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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Tommy Andersson (S) 
Malin Månsson (S) 
Ola Robertsson (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Lova Necksten (MP) §§ §§ 139-154, 157-158 
Åsa Evaldsson (M) 
Magnus Persson (M) 
Tim Svanberg (C) 
Roger Gardell (L) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Gina Hellberg Johansson (SD) 
Tim Aulin (SD) 

Tjänstgörande ersättare Peter Bowin (V) tjänstgör istället för Lova Necksten §§ 127-138, 155-156, 159-163  
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör istället för Tomas Lund  

Övriga närvarande  

Ersättare Catharina Christensson (S) 
Peter Bowin (V) §§ 139-154, 157-158 
Willy Persson (KD) §§ 127-142, 155-156, 159-163 
Silke Jacob (C) 
Lena Karstensson (M) 
 

Tjänstemän Carl-Martin Lanér, kommundirektör 
Anna-Karin Sonesson, kanslichef 
Torbjörn Lind, näringslivschef, § 129 
Ida Schyberg, projektchef Ronneby Miljö & Teknik AB, § 130 
Peter Persson,VD  AB Ronnebyhus, § 131 
Lotta Bolwede, verksamhetsutvecklare, §§ 132-133 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, §§ 132-142 
Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef, §§ 135-139 
Henrik Lövgren, chef för Samhällskommunikation och projektledare BIU Online, § 159 
Anders Karlsson, förvaltningschef teknik-, fritid- och kulturförvaltningen, §§ 144-147 
Elena Johansson, kostchef, §§ 146-147 
Catherine Persson Lundgren, utredare, §§ 148-149 
Johan Sjögren, ekonomichef, §§ 150-151 
Cecilia Westlund, HR-chef, § 154 
Anna Isaksson, HR-strateg, § 154 
 

Övriga Lovisa Gustafsson, praktikant, personalenheten § 154 
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Ärendelista 
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§ 129 Dnr 2022-000005 101 8 
Information från näringslivschefen....................................................................... 8 

§ 130 Dnr 2022-000220 269 10 
Åtgärdsförslag för deponin RÅS och de närliggande fastigheterna 
Gipen 1 och Stataren 1 ..................................................................................... 10 

§ 131 Dnr 2021-000293 040 12 
Redovisning av KF angivet uppdrag till verksamheten - bostäder på 
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§ 132 Dnr 2022-000155 101 15 
Information nämndernas (ej KS) rapportering av internkontroll 2021 ................. 15 

§ 133 Dnr 2022-000156 101 17 
Information avseende nämndernas (ej KS) interkontrollplaner för 
innevarande år, 2022 ........................................................................................ 17 

§ 134 Dnr 2022-000163 303 19 
Anhållan om att införliva fastigheter i verksamhetsområde - Fällö ..................... 19 

§ 135 Dnr 2021-000694 265 21 
Naturvårdsavtal Kallinge ................................................................................... 21 

§ 136 Dnr 2022-000221 253 23 
Köp av Svenstorp 20:6 och 20:7 ....................................................................... 23 

§ 137 Dnr 2022-000103 001 26 
Hyresavtal Johannishus äldreboende ............................................................... 26 

§ 138 Dnr 2022-000104 001 29 
Hyresavtal Johannishus förskola ....................................................................... 29 

§ 139 Dnr 2022-000167 047 32 
Förslag till fördelning av ny skolmiljard .............................................................. 32 

§ 140 Dnr 2022-000168 670 34 
Ny avtalsperiod för hyra av lokaler Soft Center avseende 
Vuxenutbildningen ( SFI, grundläggande samt gymnasial 
vuxenutbildning) ................................................................................................ 34 

§ 141 Dnr 2022-000169 614 36 
Förslag till äskande avseende Yrkeshögskola Flygteknik - 
utbildningsnämnden .......................................................................................... 36 

§ 142 Dnr 2021-000328 101 38 
Återrapportering av uppdrag 1- "Presentera ett förslag till att införa ett 
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olika grenar" ...................................................................................................... 38 
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§ 127 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) att jämte ordförande justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt 2022-05-10. 

________________ 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
fc

ef
8f

90
-9

0e
5-

45
a9

-9
53

2-
7d

15
db

e0
a9

59



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(109) 
2022-05-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 129 Dnr 2022-000005 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om 

- Wienercaféet/Brunnsparkens restaurang och café – sex 

intresseanmälningar att driva verksamheten. Ambitionen är att det 

ska vara verksamhet igång till sommaren. 

- Blekingetrafiken – tidtabell för sommarens trafik klar med både 

båttrafiken med Astrid och båt till Tjärö. 

- Tesla kommer att öppna laddstation i Viggenområdet. 

- Stadium outlet öppnar 19 maj och Rusta 25 maj. 

- Gärdet- markanvisningar för större delen av området. Går nu vidare 

mot försäljning. Mer mark behövs. 

- ”Lilla Torg” – flera intressenter finns. 

- Löpande Insikt – uppföljning/betyg på kommunens 

myndighetshandläggning/beslut gentemot näringsidkare. Relativt bra 

resultat, det har blivit bättre. 

2021 

Bygglov 67 i riket 62 

Miljö- och hälsa 77 i riket 70 

Serveringstillstånd 85 i riket 77 

Totala betyget  67   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), 

Tim Aulin (SD), Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven 

Åke Johansson (SD), Magnus Pettersson (S), tjänstgörande ersättare Peter 

Bowin (V) och ersättare Willy Persson (KD). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 130 Dnr 2022-000220 269 

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

 

Sammanfattning  

Projektchef Ida Schyberg ger en bakgrund och redovisar genomförda 

undersökningar beträffande den nedlagda deponin Ågården (RÅS) och 

intilliggande fastigheter Gipen 1 och Stataren 1. Hon redovisar även 

åtgärdsmål samt framtagna förslag på alternativa åtgärder.   

 

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

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utifrån de framtagna 

åtgärdsalternativen för deponi Ågården, fastigheterna Gipen 1 och Stataren 1 

besluta om åtgärder.      

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att  

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

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

228200. 

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

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

förorenad mark.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Magnus Pettersson (S), Ola Robertsson (S), 

Nicolas Westrup (SD) och tjänstgörande ersättare Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ledamöterna Magnus Pettersson (S) och Nicolas Westrup (SD) yrka bifall 

till arbetsutskottets förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

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

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

228200. 

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

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

förorenad mark. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 131 Dnr 2021-000293 040 

Redovisning av KF angivet uppdrag till verksamheten - 
bostäder på landsbygden 

 

Sammanfattning  

Ur VD Peter Perssons skrivelse: 

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

uppdrag till AB Ronnebyhus  2022: "Kommunfullmäktige ger en 

komplettering av tidigare ägardirektiv till AB Ronnebyhus angående utökat 

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

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

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

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

detta uppdrag presenteras till KS tertialvis". 

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

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

av de mindre tätorterna där Ronnebyhus har bostäder sedan innan, 

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

lägenheter.  

Som del av kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2021 har 

kommunfullmäktige gett verksamheten ett antal uppdrag. Ett av uppdragen 

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

Ronnebyhus om bostäder på landsbygden: Där detaljplan inte finns ska 

Ronnebyhus tillsammans med Miljö- och Byggnadsförvaltningen ta fram 

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

2021)".  

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

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

Det kompletterande uppdraget medför att arbetet med det i översiktsplanen 

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

Hallabro.  

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

Området är beläget i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och ses som 

lämpligt för mer bostäder eller service. Kommunen äger del av marken".  

Plan för det kompletterande uppdraget  
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Tidigare beslutad plan kompletteras med tillägg under rubriken: "Förslag, 

hantering av fortsatta mark- och exploateringsprocess samt planprocess" 

Förslag för Ha-01  

Kommunledningsförvaltningens Mark- och exploateringsenhet påbörjar 

markförhandlingar för del av området kommunen inte äger. När 

markförhandlingarna är genomförda initierar Mark- och 

exploateringsenheten att detaljplaneprocessen omgående inleds via 

prioriteringsbeslut av kommunstyrelsen. Markanvisningsavtal tecknas med 

AB Ronnebyhus. Tidshorisont för markförhandlingar samt 

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

exploateringsenheten då kommunstyrelsen ansvarar för den prioriteringen, 

Avseende kompletteringens påverkan för Eringsboda avvaktar Ronnebyhus 

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

"Utredning av former och förutsättningar för trygghetsboende - kommunala 

åtaganden". För övriga orter behöver inga kompletteringar genomföras.  

