tagen av kommunfullmäktige 2021-11-25 §
285
2) godkänna drift- och investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik
Energi AB
3) lämna följande direktiv till kommunens stämmoombud i Ronneby
Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB:
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Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
* val av ordförande vid stämman
* godkännande av röstlängd
* val av justeringsman
* prövning av om stämman blivit behörigen kallad
Vid bolagsstämman ska ombudet:
* besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad driftbudget
* besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget
Budgeten biläggs protokollet som bilaga 1.
________________
Exp:
Ronneby Miljö & Teknik AB
Ronneby Miljöteknik Energi AB
Johan Sjögren, ekonomichef
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§ 15

Dnr 2021-000736 303

Anhållan om att införliva fastigheter i
verksamhetsområdet för Dagvatten fastighet och
Dagvatten gata
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna nedan i
verksamhetsområdet för Dagvatten fastighet.
Bustorp 1:10
Bustorp 1:11
Bustorp 1:49
Bustorp 1:50
Bustorp 1:51
Bustorp 1:52
Fastigheterna ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde för
dagvatten fastighet. Exploatören som skall bebygga fastigheterna har låtit
göra en dagvattenutredning och i denna kom det fram att det inte går att
hantera dagvattnet från fastigheterna lokalt.

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna nedan
och området markerat med ljusgrönt i kartan nedan i verksamhetsområdet för
Dagvatten gata.
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Bustorp 1:10
Bustorp 1:11
Bustorp 1:49
Bustorp 1:50
Bustorp 1:51
Bustorp 1:52

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Bustorp 1:10, Bustorp 1:11,
Bustorp 1:49, Bustorp 1:50, Bustorp 1:51 och Bustorp 1:52 i
verksamhetsområdet för Dagvatten fastighet samt i verksamhetsområdet för
Dagvatten gata i enlighet med grön markering på nedanstående karta.
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Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införliva
fastigheterna Bustorp 1:10, Bustorp 1:11, Bustorp 1:49, Bustorp 1:50,
Bustorp 1:51 och Bustorp 1:52 i verksamhetsområdet för Dagvatten fastighet
samt i verksamhetsområdet för Dagvatten gata i enlighet med grön
markering på nedanstående karta.

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
Kommunfullmäktige beslutar att införliva fastigheterna Bustorp 1:10,
Bustorp 1:11, Bustorp 1:49, Bustorp 1:50, Bustorp 1:51 och Bustorp 1:52 i
verksamhetsområdet för Dagvatten fastighet samt i verksamhetsområdet för
Dagvatten gata i enlighet med grön markering på nedanstående karta.

________________
Exp:
Ronneby Miljö & Teknik AB
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§ 16

Dnr 2021-000749 253

Försäljning av Släggan 1, Peder Holmsgatan 7
Sammanfattning
Bolaget Konceptutvecklarna i Sverige har sedan sommaren 2021
markanvisning på fastigheten Släggan 1 på Peder Holmsgatan i Ronneby.
Under markanvisningstiden har bolaget tagit fram bygglovhandlingar och
sökt bygglov för ett bostadshus på fastigheten innehållande 16
hyreslägenheter. Försäljningspriset är satt utifrån en oberoende värdering
och uppgår till 700 kr/BTA. Byggstart planeras till våren 2021.
Bedömning
Fastigheten Släggan 1 omfattas sedan 2014 av en detaljplan om tillåter
bostadshus i upp till fyra våningar. Under början av 2021 revs det gamla s.k.
föreningshuset som sedan länge stått tomt. Under sommaren 2021 fick
bolaget Konceptutvecklarna i Sverige AB markanvisning på fastigheten för
att ta fram ett koncept för byggnation. Bygglovsansökan är inlämnad till
miljö- och byggnadsförvaltningen och bygglovsbeslut väntas erhållas under
december. Planerad byggnation innehåller 16 hyreslägenheter fördelade på
fyra stycken treor och 12 stycken tvåor. Försäljningspriset bygger på en
oberoende värdering och uppgår till 700 kr/BTA. Total BTA för planerad
byggnation uppgår till ca 1000 m2. Byggstart planeras under våren 2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal gällande Släggan 1.
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
köpeavtal gällande Släggan 1.
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 godkänna köpeavtal gällande Släggan 1.
________________
Exp:
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Anna Hinseäng, MEX
Sara Jonasson, MEX
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§ 17