AB Ronnebyshus styrelsebeslut 2022-02-28 

Styrelsen beslöt  

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

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

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

direktivet, efterfråga kommunstyrelsens tidplan för föreslagna 

genomförandeprocesser.      

      

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 

återrapporteringen till protokollet samt att område Ha-01 i översiktsplanen 

tas med på prioriteringslistan för detaljplaneuppdrag. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att beslutet efter detaljplaneuppdrag 

kompletteras med tillsammans med område i Listerby och Backaryd. 

Avseende Eringsboda ges ett uppdrag till planenheten att i samråd med 

Ronnebyhus ta fram ett förslag för etablering av bostäder. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

att område Ha-01 i översiktsplanen tas med på prioriteringslistan för 

detaljplaneuppdrag tillsammans med område i Listerby och Backaryd. 

Avseende Eringsboda ges ett uppdrag till planenheten att i samråd med 

Ronnebyhus ta fram ett förslag för etablering av bostäder. 

.________________ 

Exp: 

Peter Persson, AB Ronnebyhus 

Helena Revelj, stadsarkitekt, enheten för strategisk samhällsutveckling 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringchef 
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§ 132 Dnr 2022-000155 101 

Information nämndernas (ej KS) rapportering av 
internkontroll 2021 

 

Sammanfattning  

I tillämpningsanvisningarna till reglemente för intern kontroll står att rapport 

årligen ska ges Kommunstyrelsen gällande uppföljning av nämndernas 

föregående års internkontrollplaner. 

Härmed delges nämnderna beslutsunderlag avseende rapportering intern 

kontroll 2021.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att notera handlingarna till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05  

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan- Eric 

Wildros (S), Ola Robertsson (S) samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin 

(V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Socialnämnd 
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Teknik-, fritid- och kulturnämnd 

Utbildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Verksamhetsutvecklare Lotta Bolwede 
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§ 133 Dnr 2022-000156 101 

Information avseende nämndernas (ej KS) 
interkontrollplaner för innevarande år, 2022 

 

Sammanfattning  

I tillämpningsanvisningarna till reglemente för intern kontroll står att 

information avseende nämndernas internkontrollplaneras ska ges 

Kommunstyrelsen i mars månad innevarande år. 

Härmed delges nämnderna beslutsunderlag avseende nämndernas 

internkontrollplaner för innevarande år, 2022.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att notera handlingarna till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05  

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric 

Wildros (S), Åsa Evaldsson (M) samt Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Socialnämnd 
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Teknik-, fritid- och kulturnämnd 

Utbildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Verksamhetsutvecklare Lotta Bolwede 
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§ 134 Dnr 2022-000163 303 

Anhållan om att införliva fastigheter i 
verksamhetsområde - Fällö 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna nedan i 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.  

Fällö 1:8, Fällö 1:9, Fällö 1:10, Fällö 1:11, Fällö 1:12, Fällö 1:13, Fällö 1:14, 

Fällö 1:18, Fällö 1:19, del av Fällö 2:3, del av Fällö 2:4, Fällö 2:19, Fällö 

2:20, Fällö 2:21, Fällö 2:22, Fällö 2:23, Fällö 2:24, Fällö 2:25, Fällö 2:27, 

del av Fällö 2:28, Fällö 2:30, Fällö 2:33, Fällö 3:2, Fällö 3:3, Fällö 3:4, Fällö 

3:5 och Fällö 3:6. 

  

Bedömning 

Fällöstrands VA-ekonomiska förening driver idag en enskild Va-anläggning 

för vatten och spillvatten i området, som är anslutet till det allmänna 

ledningsnätet. Ronneby Miljö & Teknik AB har slutfört förhandlingarna om 

ett övertagande av den enskilda va-anläggningen som kommunfullmäktige i 

Ronneby (Dnr 2019–000032 446) gav Ronneby Miljö & Teknik AB i 

uppdrag. Om ovan nämnda fastigheter införlivas i verksamhetsområdet för 
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vatten och spillvatten kommer Ronneby Miljö & Teknik AB att överta 

ägandet och driften av Fällöstrands VA-ekonomiska förenings va-anläggning 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Fällö 1:8, Fällö 1:9, Fällö 

1:10, Fällö 1:11, Fällö 1:12, Fällö 1:13, Fällö 1:14, Fällö 1:18, Fällö 1:19, 

del av Fällö 2:3, del av Fällö 2:4, Fällö 2:19, Fällö 2:20, Fällö 2:21, Fällö 

2:22, Fällö 2:23, Fällö 2:24, Fällö 2:25, Fällö 2:27, del av Fällö 2:28, Fällö 

2:30, Fällö 2:33, Fällö 3:2, Fällö 3:3, Fällö 3:4, Fällö 3:5 och Fällö 3:6 i 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 

      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införliva 

fastigheterna Fällö 1:8, Fällö 1:9, Fällö 1:10, Fällö 1:11, Fällö 1:12, Fällö 

1:13, Fällö 1:14, Fällö 1:18, Fällö 1:19, del av Fällö 2:3, del av Fällö 2:4, 

Fällö 2:19, Fällö 2:20, Fällö 2:21, Fällö 2:22, Fällö 2:23, Fällö 2:24, Fällö 

2:25, Fällö 2:27, del av Fällö 2:28, Fällö 2:30, Fällö 2:33, Fällö 3:2, Fällö 

3:3, Fällö 3:4, Fällö 3:5 och Fällö 3:6 i verksamhetsområdet för vatten och 

spillvatten. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 135 Dnr 2021-000694 265 

Naturvårdsavtal Kallinge 

 

Sammanfattning  

För att gynna vildbin och andra vilda pollinatörer så satsar regeringen under 

2020-2022 extra resurser på åtgärder. Kalleberga grustäkt ligger inom ett av 

de utpekade områdena. Under 2021 utfördes åtgärder på området som 

bekostades utav Länsstyrelsen. Förslag finns om att teckna naturvårdsavtal 

om 10 år på platsen.  

Bedömning 

För att gynna vildbin och andra vilda pollinatörer så satsar regeringen under 

2020-2022 extra resurser på åtgärder. Fyra större områden, så kallade VIP-

områden, i Blekinge är särskilt intressanta då där finns en hög mångfald av 

rödlistade pollinatörer. Kalleberga grustäkt ligger inom ett av VIP-områdena 

och är en grustäkt där stora delar är igenväxta eller håller på att växa igen. I 

täkten finns ett stort antal biarter inrapporterade samt den fridlysta sandödlan 

som också kommer att gynnas av åtgärderna. Under oktober-december 2021 

genomförde kommunen avverkning av delar av tall- och lövträdsbeståndet i 

täkten. Syftet med det är att i samarbete med Länsstyrelsen och naturbruks-

gymnasiet gynna vildbina. Åtgärderna finansierades av VIP-projektet. 

Området som berörs är ca två hektar.  

Förslag finns från Länsstyrelsen om att teckna naturvårdsavtal för delar av 

Kalleberga 26:1 och 7:115 om totalt cirka sex hektar. Kommunen har redan 

genomfört åtgärder för att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer 

enligt tidigare text på Länsstyrelsens bekostnad. Om avtal tecknas innebär 

det en engångsersättning om 27 000 kronor samt att Länsstyrelsen ska 

erbjuda kommunen att utföra åtgärder enligt naturvårdsavtalet. Avtalstid 10 

år. Platsen är en grustäkt i nära anslutning till flygplatsområdet, ligger 

utanför detaljplanerat område och förutsättningarna för framtida bebyggelse i 

någon form i området ses som mycket liten. Avtal bör därför kunna tecknas.  

Kommunen kommer att fortsätta arbetet med att förbättra området genom 

grävning av täkten i Kallinge under 2022. På vissa delar som avverkats 

behöver det grävas bort den täckande vegetationen för att blotta sanden 

ytterligare. Största delen av lupinbeståndet ska grävs bort. Samarbete sker 

mellan skogsförvaltare, mark- och exploateringsenheten och Länsstyrelsen i 

denna fråga. Mycket av arbetet utförs av elever i utbildningssyfte från 

naturbruksgymnasiet.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta teckna naturvårdsavtal för delar av 

Kalleberga 26:1 och 7:115. 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att teckna naturvårdsavtal för delar av 

Kalleberga 26:1 och 7:115. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna 

naturvårdsavtal för delar av Kalleberga 26:1 och 7:115 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 136 Dnr 2022-000221 253 

Köp av Svenstorp 20:6 och 20:7 

 

Sammanfattning  

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

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

av vårdoperatören Vardaga.  

Bedömning 

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

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

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

på den så kallade Stenåsa-tomten vid återvinningsstationen. 

Återvinningsstationen är planerad att flyttas till Karlssonområdet i norra 

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

bebyggas. 

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

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

den 1 juni 2023 ska köpet gå åter till kommunen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat köpekontrakt. 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut dvs. 

avslag till försäljning. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut dvs bifall till försäljning.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till arbetsutskottets 

förslag till beslut.  
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Omröstning begärs och följande beslutsgång godkännes: 

Ja-röst för bifall till yrkandet om bifall till försäljning 

Nej-röst för yrkandet om avslag till försäljning 

     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan angavs elva (11) ja-röster 

och sex (6) nej-röster, varför kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet 

bifall till arbetsutskottets förslag dvs. bifall till försäljning.  

 

Namn    Ja  Nej  Avstår  
Roger Fredriksson (M)   X  

Åsa Evaldsson (M)   X  

Magnus Persson (M)   X  

Kenneth Michaelsson (C)   X  

Tim Svanberg (C)  X  

Roger Gardell (L)   X  

Magnus Pettersson (S)    X  

Tommy Andersson (S)    X  

Malin Månsson (S)    X  

Ola Robertsson (S)    X  

Jan-Eric Wildros (S)    X  

Peter Bowin (V)*    X  

Nicolas Westrup (SD)   X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Anders Oddsheden (SD)*   X  

Gina Hellberg Johansson (SD)  X  

Tim Aulin (SD)   X  

Totalt    11  6  0 

 

     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

upprättat köpekontrakt. 

 

Reservation 

Ledamöterna Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Malin 

Månsson (S), Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S) samt tjänstgörande 
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ersättare Peter Bowin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande om 

avslag till försäljning.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 137 Dnr 2022-000103 001 

Hyresavtal Johannishus äldreboende 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-04 att godkänna ett 

markanvisningsavtal med Conara Fastighetsutveckling avseende vård- och 

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

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

av Conara Fastighetsutveckling tillsammans med företrädare från Ronneby 

kommun. Dessa företrädare har bestått av politiker och tjänstepersoner från 

utbildningsförvaltningen, teknik, fritid och kultur, 

kommunledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Som ett 

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

för beslut. 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

 

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

Bedömning 

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

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

2022. Handlingarna har kommit utbildningsförvaltningen tillhanda den 16/2 

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

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

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

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

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

genomgång genomförs för att säkerställa att kommunen får en helhetsbild av 

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

omsorgsförvaltningen anser att förslaget i stort är positivt, workshopen har 

genomförts med stor möjlighet till inflytande samt stor lyhördhet hos 

anordnarna.  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
fc

ef
8f

90
-9

0e
5-

45
a9

-9
53

2-
7d

15
db

e0
a9

59



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(109) 
2022-05-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att 

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

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 

ingå ett sådant avtal under förutsättning att samtliga handlingar, specifikt 

kostnaderna, genomlysts. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-23  

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

Conara Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att ingå ett sådant avtal under 

förutsättning att samtliga handlingar, specifikt kostnaderna, genomlysts. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart 

justerad. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Arbetsutskottets beslut  2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna hyresavtal för Johannishus 

äldreboende.  

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S), Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S) samt Magnus 

Pettersson (S). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar att ärendet återremitteras. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.     

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om 

återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet och att ärendet 

därmed ska avgöras idag.  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
fc

ef
8f

90
-9

0e
5-

45
a9

-9
53

2-
7d

15
db

e0
a9

59



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(109) 
2022-05-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om bifall 

till arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

hyresavtal för Johannishus äldreboende. 

 

Reservation 

Ledamöterna Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Malin 

Månsson (S), Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S) samt tjänstgörande 

ersättare Peter Bowin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande om 

återremiss.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 138 Dnr 2022-000104 001 

Hyresavtal Johannishus förskola 

 

Sammanfattning  

I oktober 2021 beslutade utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige:  

- att ställa sig bakom MEX förslag till upprättat samarbetsavtal mellan 

Ronneby kommun och företaget Conara gällande kombinerad förskola och 

vård- och omsorgsboende i Johannishus  

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

upprättas med företaget Conara.  

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

av Conara Fastighetsutveckling tillsammans med företrädare från Ronneby 

kommun. Dessa företrädare har bestått av politiker och tjänstepersoner från 

utbildningsförvaltningen, teknik, fritid och kultur, 

kommunledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Som ett 

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

för beslut.  

Bedömning 

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

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

Handlingarna har kommit utbildningsförvaltningen tillhanda den 16/2 vilket 

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

utskick till nämnd. Utbildningsförvaltningen anser att förslaget i stort är 

positivt och de genomförda workshops har genomförts med stor möjlighet 

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

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

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

osäkerhet kring den slutliga kostnaden för hyran. Vi ser att 

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

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

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

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

utbildningsnämnden. Det är önskvärt och viktigt att en sådan genomgång 

genomförs för att säkerställa att kommunen får en helhetsbild av de 

kostnader som kommer uppstå vid ett avtalstecknande.  
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Förslag till beslut 

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

Conara Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att ingå ett sådant avtal under 

förutsättning att samtliga handlingar, specifikt kostnaderna, genomlysts. 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att ge utbildningsförvaltningen uppdrag att 

teckna avtal. 

Utbildningsnämnden beslut 2022-02-17 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ingå ett avtal med Conara 

Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 

ingå ett sådant avtal under förutsättning att samtliga handlingar, specifikt 

kostnaderna, genomlysts. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att ge utbildningsförvaltningen uppdrag att teckna avtal. Ärenden är 

omedelbart justerat. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Arbetsutskottets beslut  2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna hyresavtal för Johannishus 

förskola.  

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S), Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S) samt Magnus 

Pettersson (S). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar att ärendet återremitteras. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.      
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Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om 

återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet och att ärendet 

därmed ska avgöras idag.  

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om bifall 

till arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

hyresavtal för Johannishus förskola. 

 

Reservation 

Ledamöterna Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Malin 

Månsson (S), Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S) samt tjänstgörande 

ersättare Peter Bowin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande om 

återremiss. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 139 Dnr 2022-000167 047 

Förslag till fördelning av ny skolmiljard 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-17 § 48 

Sammanfattning  

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet2022 

med ytterligare medel för att möta den tuffa utmaning som Covid - 19 

medfört.  

Bidraget fördelas proportionerligt till kommunerna utifrån antalet barn och 

unga mellan 6 - 19 år som var folkbokförda i kommunen per den I november 

2021. De tidigare besluten innebar att Ronneby kommun erhöll 2 926 802 

kronor plus ytterligare 727 923 kr. Det nya beslutet innebär Ronneby 

kommun kommer erhålla 4 029 472kr under 2022.  

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är den ska användas inom 

skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har 

rätt till, trots coronapandemin.  

Bedömning 

Tidigare beslut i kommunfullmäktige har inneburit att bidraget tilldelats 

utbildningsnämnden. Nu förstärks det statliga stödet till Ronneby kommun 

med ytterligare 4 029 472 kr. Även dessa medel bör föras över till 

utbildningsnämnden i linje med bidragets syfte.  

Utbetalningen till Ronneby kommun är uppdelad, vilket innebär att 

utbetalning sker vid två tillfällen under 2022. För att undvika att 

utbildningsnämnden och övriga instanser ska behöva hantera ytterligare ett 

ärende vid nästkommande utbetalning föreslås att beslut tas om hela 

bidraget. Bidraget kommer sedan fördelas till både kommunala och 

fristående huvudmän vilka har elever mellan 6 - 19 år som var folkbokförda i 

kommunen per den 1 november 2021.  

Förslag till beslut 

Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att föra över totalt 4 029 472kr för den så 

kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden.  

Utbildningsnämndens beslut 2022-03-17 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att föra över totalt 4 029 472 kr för den så kallade Skolmiljarden till 

utbildningsnämnden. Syftet med en ekonomiska förstärkningen är att den ska 
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användas inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den 

utbildning de har rätt till, trots coronapandemin.  