Dnr 2021-000731 265

Rutin för hantering av naturreservat och liknande
skydd
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2021-09-30 mark- och exploateringsenheten i
uppdrag att tillsammans med Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen utreda
och presentera ett förslag på hur och vart beslut om reservat inom
kommunen ska fattas. Rutin har funnits sedan tidigare men har förtydligats
och arbetats igenom gemensamt med berörda tjänstemän.
Bedömning
Reservatsbildning, ombildning av reservat, Natura 2000 eller liknande skydd
har hanterats främst genom Kommunledningsförvaltningen men med remiss
eller dialog med övriga förvaltningar innan yttrande lämnas till exempelvis
Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Sedan 2019 då mark- och
exploateringsenheten bildades har mark- och exploateringschef varit
sammanhållande och ansvarig för yttrande. Remissyttrande, dialog och
möten om skyddsförslag har hållits med främst markförvaltare,
skogsförvaltare, gata/parkchef men även med verksamheter som kan
påverkas utav reservatsbestämmelser eller skyddsbestämmelser.
Kommunfullmäktige gav 2021-09-30 mark- och exploateringsenheten
(MEX) i uppdrag att tillsammans med Teknik-, Fritid- och
Kulturförvaltningen (TFK) utreda och presentera ett förslag på hur och vart
beslut om reservat inom kommunen ska fattas. En arbetsgrupp bildades
bestående av från TFK förvaltningschef Anders Karlsson, skogsförvaltare
Håkan Lindberg, gata/parkchef Patrik Hellsberg samt från MEX mark- och
exploateringschef Anna Hinseäng och markförvaltare Eva Lydin. En rutin
som hanterar nya reservat, ombildning av reservat, Natura 2000, biotopskydd
och liknande skydd har tagits fram och bifogas denna tjänsteskrivelse.
Rutinen presenteras för teknik-fritid- och kulturnämnden i december.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att besluta följande:
* Att uppdraget anses återrapporterat
* Att rutinen för hantering av naturreservat och andra skydd fastställs.
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
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-

uppdraget anses återrapporterat

-

fastställa rutinen för hantering av naturreservat och andra skydd.

Deltar i debatten
I debatten deltar Hillevi Andersson (C) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Hillevi Andersson (C) yrkar på att första meningen i dokument ”Rutin för
hantering naturreservat” ändras genom att orden ”markägare och” stryks.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Hillevi Anderssons (C) förslag, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Hillevi Anderssons (C) förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

uppdraget anses återrapporterat

-

fastställa rutinen för hantering av naturreservat och andra skydd med
ändring av första meningen i rutinen genom att orden ”markägare
och” stryks.

________________
Exp:
Förvaltningschef Anders Karlsson
Patrik Hellsberg
Håkan Lindberg
Anna Hinseäng
Eva Lydin
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§ 18