Ärendet är omedelbart justerat. 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att föra över totalt 4 029 472 kr för den så 

kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden. Syftet med en ekonomiska 

förstärkningen är att den ska användas inom skolväsendet för att säkerställa 

att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att föra över totalt 4 

029 472 kr för den så kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden. Syftet 

med en ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom 

skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har 

rätt till, trots coronapandemin.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 140 Dnr 2022-000168 670 

Ny avtalsperiod för hyra av lokaler Soft Center 
avseende Vuxenutbildningen ( SFI, grundläggande 
samt gymnasial vuxenutbildning) 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-17 § 50 

Sammanfattning  

Då avtal för vuxenutbildningens olika verksamheter löpt ut 2021-12-31 

behöver nu nya avtal skrivas. Avtalen är fördelade så att SFI har ett för sina 

lokaler och grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ett annat. Avtalet 

för SFI gäller till och med 2022-12-31 (förlängt ett år). Detta med samma 

hyreskostnad som tidigare. Avtalen för BIU löper ut 2022-12-31 och 

kommer att omförhandlas hösten 2022 då vi vet vilka förutsättningar som 

kommer att gälla.  

Totalt sett omfattar avtalen (SFI och VUX) ca 3 000 kvadratmeter. Utifrån 

under perioden förändrade elevantal har lokalytan förändrats. 

Förhandlingar/omförhandlingar har gjorts löpande utifrån ändrade 

förutsättningar. Lokalytan har totalt sett minskats under perioden.  

Hyran avseende SFI lokaler har under perioden varit oförändrad medan 

vuxenutbildningens lokaler årligen indexuppräknats, därav hyresskillnad. 

Båda avtalen kommer fortsättningsvis att indexuppräknas.  

Total lokalyta SFI uppgår tlll1492 kvadratmeter med en årshyra 1/1 – 31/12 

2022 på 950 SEK/m2 (enligt gamla avtalet). Årshyra från och med l/1 2023 

uppgår till 1 102 SEK/m2.  

Total lokalyta grundläggande och gymnasial vuxenutbildning uppgår till 1 

600 kvadratmeter med en årshyra 1 102 SEK/m2 från avtalets början (2022-

01-01).  

Total årskostnad enligt nuvarande hyresnivå 2022: 3 061 584 SEK, 2023: 3 

407 384 SEK.  

En dialog har förts med kommunens lokalstrateg.  

Bedömning 

Utifrån vuxenutbildningens uppdrag i de nationella styrdokumenten samt en 

bedömning av förväntat elevantal i de olika verksamheterna gör vi 

bedömningen att det är lämpligt att de nya hyresavtalen skrivs till och med 

2025-03-31. I förslaget ingår också en möjlighet att med sex månaders 

uppsägningstid säga upp 25% av lokalytan. Avtalens längd föreslås bli tre år 
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då kortare avtalstid innebär att indexuppräkning ej kan tillämpas. Vid kortare 

tid innebär det en årlig uppräkning av hyreskostnaden med 2%. 

Förslag till beslut 

Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna 

bifogade avtal.   

Utbildningsnämnden beslut 2022-03-17 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna bifogade avtal.  

Ärendet är omedelbart justerat. 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna 

bifogade avtal.  

  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 

utbildningsnämnden att teckna bifogade avtal.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 141 Dnr 2022-000169 614 

Förslag till äskande avseende Yrkeshögskola 
Flygteknik - utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-17 § 49 

Sammanfattning  

I samband med beslut om budget 2022 beslutades att driftsmedel för en 

eventuell yrkeshögskola inom Flygteknik skulle läggas på centrala konton i 

avvaktan på beslut från Yrkeshögskolemyndigheten. I januari kom ett 

positivt beslut och därmed behöver dessa medel tas i anspråk av 

utbildningsnämnden. Tyvärr följde inte de investeringsmedel som äskades 

för 2022 med i det beslut som togs gällande budget 2022 i 

kommunfullmäktige.  

Bedömning 

För att kunna starta upp yrkeshögskolan enligt plan behöver driftsmedel men 

också investeringsmedel komma utbildningsnämnden tillhanda. Det är 

därmed nödvändigt att de avsatta driftsmedel som finns på centrala konton 

flyttas över till utbildningsnämndens ansvar. Därtill är det önskvärt att 

utbildningsnämnden beviljas investeringsmedel enligt tidigare utsänd plan. I 

planen ligger en investeringspost på ett flygplan på ca 3 500 tkr. Det är 

osäkert på om investeringen hinner slutföras under 2022 men det är 

målsättningen. Prognosen är att prisbilden är mer gynnsam under 2022 

varvid processen bör inledas snarast. Dock finns en risk att dessa medel 

måste kompletteringsäskas för 2023 om inte investeringen kan slutföras 

under 2022. Plan för investeringar finns bifogad.  

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att till utbildningsnämnden flytta över 

driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton samt bevilja 

investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.  

Utbildningsnämndens beslut 2022-03-17 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att till utbildningsnämnden flytta över 

driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton samt bevilja 

investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.  

Ärendet är omedelbart justerat. 
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Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att till utbildningsnämnden flytta över 

driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton samt bevilja 

investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S) samt 

ersättare Peter Bowin (V). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till 

utbildningsnämnden flytta över driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton 

samt bevilja investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 142 Dnr 2021-000328 101 

Återrapportering av uppdrag 1- "Presentera ett förslag 
till att införa ett resursfördelningssystem där även 
andra aktörer än den kommunala organisationen kan 
erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans olika 
grenar" 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-17 § 56 

Sammanfattning  

Uppdraget har återremitterats till utbildningsnämnden ett antal gånger och 

vid utbildningsnämndens möte 2021-11-18 beslutades att ge 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett resursfördelningssystem 

enligt Lagen Om Valfrihet (LOV). Dvs ett införande av ett 

resursfördelningssystem där även andra aktörer än den kommunala 

organisationen kan erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans olika 

grenar enligt LOV.  

Utifrån det givna uppdraget har förvaltningschef haft en dialog med 

kommunens jurist. I den dialogen har det framkommit att LOV (Lagen om 

valfrihet) inte kan användas i andra områden än hälso- och sjukvårdstjänster. 

Därmed kan inte LOV i dess nuvarande form användas inom Kulturskolans 

område.  

Om kommunen vill införa valfrihet, och ej upphandla, inom kulturskolan så 

måste man införa ett auktoriseringssystem där de leverantörer som blir 

godkända får leverera tjänsten/tjänsterna och eleverna kan välja fritt mellan 

dessa. Det är dock ej prövat enligt kommunjuristen men flera kommuner 

använder sig av detta och tolkningen är att tillvägagångssättet är möjligt 

enligt gällande lagstiftning.  

Bedömning 

Uppdraget att utreda valfrihet inom LOV för Kulturskolan är inte möjligt. 

Därmed är det lämpligt att utbildningsnämnden tar ett nytt beslut och 

förändrar uppdraget till utbildningsförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Föreslå utbildningsnämnden att förändra tidigare givet uppdrag att utreda 

valfrihet enligt LOV då detta endast kan omfatta hälso- och 

sjukvårdstjänster. 
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Utbildningsnämnden beslut 2022-03-17 

Utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för 

en objektiv och juridiskt riktig utredning gällande Ronneby Kulturskola. 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att överta 

ärendet att presentera ett förslag till att införa ett resursfördelningssystem 

där även andra aktörer än den kommunala organisationen ka erbjuda sina 

verksamheter inom Kulturskolans olika grenar från utbildningsnämnden för 

en objektiv och juridiskt riktig utredning. 

  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (S), Lova Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M) samt ersättare Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) samt Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut.  

Magnus Pettersson (S) yrkar med instämmande av Lova Necksten (MP) att 

uppdraget är utfört och att kommunfullmäktige föreslås besluta att anse 

uppdraget fullgjort i och med att utbildningsnämndens svar om att LOV inte 

är tillämpligt inom Kulturskolan.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkännes: 

Ja-röst för bifall till yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Nej-röst för yrkandet om att uppdraget ska anses fullgjort.  