Dnr 2021-000739 880

Förslag till nya avgifter för Ronneby bibliotek i och med
önskan om likvärdiga avgifter inom Blekingebiblioteken
Sammanfattning
Protokollsutdrag teknik-, fritid och kulturnämnden 2021-11-23 § 217:
I och med bibliotekssamarbetet mellan Karlshamn, Olofström, Sölvesborg
och Ronneby när det gäller gemensam bibliotekskatalog, föreslås att
avgifterna för försenad och förkommen media ska vara enhetliga inom
Blekingebiblioteken. Det är viktigt att det finns en tydlighet för låntagaren
vilka avgifter som gäller, oavsett i vilken kommun lån eller återlämning sker.
Det blir också mer av en helhet i samarbetet. Ärendet har återremitterats till
förvaltningen.
Bedömning
I dagsläget har de fyra kommunerna Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och
Ronneby, som ingår i samarbetet Blekingebiblioteken, olika
ersättningsavgifter då låntagaren får betala om media inte återlämnats inom
angiven tid eller ersätta om media förkommit eller förstörts. Så länge media
återlämnas och i tid är bibliotekslånen kostnadsfria.
Rent tekniskt finns inga problem att ha olika avgifter. Biblioteksdatasystemet
kan hantera detta. Men framför allt utifrån ett medborgarperspektiv, om en
person önskar låna i en kommun och återlämna i en annan, underlättar det
om likvärdiga avgifter gäller inom Blekingebiblioteken. Det blir en tydlighet
både för låntagaren och för bibliotekspersonalen. Avgiftsförslaget har tagits
fram i samverkan mellan kommunerna inom Blekingebiblioteken för att hitta
en bra konsensus för alla. För Ronneby bibliotek skiljer sig förslaget inte så
mycket från nuvarande avgifter, vilket är en viktig förutsättning då
avgifterna ligger som ett intäktskrav i budgeten.
Förseningsavgifterna på vuxenmedia är fortsatt 2 kronor per dag och media
och på barnmedia fortsatt 0 kronor. De större förändringarna i förslaget
utifrån nuvarande avgifter är framför allt ersättningsavgiften. Ingen
ersättningsavgift läggs på förkommen barnmedia oavsett om lån gjorts av ett
barn eller på en vuxens lånekort. Under barnets första år är det i princip alltid
en vuxen som lånar till barnet. Här har barnkonventionen beaktats utifrån
barnets bästa. Det är viktigare att låna hem böcker för läsning än att avstå på
grund av rädsla att behöva ersätta en trasig eller förkommen barnbok.
Däremot ligger i förslaget en ersättningsavgift om vuxenmedia lånas på ett
barnlånekort. Där har en avvägning gjorts mellan att en vuxen kan missbruka
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ett barns lånekort genom att använda det för eget bruk och att ett barn lånar
media som är klassad som vuxenlitteratur. Skulle tveksamheter råda om en
vuxenbok lånad av ett barn är förkommen, kan personalen i tveksamma fall
avgöra om ersättning ska utkrävas eller ej beroende på mediets art. I det nya
förslaget till avgifter ligger också en ersättningsavgift för tv-spel och dvdfilmer lånade på ett barnlånekort. I avvägningen har priset fått råda framför
barnets bästa. Framför allt tv-spel är dyra i inköp. För spel och filmer finns
en rekommenderad ålder hur gammalt barnet ska vara för att kunna låna.
Räkningen för förkommen media lånat på ett barnlånekort går alltid till
vårdnadshavaren.
Enligt framtaget förslag skulle övertids- och ersättningsavgifter för
Blekingebiblioteken se ut enligt följande:
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Ärendet återremitterades till förvaltningen vid teknik-, fritid- och
kulturnämndens sammanträde 2021-10-26.
Förslag till beslut
Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby
bibliotek/Blekingebiblioteken enligt nedan.
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Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till nya
avgifter för Ronneby bibliotek/Blekingebiblioteken enligt nedan.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Anders Bromée (M), Nicolas
Westrup (SD), Lova Necksten (MP), Roger Gardell (L), Malin Månsson (S),
Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S), Roger Fredriksson (M) och Catharina
Christensson (S).
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Yrkanden
Magnus Pettersson (S) yrkar på att under rubrik ”ersättningsavgift för barn”
ska samtliga avgifter vara 0 kronor.
Lova Necksten (MP), Malin Månsson (S), Peter Bowin (V), Jan-Eric
Wildros (S) och Catharina Christensson (S) yrkar på bifall till Magnus
Petterssons (S) förslag.
Anders Bromée (M), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (L) och Roger
Fredriksson (M) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Magnus Petterssons (S) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges trettio (30) ja-röster
och arton (18) nej-röster varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ledamöter
Roger Fredriksson
Åsa Evaldsson
Anders Bromée
Lennarth Förberg
Rickard Evaldsson
Helene Fogelberg
Anders Lund
Therese Åberg
Magnus Persson
Kenneth Michaelsson
Hillevi Andersson
Eva-Britt Brunsmo
Magnus Gustafsson
Roger Gardell
Nils Ingmar Thorell
Willy Persson
Magnus Pettersson
Malin Månsson
Tommy Andersson
Thomas Svensson
Bo Johansson
Annette Rydell
Ola Robertsson
Catharina Christensson
Jan-Eric Wildros
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Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(L)
(L)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Magnus Johannesson
Stefan Österhof
Thommy Persson
Kranislav Miletic
Agnetha Wildros
Pär Dover
Peter Bowin
Mohammed Teeti
Lova Necksten
Nicolas Westrup
Bengt Sven Åke Johansson
Gina Hellberg Johansson
Sandra Bergqvist
Tony Holgersson
Tim Aulin
Jesper Grönblad
Mattias Ronnestad
Carina Aulin
Anders Oddsheden
Haide Friberg
Yvonne Olsson
Johan Grönblad
Anna Carlbrant
Totalt