     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan angavs elva (11) ja-röster 

och sex (6) nej-röster, varför kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet 

bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Namn    Ja  Nej  Avstår  
Roger Fredriksson (M)   X  

Åsa Evaldsson (M)   X  

Magnus Persson (M)   X  

Kenneth Michaelsson (C)   X  

Tim Svanberg (C)  X  

Roger Gardell (L)   X  

Magnus Pettersson (S)    X  

Tommy Andersson (S)    X  

Malin Månsson (S)    X  

Ola Robertsson (S)    X  

Jan-Eric Wildros (S)    X  

Lova Necksten (MP)    X  

Nicolas Westrup (SD)   X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Anders Oddsheden (SD)*   X  

Gina Hellberg Johansson (SD)  X  

Tim Aulin (SD)   X  

Totalt    11  6  0 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överta ärendet att presentera ett förslag till att 

införa ett resursfördelningssystem där även andra aktörer än den 

kommunala organisationen ka erbjuda sina verksamheter inom 

Kulturskolans olika grenar från utbildningsnämnden för en objektiv och 

juridiskt riktig utredning. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektör Carl-Martin Lanér 

Utbildningsnämnden 
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§ 143 Dnr 2022-000051 100 

Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning 
och integritet (SOU 2021:99) 

 

Sammanfattning  

SOU 2021:99 är slutbetänkande av Utredning om granskning av stöd till 

civilsamhället. Utredningen föreslår i korthet att myndigheter skall kunna få 

stöd med granskning av till vilka offentliga medel fördelas, antingen som 

bidrag eller i samband med upphandlingar, för att undvika att offentliga 

medel hamnar hos kriminella grupperingar eller hos organisationer med 

våldsbejakande ideologier.  

Svar skall vara inkommet till Kulturdepartementet senast 2022-05-19 

Bedömning 

Utredningen konstaterar att det är ytterst angeläget att offentliga medel inte 

betalas ut till organisationer inom det civila samhället eller till aktörer inom 

den offentliga sektorn som på olika sätt har kopplingar till våldsbejakande 

extremism eller annan antidemokratisk verksamhet. Vidare konstateras att i 

den fria debatten har alla rätt att framföra sin åsikt men det finns ingen 

absolut rätt att ta del av offentliga medel för att finansiera sin verksamhet.  

Utredningens förslag innebär att det inrättas en stödfunktion som skall 

fungera som kontaktpunkt för myndigheter och andra beslutsorgan som inom 

ramen för sina respektive myndighetsuppdrag fördelar offentliga medel eller 

på annat sätt granskar offentligt finansierade verksamheter. Den 

huvudsakliga uppgiften för stödfunktionen ska vara att bistå beslutsorganen 

med fördjupade granskningar i de ärenden där ett beslutsorgan funnit 

anledning att anta att en verksamhet som ansöker om eller tar del av 

offentliga medel förhåller sig till våldsbejakande extremism eller andra 

antidemokratiska miljöer på ett sätt som ger myndigheten eller 

beslutsorganet skäl att vidta särskilda åtgärder. Uttrycket funnit anledning att 

anta innebär att det skall finnas konkreta skäl att misstänka, det skall inte 

tolkas som att stödfunktionen skall kontaktas för säkerhets skull. 

Stödfunktionen skall utreda och lämna ett yttrande till de som skall fatta 

beslut. Stödfunktionen skall inte vara en del av beslutsfattandet.  

Stödfunktionen skall placeras inom Brottsförebyggande Rådet.  

Utredningen föreslår en särskild sekretessbrytande reglering och en särskild 

personuppgiftslag för att uppgifter skall kunna lämnas ut. Grunden för 
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ställningstagandet är att vikten av intresset för att uppnå syftet med att 

offentliga medel inte når dessa grupper överväger skyddsintresset för den 

enskilde.  

Redan idag finns myndigheter med uppgift att stötta civilsamhället i dess 

verksamhet. Både Center mot Våldsbejakande Extremism och Myndigheten 

för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor har uppgifter som idag handlar om att 

ge information om våldsbejakande extremism och kriminella grupperingar. 

Båda dessa kommer att kvarstå med sina uppdrag så att den generella 

kunskapen kan bibehållas och spridas. Stödfunktionen kommer att skiljas 

från den genom att de kan agera specifikt med stöd kring särskilda frågor.  

Det kan bedömas att grundkonstaterandet att offentliga medel inte betalas ut 

till organisationer som har kopplingar till våldsbejakande extremism eller 

annan antidemokratisk verksamhet är helt korrekt och väl i linje med den 

allmänna rättsuppfattningen. Genom de särskilda åtgärder som föreslås för 

att säkra integriteten samtidigt som möjligheter ges för att uppnå intresset 

bedöms som väl avvägda.  

Placeringen av stödfunktionen är bra eftersom det ger övriga myndigheter 

möjlighet att fortsätta sitt arbete på ett mer generellt och övergripande sätt 

vilket kompletterar den totala satsningen på att stärka demokratin 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter enligt ovan.  

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 

synpunkter på Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning och 

integritet (SOU 2021:99) enligt bedömning ovan. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter på Remiss av 

slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99) 

enligt bedömning ovan. 

________________ 

Exp: Kulturdepartementet 
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§ 144 Dnr 2022-000185 800 

Driftsbudget Ronneby brunnsbad 2022 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-03-22 § 52 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden erhöll ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att spara in 3600 tkr av personalbudgeten inför 2022. I 

uppdraget ingick då att minska personalkostnader på brunnsbadet med 1200 

tkr genom att verksamhetsdrift sker av annan än förvaltningen. Arbetet pågår 

och diskussioner förekommer på övergripande nivå med AB Ronneby 

industrifastigheter (ABRI) samt berörd nämnd och förvaltningen.  

Bedömning 

Arbetet med att överföra driften kommer inte att kunna genomföras under 

budgetåret 2022 utan kommer tidigast att genomföras inför sommaren 2023. 

Därför behöver Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen starta upp arbetet 

med att rekrytera sommarpersonal samt säkerställa driften för hela 

sommaren 2022.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att säkerställa driften av brunnsbadet sommaren 2022 och 

återföra den genomförda besparingen på 1200 tkr. 

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

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå kommunstyrelsen att säkerställa driften av brunnsbadet sommaren 

2022 och återföra den genomförda besparingen på 1200 tkr. 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att teknik-, fritid och kulturnämnden ska hantera kostnaden för 

driften av brunnsbadet 2022 inom befintlig ram. 

  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (S) och Nicolas Westrup (SD). 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att teknik-, fritid och kulturnämnden ska hantera 

kostnaden för driften av brunnsbadet 2022 inom befintlig ram. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Anders Karlsson, förvaltningschef 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
fc

ef
8f

90
-9

0e
5-

45
a9

-9
53

2-
7d

15
db

e0
a9

59



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(109) 
2022-05-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 145 Dnr 2022-000186 800 

Förslag till taxor och avgifter 2022, TFK 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-03-22 § 53 

Sammanfattning  

Förvaltningen fick i budget 2018 uppdraget att undersöka möjligheten att 

skapa ett ”Ronnebykort” för tillträde till fritidsanläggningar i Ronneby 

kommun samt koppla kortet till en taxekonstruktion. Kortets funktion skulle 

vara att ytterligare subventioner, i Ronneby kommuns anläggningar och 

lokaler skulle komma invånarna i Ronneby kommun till del.  

I budget för 2022 har Teknik-, fritid- och kulturnämnden (TFK-nämnden) 

getts i uppdrag att, via taxor och avgifter öka intäkterna med 100 000 kronor. 

En tvärgrupp bestående av tjänstemän och politiker från TFK-nämnden har 

bildats för att gemensamt arbeta med frågan. Tvärgruppsarbetet inleddes 

med att förvaltningen inhämtade de andra Blekingekommunernas taxor och 

bestämmelser för använda dessa som underlag i arbetet. I jämförelse med 

övriga Blekingekommuner så skiljer sig Ronneby kommun åt, förutom i 

generellt lägre taxor, även i hur man ser på åldern gällande barn, ungdom 

och vuxen.  

Förslag är att åldersfrågan ska hanteras på följande sätt:  

 Verksamhet för barn- och ungdomar omfattar åldrarna 0 – 20 år samt 

verksamhet för U-lag och J20-lag, detta oavsett åldern på deltagarna. 

I denna grupp innefattas även pensionär- och 

handikapporganisationer.  

 Vuxenverksamhet omfattar den som är 21 år och äldre. All 

verksamhet som bedrivs i seniorsammanhang exempelvis A- och B-

lag räknas som vuxenverksamhet, detta oavsett åldern på deltagarna.  

 

Förslag är att taxorna generellt höjs enligt följande:  

Taxorna höjs med 5 % för alla föreningar som är registrerade i Ronneby 

kommuns föreningsregister. 

Taxorna höjs med 5 % för alla privatpersoner samt företag som är 

mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun.  

Taxorna höjs med 25 % för alla Privatpersoner, företag samt föreningar som 

inte är mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun.  
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Förslag till struktur - omklädningsrum för hemmalag  

 Föreningars representationslag som enligt sitt eget specialförbunds 

definitioner är klassad som elitverksamhet har rätt att hyra ett 

omklädningsrum. Föreningen har då ensamrätt på 

omklädningsrummet och disponerar det fritt inom föreningen.  

 Övriga föreningar har möjlighet, via TFK-nämnden, ansöka om att 

hyra ett omklädningsrum. TFK-nämnden beaktar möjligheten bland 

annat utifrån antalet omklädningsrum på respektive anläggning.  

 Omklädningsrummen hyrs endast ut på årsbasis och taxan är 87 

kr/kvm/år.  

 En förening som hyr ett omklädningsrum äger inte rätt att hyra ut i 

andra hand.  

 En förening som hyr ett omklädningsrum äger inte rätt, utan Ronneby 

kommuns fastighetsenhets skriftliga medgivande, göra några ingrepp 

i omklädningsrummet.  

 En förening som hyr ett omklädningsrum ansvarar för städning, 

allmän ordning i lokalen samt bär kostnaden- för eventuella låsbyten, 

borttappade taggar/nycklar.  

 

Förslag till utökning avseende taxan för kansli.  

 Taxan för ”Kansli” kompletteras och namnges ”Kansli och övriga 

likvärdiga lokaler” 

 

Förslag på prioriteringsordning av verksamheten vid 

idrottsanläggningar  

 Prioriteringsordningen innehåller en fallande skala om 9 definitioner 

där tillägg nummer 8 utgörs av ”Företag, föreningar eller 

kommersiella intressen där företaget, föreningen eller arrangören 

inte har sitt säte i Ronneby kommun.” Tillägg nummer 9 utgörs av 

”Privatpersoner som inte är mantalsskrivna i Ronneby kommun”  

 

Förslag på taxor för idrottsanläggningar.  

 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  
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 Taxa B, tävlingsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxa B gällen över för utvecklingslag (U-lag) och 

J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa C, träningsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa D, tävlingsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 

är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun: Taxan höjs med 

5 %  

 Taxa F, Privatpersoner, företag samt föreningar som inte är 

mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun: Taxan höjs 

med 25 %  

 

Förslag på taxor för simhallar och träningsbassänger. 

 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa B, tävlingsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxa B gäller över för utvecklingslag (U-lag) och 

J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa C, träningsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa D, tävlingsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 

är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun.  

Avgift för 2-3 badvakter tillkommer.  

Endast hyra av samtliga banor är möjlig.  

Taxan höjs med 5 %.  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
fc

ef
8f

90
-9

0e
5-

45
a9

-9
53

2-
7d

15
db

e0
a9

59



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(109) 
2022-05-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Förslag taxa F, Privatpersoner, företag samt föreningar som inte är 

mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun:  

En avgift för 2-3 badvakter tillkommer.  

Endast hyra av samtliga banor är möjlig.  

Taxan höjs med 25 %.  

 

Taxor badavgifter.  

Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre.  

Ungdom innefattar åldrarna 13-20 år.  

Barn 0-12 år gratis entré i sällskap av simkunnig person som fyllt 18 år. 

(max 2 barn)  

Pensionär räknas som ungdom.  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Taxor Brunnsbadet.  

Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre.  

Ungdom innefattar åldrarna 13-20 år. 

Barn 0-12 år gratis entré i sällskap av simkunnig person som fyllt 18 år. 

(max 2 barn)  

Pensionär betalar ungdomstaxa.  

Familj/grupp – 1 vuxen och max 4 ungdomar.  

Familj/grupp – 2 vuxna och max 6 ungdomar.  

15-kort för pensionär blir tillgängligt. (ungdomstaxa)  

Säsongskort för pensionär blir tillgängligt. (ungdomstaxa)  

Morgonbad endast för ungdom, pensionär och vuxen.  

Säsongskort ”Pensionär” blir tillgängligt. (ungdomstaxa)  

Taxorna höjs med 5 %   

 

Taxor övriga anläggningar  

Boule Jernvallen inom- och utomhus:  
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 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa B, tävlingsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxa B gällen över för utvecklingslag (U-lag) och 

J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa C, träningsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa D, tävlingsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 

är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun: Taxan höjs med 

5 %  

 Taxa F, Privatpersoner, företag samt föreningar som inte är 

mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun: Taxan höjs 

med 25 % 

  

Tennisbanor Brunnsparken utomhus:  

Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre.  

Ungdom innefattar åldrarna 0-20 år. 

Taxan höjs med 5 %  

 

Ronneby Horse Center:  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Kvitterplatsen  

Taxorna höjs med 5 % 

  

Cirkusplatsen  

 Taxan höjs med 5 % för föreningar registrerade i Ronneby 

kommuns föreningsregister samt eventuell avgift för el, VA och 

sophämtning.  
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 Taxan höjs med 25 % för övriga samt eventuell avgift för el, VA 

och sophämtning.  

 

Taxor övriga lokaler  

Sammanträdeslokaler  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Konferenslokaler  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Repetitionslokaler  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Verkstäder  

Taxorna höjs med 5 % samt eventuell avgift för el till ugn.  

 

Konsertlokal/scen  

Taxorna höjs med 5 %.  

 

Kansli, varmförråd/kallförråd  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Husvagnsuppställningsplatser  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Båtplatser  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Fiskekort och roddbåtar  

 

Fiskekort  
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Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre.  

Ungdom innefattar åldrarna 13-20 år. Barn upp till 12 år fiskar kostnadsfritt i 

sällskap med vuxen som löst fiskekort. (fiskekort för vuxen)  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Roddbåtar  

Åldersgräns för att hyra roddbåt är 18 år.  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Nycklar och taggar  

Förlorad nyckel eller tagg  

Taxorna höjs med 5 % med en lägsta summa på 100 kronor.  

 

Lotteritillstånd  

Bevis om registrering  

Taxorna höjs med 5 % 

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att genom detta förslag så får Ronneby 

kommun mer likvärdiga taxor som övriga Blekinge. Förslaget möjliggör 

även att invånare i Ronneby kommun på ett adekvat och ekonomiskt 

fördelaktigt sätt kan ta del av Ronneby kommuns stora utbud av 

fritidssysselsättningar. Förvaltningens bedömer att det aktuella förslaget 

även ska ses som en återrapportering avseende budgetuppdraget från 2018 

gällande ”Ronnebykortet.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt 

ovanstående förslag och bilagt förslag till taxor samt anse budgetuppdraget 

från 2018 gällande ”Ronnebykortet” avrapporterat. 

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

Teknik-, fritid och- kulturnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 
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ovanstående förslag och bilagt förslag till taxor (bilaga 1) samt anse 

budgetuppdraget från 2018 gällande ”Ronnebykortet” avrapporterat. 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att hänskjuta 

frågan om taxehöjningar till budgetberedningen. 

  

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S9 samt Jan-Eric Wildros (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen hänskjuter frågan om taxehöjningar till 

budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Anders Karlsson, förvaltningschef 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef 
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§ 146 Dnr 2022-000223 049 

Kostnadsökning livsmedel 

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

Sammanfattning  

Marknaden varnar för kraftiga prisökningar till följd av pandemin och kriget 

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

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

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

kvalitetsförsämringar att vänta om kostenheten ska hålla budget.  

Bedömning 

Livsmedelspriserna ökar kraftigt på grund av pandemin. Råvarubrist leder 

till stigande råvarupriser. Ökande energipriser ger dyrare livsmedels- och 

förpackningsproduktion och dyrare drivmedel leder till högre 

transportkostnader för livsmedelsföretagen. Även kriget i Ukraina kan 

komma att påverka livsmedelspriserna. Sanktioner mot Ryssland kan 

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

Ryssland och Ukraina är stora spannmålsleverantörer.  