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(-)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30

18

0

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby
bibliotek/Blekingebiblioteken enligt nedan.
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Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartier och Vänsterpartiet
reserverar sig till förmån för Magnus Petterssons (S) förslag.
________________
Exp:
Bibliotekschef Therese Emilsson Persson
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§ 19

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 vård- och omsorgsnämnden 2021-11-24 § 174:
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 2021 är:
1–31 januari 2021 (gäller för okt-dec 2020)
1–30 april 2021
1 juli–31 augusti 2021
1–31 oktober 2021
1-31 januari 2022
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Under perioden 1-31 oktober har följande beslut rapporterats enligt
rapportblad: Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§, bilaga 1.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet
samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen
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 beslutar att notera återrapporteringen till protokollet.
Återrapporteringen biläggs detta protokoll som bilaga 2.
________________
Exp:
Förvaltningschef Maria Appelskog
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§ 20

Dnr 2021-000303 709

Socialnämndens 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 6 § socialtjänsten 2021
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-10-26 § 145:
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, för tredje kvartalet 2021, redovisas för
Socialnämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt
översända densamma till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen
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 beslutar att notera återrapporteringen till protokollet.
Återrapporteringen biläggs detta protokoll som bilaga 3.
________________
Exp:
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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§ 21

Dnr 2021-000627 001

Vård- och omsorgscollege i Blekinge
Sammanfattning
Det pågår sedan en längre tid tillbaka en dialog i Blekinge om att etablera ett
vård-och omsorgscollege, vilket finns i de allra flesta län i Sverige. Vårdoch omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga
organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och
moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och
regional nivå, och utgår från tio kvalitetskriterier. Vård- och omsorgscollege
arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och
omsorg, och det innebär även en kvalitetsstämpel på utbildningen. För att
kunna starta ett vård- och omsorgscollege krävs att minst tre kommuner samt
regionen ingår. Karlskrona kommun och Region Blekinge har sedan en tid
tillbaka ett politiskt beslut på att verka för att etablera ett vård-och
omsorgscollege i länet. Det finns nu ett förslag som syftar till att klargöra om
intresse finns i kommunerna för att säkerställa en etablering av vård- och
omsorgscollege i Blekinge.
Utbildningsnämnden har redan i juni 2021 beslutat avstå deltagande i ett
Vård- och omsorgscollege. Denna omgången har flera nämnder fått yttra sig.
Bedömning
Remissyttranden
Utbildningsnämnden har yttrat sig igen men denna gång har även vård- och
omsorgsnämnden samt socialnämnden yttrat sig.
Av utbildningsnämndens protokoll framgår följande:
”Ronneby kommun har deltagit i ett antal möten gällande Vård- och
omsorgscollege. Vår bedömning av den information som framkommit vid
dessa samtal är att det inte står klart hur ett deltagande rent konkret får en
positiv effekt på utbildningarna inom vård och omsorg i Ronneby. Vi har
också varit aktiv deltagare i etableringen av Teknikcollege i regionen.
Lärdomarna och erfarenheterna av etableringen av Teknikcollege har vi haft
med oss i diskussionerna kring deltagande i ett Vård- och omsorgscollege.
Vi är medvetna om den vilja och långsiktighet som måste finnas på plats –
från samtliga aktörer - för att det ska lyckas. För närvarande finns inte Vårdoch omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan i Ronneby. I de kriterier som
är ett villkor för deltagande i Vård- och omsorgscollege står bland annat att
följande ska finnas: Grundläggande och kvalificerade vård- och
omsorgsutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Utbildningarna
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vänder sig till ungdomar, vuxna och redan anställda. Olika aktörer och
utbildningsformer samverkar. Det ska också finnas; Utbildade handledare
och lärandet på arbetsplatsen är av god kvalité.
En heltidsanställd projektledare skall också finansieras av deltagande
kommuner plus en heltidsanställd regional samordnare, en certifieringsavgift
på 33 tkr samt en årlig avgift på 46 tkr.
Vår bedömning är att det tyngsta vägande skälet att avstå deltagande är att vi
inte bedriver någon gymnasieutbildning inom vård- och omsorg och att våra
erfarenheter från etablering av Teknikcollege gör att vi är väl medvetna om
den arbetsinsats som måste tillföras för att samtliga involverade ska se
mervärdet. Vi kan inte heller motivera att lägga dessa kostnader när utfallet
av insatsen är så svårbedömd och med hänsyn tagen till rådande ekonomiska
läge i kommunen. I nuläget är vår bedömning att deltagande i ett Vård- och
omsorgscollege inte är lösningen på att höja kvaliteten och skapa attraktiva
och moderna utbildningar inom vård och omsorg.”
Beslutet från utbildningsnämnden 2021-11-18 § 326 är att nämnden beslutar
att avstå deltagande i ett Vård- och omsorgscollege och stå kvar vid det
yttrande som lämnades av utbildningsnämnden i juni 2020.
Socialnämnden yttrar enligt beslut 2021-10-26 § 184:
”Idag har vi en fungerande och mycket bra samverkan och dialog med
gymnasieskolan Knut Hahn. Samverkan och dialogen syftar till att
identifiera och beskriva framtida behov av kompetens. Gymnasieskolan har
en väl fungerande dialog med närliggande kommuner för att optimera
efterfrågade program och inriktningar. F.ö. drivs utbildning till stödpedagog
på yrkeshögskolan Hermods. Utbildningen är utformad tillsammans med
Blekinges kommuner. Ovan exempel på samverkan kring behov av
utbildning är i dagsläget tillräckligför socialnämndens verksamhet. Om
beslut fattas att det ska etableras ett Vård- och omsorgscollege i Blekinge
kommer det innebära en kostnad utöver det vi har idag. Socialnämnden har
inte utrymme i sin budget till detta.”
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig 2021-10-27 § 259 bakom följande
yttrande:
”Fram till år 2030 beräknas andelen äldre i Sverige öka kraftigt samtidigt
som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Andelen äldre och unga ökar
snabbare än befolkningen i arbetsför ålder, vilket kommer generera
utmaningar både när det gäller rekrytering och finansiering. Den
demografiska utvecklingen kommer innebära ökad efterfrågan på både
hälso- och sjukvård och äldreomsorg, samtidigt som det kommer finnas färre
personer att anställa. Att inrätta vård- och omsorgscollege i länet skulle vara
en strategisk åtgärd för att dels höja statusen på undersköterskeyrket, få fler
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att vilja läsa till undersköterskor och på så vis säkra kompetensförsörjningen.
Att etablera ett vård- och omsorgscollege skulle även kunna attrahera
människor utanför länet och kommunen att vilja flytta hit och
förhoppningsvis stanna kvar efter utbildningen.”
Remissvaren visar på en något splittrad bild där vård- och omsorgsnämnden
är positiva samtidigt som man inte kommenterar kostnadsbilden. Både
utbildningsnämnden och socialnämnden väljer att ta upp kostnaderna det
skulle innebära för kommunen och inte minst betonar utbildningsnämnden
det faktum att Ronneby kommun saknar gymnasieutbildning inom vård- och
omsorg.
Mot bakgrund av remissyttrandena förslås att kommunen avstår från
deltagande i ett vård- och omsorgscollege.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att Ronneby kommun avstår från deltagande i ett
vård- och omsorgscollege i Blekinge.
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansluta sig till ett
vård- och omsorgscollege i Blekinge.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V), Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup
(SD), Magnus Pettersson (S), Lova Necksten (MP), Jan-Eric Wildros (S),
Roger Gardell (L) och Annette Rydell (S).
Yrkanden
Peter Bowin (V) tilläggsyrkar att de nämnder som är aktuella förbereder och
planerar för bra praktikplatser lokalt och utreder hur handledare i samarbete
med Vård- och omsorgscollege skapar dessa platser.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Peter Bowins (V) tilläggsyrkande.
Roger Frediksson (M), Magnus Pettersson (S) och Annette Rydell (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Peter Bowins (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
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De som önskar bifalla Peter Bowins (V) tilläggsyrkande röstar ja.
De som önskar avslå Peter Bowins (V) tilläggsyrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges arton (18) ja-röster
och trettio (30) nej-röster varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå Peter Bowins (V) tilläggsyrkande.
Ledamöter
Roger Fredriksson
Åsa Evaldsson
Anders Bromée
Lennarth Förberg
Rickard Evaldsson
Helene Fogelberg
Anders Lund
Therese Åberg
Magnus Persson
Kenneth Michaelsson
Hillevi Andersson
Eva-Britt Brunsmo
Magnus Gustafsson
Roger Gardell
Nils Ingmar Thorell
Willy Persson
Magnus Pettersson
Malin Månsson
Tommy Andersson
Thomas Svensson
Bo Johansson
Annette Rydell
Ola Robertsson
Catharina Christensson
Jan-Eric Wildros
Magnus Johannesson
Stefan Österhof
Thommy Persson
Kranislav Miletic
Agnetha Wildros
Pär Dover
Peter Bowin
Mohammed Teeti
Lova Necksten
Nicolas Westrup
Bengt Sven Åke Johansson
Gina Hellberg Johansson
Sandra Bergqvist
Tony Holgersson
Tim Aulin
Jesper Grönblad
Mattias Ronnestad
Carina Aulin
Anders Oddsheden
Haide Friberg
Yvonne Olsson
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Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(L)
(L)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Johan Grönblad
Anna Carlbrant
Totalt

(SD)
(-)

X
X
18

30

0

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ansluta sig till ett vård- och omsorgscollege
i Blekinge.
Reservation
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
________________
Exp:
Carl-Marin Lanér
Karlskrona kommun
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

47(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-27

Kommunfullmäktige

§ 22

Dnr 2021-000746 179

Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor
enligt LSO och LBE 2022, Räddningstjänsten Östra
Blekinge
Sammanfattning
Uppräkning av taxor avseende myndighetsutövning (tillstånd och tillsyn)
enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga eller
explosiva varor (LBE) sker enligt beslut i Karlskorna KS 2019/8532 1.3.1
samt Ronneby KF § 21 dnr 2019-000637. Direktionen för Räddningstjänsten
Östra Blekinge får för varje kalenderår besluta att höja i den taxa antagna
avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats
som anges för det innevarande kalenderår i den version av Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i
oktober månad
Uppräknade taxor har gjorts enligt gällande index, Ny taxa gäller från och
med 2022-01-01.
Uppräknade taxor skickas till respektive medlemskommun som
anmälningsärende.
Handläggningskostnaden per timme 2022 är 1 036 kronor för LSO och för
LBE. Avgifterna för tillstånd enligt LBE bygger handläggningskostnaden
som multipliceras med en tidsfaktor som är olika stor beroende på vad det är
för tillstånd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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 beslutar att notera informationen till protokollet.
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________________
Exp:
Akten
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§ 23

Dnr 2021-000722 007

Revisorernas utlåtande gällande Curas delårsrapport
per 2021-08-31
Sammanfattning
Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling har lämnat ett
utlåtande avseende delårsrapport januari – augusti 2021 med prognos januari
– december 2021.
De gör följande bedömningar:
* ”Vi bedömer att delårsraporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
* Med ett underskott för perioden om 1,632 mkr uppnås inte balanskravet
per augusti 2021. Med en prognosticerad förlust i delårsrapporten om 0,776
mkr visar förbundet en förväntan att heller inte uppnå balanskravet per
december 2021. Osäkerhetsfaktorer i prognosen utgörs av beläggningsgraden
för Notavillan och Villa Mjällby samt utfallet av pågående rättsprocess för
Familjerätten.
- Vi vill särskilt uppmärksamma risken att framlagd prognos kan förvärras
under september – december, främst med anledning av Villa Mjällbys
beläggning. Förbundets totala underskott kommer oavsett storlek att kräva
hantering och beslut av kommunfullmäktige gällande åtgärdsplan för
reglering av det negativa balanskravsresultatet och ev. synnerliga skäl om
det anses att reglering ej ska ske.
* Då ett antal verksamheter dras med underskott bedöms det finansiella
målet inte uppnås för år 2021 (Alla Curas verksamheter ska bära sina egna
kostnader)
Vi kan inte uttala oss om direktionens möjlighet att de verksamhetsmässiga
målen, då dessa följs upp och redovisas först i årsredovisningen.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera
informationen till protokollet.
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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 notera informationen till protokollet.
_______________
Exp:
Revisorerna
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§ 24

Dnr 2022-000054 023

Anhållan om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i
utbildningsnämnden, Kajsa Svensson (M)
Sammanfattning
Kajsa Svensson (M) anhåller om entledigande från uppdragen som ersättare i
kommunstyrelsen samt ledamot i utbildningsnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Bromée (M) och Anders Lund (M).
Yrkanden
Anders Bromée (M) yrkar på att Kajsa Svensson (M) entledigas från
uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i
utbildningsnämnden och att kommunfullmäktige utser Martin Engelsjö (M)
som ledamot i utbildningsnämnden och att Sviatlana Leuchuk (M) utses som
ny ersättare i utbildningsnämnden.
Anders Lund (M) yrkar på att kommunfullmäktige utser Anders Bromée till
ersättare i kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Kajsa Svensson (M) från uppdragen som
ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Anders Bromée (M) som ny ersättare i
kommunstyrelsen, Martin Engelsjö (M) som ny ledamot i
utbildningsnämnden och Sviatlana Leuchuk (M) som ny ersättare i
utbildningsnämnden.
________________
Exp:
Kajsa Svensson
Anders Bromée
Martin Engelsjö
Sviatlana Leuchuk
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Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
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§ 25

Dnr 2022-000063 023

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot
i teknik-, fritid- och kulturnämnden, Siman Zeid (V)
Sammanfattning
Siman Zeid (V) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i
teknik-, fritid- och kulturnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V).
Yrkanden
Peter Bowin (V) yrkar på att Siman Zeid (V) entledigas från uppdraget som
ledamot i teknik-, fritid- och kulturnämnden och att kommunfullmäktige
utser Robin Bowin (V) som ny ledamot i teknik-, fritid- och kulturnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Siman Zeid (V) från uppdraget som ledamot
i teknik-, fritid- och kulturnämnden och utser Robin Bowin (V) som ny
ledamot i teknik-, fritid- och kulturnämnden.
________________
Exp:
Siman Zeid
Robin Bowin
Teknik-, fritid- och kulturnämnden
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