Kommunens avtalade livsmedelsleverantörer har rätt att justera sina priser 2- 

4 gånger per år beroende på produktområde. Större avtal såsom 

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

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

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

Senaste prisjustering ägde rum 220207 och då höjdes kolonialvarorna med 

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

har ytterligare 3 tillfällen med prisjusteringar på dessa stora produktområden 

framför oss under 2022.  

Dagligen kommer rapporter om livsmedelsföretagens kostnadsökningar. 

Konsumentpriserna prognostiserades vid årsskiftet att öka 10-15% under 

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

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

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

kostnadsökning på 4 445 tkr. Kostenhetens livsmedelsbudget ligger på 22 

225 tkr för 2022.  

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

kostnadsökningarna på livsmedel. Konsekvensen, om medel inte tillförs fullt 

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

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

sluta servera mjölk och endast servera en volymsallad istället för 

salladsbuffé i förskola och skola samt ta bort desserter inom omsorgen 

räcker inte för att täcka denna kostnadsminskning. Maträtterna måste 

komponeras med billigare råvaror och kommer återkomma oftare på menyn. 

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

medborgare.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att  

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

kostnadsökningar på livsmedel. 

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

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att, för att undvika kraftiga kvalitetsförsämringar och kunna upprätthålla de 

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

täcka beräknade kostnadsökningar på livsmedel under 2022. 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att svara 

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

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

med tertialredovisningarna. 

  

Deltar i debatten 

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

Evaldsson (M), Lova Necksten (MP) samt Roger Gardell (L). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att svara teknik-fritid- och kulturnämnden att 

kostpolicy och bibehållen kvalitet gäller. Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

återrapporterar utfall i samband med tertialredovisningarna. 

________________ 
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Exp: 

Kostchef Elena Johansson 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 147 Dnr 2022-000227 009 

Beredskapsmat 

 

Sammanfattning  

Kostenheten har fått ett uppdrag av kommundirektören att beräkna 

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

erhåller kost inom kommunens försorg i fredstid. Beredskapslagret ska 

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

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

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

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

återkommande årliga planeringen av menyer.      

Bedömning 

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

möjlighet att upphandla frystorkade matportioner, med en hållbarhet upp till 

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

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

Lokalstrategen har fått i uppdrag att undersöka var de frystorkade 

portionerna skall förvaras under fredstid.      

Förslag till beslut 

Kostenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att besluta att kostenheten ska säkerställa beredskapsmat 

enligt föreslagen meny och arbeta fram ett förfrågningsunderlag tillsammans 

med inköpsenheten, som sedan ska fastslås av Kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att besluta 

att kostenheten ska säkerställa beredskapsmat enligt föreslagen meny och 

arbeta fram ett förfrågningsunderlag tillsammans med inköpsenheten, som 

sedan ska fastslås av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

      

Deltar i debatten 

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

Necksten (MP), Malin Månsson (S) samt ersättare Peter Bowin (V). 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kostenheten ska säkerställa beredskapsmat 

enligt föreslagen meny och arbeta fram ett förfrågningsunderlag tillsammans 

med inköpsenheten, som sedan ska fastslås av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Kostchef Elena Johansson 

Förvaltningschef Anders Karlsson 
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§ 148 Dnr 2020-000039 001 

Gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt 
överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby 

 

Sammanfattning  

Hösten 2020 beslutade kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 

KF § 255 2020-10-29, dnr 2020-000039001,  

att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby från och 

med den 1 januari 2021 med Ronneby som värdkommun och  

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och 

Ronneby kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 

värdkommun.  

Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 

2021-2022.  

Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i 

Karlshamn och Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby 

och det gemensamma överförmyndarkansliet med geografisk placering i 

Ronneby öppnade den 1 februari 2021.  

Det föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att reglera 

fortsatt samverkan att gälla från och med 1 januari 2023 bl a avseende, dels 

förvaltningsorganisation, dels politisk organisation.  

Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de 

samverkande kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder 

ikraft.  

Förslag till beslut om preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 

gemensamma överförmyndarnämnden och kostnadsfördelning kommunerna 

emellan föreligger i eget ärende.  

Bedömning 

Hösten 2020 beslutade kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 

KF § 255 2020-10-29, dnr 2020-000039001, 

att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby från och 

med den 1 januari 2021 med Ronneby som värdkommun och 
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att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och 

Ronneby kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 

värdkommun.  

Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 

2021-2022.  

Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i 

Karlshamn och Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby 

och det gemensamma överförmyndarkansliet med geografisk placering i 

Ronneby, Metallgatan 1, öppnade den 1 februari 2021.  

Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 

förutsättningar att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de 

samverkande kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska 

resultera i minskad sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad 

rättssäkerhet, förbättrad kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och 

större förmåga att klara volymökningar och andra förändringar inom 

ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering genomföras av de processer som är 

lämpliga inom verksamhetsområdet. 

Sedan samverkan inleddes har arbete succesivt genomförts för att 

sammanfoga de tre verksamheterna till en och det arbetet planerar att 

fortsätta framöver.  

Under hösten 2021 bildades en arbetsgrupp med tjänstepersoner från de tre 

samverkanskommunerna för framtagande av nytt avtal för att reglera den 

fortsatta samverkan och reglemente för den nya gemensamma nämnden att 

gälla från och med den 1 januari 2023. Vidare har dialog förts med 

kommunstyrelsernas presidier och information om processen förmedlats till 

överförmyndarnämnderna.  

Det föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att gälla från och 

med 1 januari 2023 bland annat avseende, dels förvaltningsorganisation, dels 

politisk organisation. Avtalet reglerar bland annat syfte, uppgifter, 

verksamhetsstyrning och budgetsamråd, ekonomi, insyn, uppföljning, arkiv 

och avtalstid.  

Uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnd i respektive 

samverkanskommun överförs genom avtalet till den för 

samverkanskommunerna gemensamma nämnden, Blekinge 

överförmyndarnämnd.  

 

Blekinge överförmyndarnämnd ska ingå i värdkommunens, Ronneby, 

politiska organisation.  
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Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige i 

Karlshamn och Ronneby väljer vardera två ledamöter och två ersättare. 

Kommunfullmäktige i Karlskrona väljer tre ledamöter och tre ersättare. Av 

de sju ledamöterna ska utses en ordförande, en förste vice ordförande och en 

andre vice ordförande. Ordförande ska utses bland värdkommunens 

ledamöter och ska väljas i Ronneby. Förste vice ordförande ska utses bland 

Karlskronas ledamöter och andre vice ordförande ska utses bland 

Karlshamns ledamöter vartefter dessa båda ska väljas i Ronneby. 

Tjänstgöringsordning för ersättare bestäms i avtalet och reglementet. 

Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de 

samverkande kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder 

ikraft.  

Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande 

kommunernas anslagstavlor.  

 

Ronneby kommun är även fortsättningsvis värdkommun och 

överförmyndarkansliet utgör en enhet i kommunens förvaltningsorganisation 

där medarbetarna har sin anställning. Det gemensamma 

överförmyndarkansliet har sin geografiska placering i Ronneby centralort, 

Metallgatan 1.  

Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband 

med värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  

Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. De 

samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om 

överenskommelse om den gemensamma nämndens kommande års 

verksamhet och drift- och investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag inför 

beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.  

Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för 

personal, lokaler och administrativa kostnader delas av de tre samverkande 

kommunerna. Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas 

ärendemängder.  

Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens 

procentuella andel av det totala antalet ärende året innan.  

Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den 

gemensamma nämnden. Administrering av ställföreträdare hanteras av det 

gemensamma kansliet och utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs 

av värdkommunen. Ersättning till ställföreträdare ska kostnadsföras på 

respektive huvudmans hemkommun.  
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Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare 

budgeteras, beslutas och betalas av den kommun som utsett 

ledamoten/ersättaren. Arvode och övriga ersättningar till nämndens 

ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på hemkommunen.  

De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den gemensamma 

nämndens verksamhet och i ärenden som är hänförliga till den egna 

kommunen utifrån de lagar som styr verksamheten. Det gemensamma 

överförmyndarkansliet ska till respektive samverkanskommun redovisa hur 

verksamheten utvecklas samt verksamhetens ekonomi utifrån 

värdkommunens rutiner.  

Kommunstyrelsernas ordförande i de tre samverkanskommunerna har rätt att 

närvara vid den gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde i de 

delar som inte behandlar individärende. 

Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i 

enlighet med reglerna i arkivlagen. Vidare ansvarar värdkommunen för den 

gallring som följer av nämndens informationshanteringsplan. Skötsel av 

nämndens arkiv sker i enlighet med värdkommunens arkivreglemente. 

Innan bildande av gemensam nämnd ska alla de samverkande kommunerna 

ha genomfört gallring för slutarkivering enligt respektive kommuns 

arkivreglemente.  

Avtalstiden löper på obestämd tid om fyraårsperioder med start den 1 januari 

2023. Ny fyraårsperiod påbörjas automatiskt om avtalet inte sagts upp senast 

18 månader före utgången av det kalenderår som det är ordinarie val till 

kommun. Avtalet är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige i 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby godkänt avtalet genom beslut som 

vunnit laga kraft.  

Vid upphörande av den gemensamma nämnden återgår ansvaret för 

verksamheten till respektive kommun. 

Förslag till preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 

gemensamma överförmyndarnämnden och kostnadsfördelning kommunerna 

emellan föreligger i eget ärende.  

Bedömning i ärendet i sin helhet framgår av bilagt underlag i form av  

- Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 

förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby kommuner 

- Reglemente för Blekinge överförmyndarnämnd 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. överförmyndarnämnden i Ronneby upphör den 31 december 2022,  

2. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och 

Ronneby ska benämnas Blekinge överförmyndarnämnd,  

3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan avseende gemensam 

överförmyndarnämnd, Blekinge överförmyndarnämnd, och 

förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby kommuner,  

4. anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 

överförmyndarnämnd, 

5. överförmyndarnämnden i Ronneby kommun ska avhända sig de allmänna 

handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till den 

gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och 

Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd,  

6. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och 

Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är arkivansvarig för 

arkivhandlingar som framställs från och med den 1 januari 2023 och att 

värdkommunens arkivreglemente ska följas,  

7. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och 

Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är personuppgiftsansvarig för de 

register och annan behandling av personuppgifter som sker i nämndens 

verksamhet och  

besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, gäller 

under förutsättning av motsvarande beslut i samtliga tre kommuner. 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att  

1. överförmyndarnämnden i Ronneby upphör den 31 december 2022,  

2. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby ska benämnas Blekinge 

överförmyndarnämnd,  

3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan avseende gemensam 

överförmyndarnämnd, Blekinge överförmyndarnämnd, och 

förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner,  
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4. anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 

Blekinge överförmyndarnämnd, 

5. överförmyndarnämnden i Ronneby kommun ska avhända sig de 

allmänna handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till 

den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd,  

6. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är 

arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs från och med den 1 

januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas,  

7. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är 

personuppgiftsansvarig för de register och annan behandling av 

personuppgifter som sker i nämndens verksamhet och  

8. besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 

överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning av motsvarande 

beslut i samtliga tre kommuner 

  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Magnus Pettersson (S), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) samt ersättare Peter Bowin (V) 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. överförmyndarnämnden i Ronneby upphör den 31 december 2022,  

2. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby ska benämnas Blekinge 

överförmyndarnämnd,  

3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan avseende gemensam 

överförmyndarnämnd, Blekinge överförmyndarnämnd, och 

förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner,  

4. anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 

Blekinge överförmyndarnämnd, 
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5. överförmyndarnämnden i Ronneby kommun ska avhända sig de 

allmänna handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till 

den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd,  

6. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är 

arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs från och med den 1 

januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas,  

7. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är 

personuppgiftsansvarig för de register och annan behandling av 

personuppgifter som sker i nämndens verksamhet och  

8. besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 

överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning av motsvarande 

beslut i samtliga tre kommuner 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 149 Dnr 2022-000191 040 

Preliminär budgetram år 2023 för gemensam 
överförmyndarnämnd och gemensamt 
överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby 

 

Sammanfattning  

Hösten 2020 beslutade kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 

KF § 255 2020-10-29, dnr 2020-000039001, 

 

att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby från och 

med den 1 januari 2021 med Ronneby som värdkommun och 

 

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och 

Ronneby kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 

värdkommun.  

 

Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 

2021-2022.  

 

Förutsättningar för bildande av gemensam överförmyndarnämnd och förslag 

till avtal kommunerna emellan från och med den 1 januari 2023 föreligger 

för beslut i eget ärende.   

 

Utifrån avtalsförslaget ska de samverkande kommunernas kommunstyrelser 

besluta om överenskommelse om den gemensamma nämndens kommande 

års verksamhet och drift- och investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag 

inför beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.  

 

Förslag till beslut om preliminär budgetram år 2023 för den kommande 

gemensamma överförmyndarnämnden föreligger.       

Bedömning 

Hösten 2020 beslutade kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 

KF § 255 2020-10-29, dnr 2020-000039001, 

att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby från och 

med den 1 januari 2021 med Ronneby som värdkommun och 
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att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och 

Ronneby kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 

värdkommun.  

Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 

2021-2022.  

Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i 

Karlshamn och Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby 

och det gemensamma överförmyndarkansliet med geografisk placering i 

Ronneby, Metallgatan 1, öppnade den 1 februari 2021.  

Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 

förutsättningar att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de 

samverkande kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska 

resultera i minskad sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad 

rättssäkerhet, förbättrad kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och 

större förmåga att klara volymökningar och andra förändringar inom 

ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering genomföras av de processer som är 

lämpliga inom verksamhetsområdet. 

Sedan samverkan inleddes har arbete succesivt genomförts för att 

sammanfoga de tre verksamheterna till en och det arbetet planerar att 

fortsätta framöver.  

I eget ärende föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att gälla 

från och med 1 januari 2023 bl a avseende, dels förvaltningsorganisation, 

dels politisk organisation.  

Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband 

med värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  

Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. De 

samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om 

överenskommelse om den gemensamma nämndens kommande års 

verksamhet och drift- och investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag inför 

beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.  

Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för 

personal, lokaler och administration delas av de tre samverkande 

kommunerna. Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas 

ärendemängder.  

Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens 

procentuella andel av det totala antalet ärende året innan.  

Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den 

gemensamma nämnden. Administrering av ställföreträdare hanteras av det 

gemensamma kansliet och utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs 
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av värdkommunen. Ersättning till ställföreträdare ska kostnadsföras på 

respektive huvudmans hemkommun. Förutsättningar och kostnadsnivåer 

gällande ersättningar till ställföreträdare skiljer sig till stor del mellan 

kommunerna. Mot den bakgrunden ingår inte kostnader för ställföreträdare i 

kommunernas kostnadsfördelning.  

Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare 

budgeteras, beslutas och betalas av den kommun som utsett 

ledamoten/ersättaren. Arvode och övriga ersättningar till nämndens 

ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på hemkommunen.  

Kostnadsnivåerna för överförmyndarverksamheten ser olika ut. Karlshamn 

och Karlskrona har ungefär lika kostnadsnivåer när det gäller 

personalkostnader i förhållande till ärendemängd och invånarantal. Ronneby 

har drygt dubbelt så höga personalkostnader mot vad Karlshamn och 

Karlskrona har beaktat mot ärendemängd och invånarantal. Vid nationella 

jämförelser ligger Karlshamn och Karlskrona i nivå med medelkostnader för 

landets kommuner. Ronneby har ungefär dubbelt så höga kostnader. 

Kvalitetsskillnader har inte kunnat påvisas.  

I beslutet, hösten 2020, om samverkan kommunerna emellan om 

överförmyndarverksamhet framgår bl a krav om kostnadseffektivisering. 

Mot den bakgrunden, har i dialog kommunerna emellan, utgångspunkten 

varit att nå en harmonisering av kostnaderna från och med år 2023. 

Anpassning av budgetramen sker till nivå motsvarande Karlshamns och 

Karlskronas kostnader.  

Förslag till budgetram gällande de kostnader som ska delas kommunerna 

emellan utgår från total ärendemängd för respektive kommun år 2021. 
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Till preliminär budgetram för år 2023 för den gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby föreslås 

anslås 8 850 962 kr. Den summan innefattar ersättning för kostnader från 

Karlshamn och Karlskrona om 5 382 511 kr för det gemensamma kansliet, 

Ronnebys del av det gemensamma kansliet om 1 653 451 kronor och 

Ronnebys beräknade kostnader för ställföreträdare om 1 390 000 kronor och 

förtroendevalda/nämnd 425 000 kronor.  

Uppskattning av gemensamma OH-kostnader i form av nämndsekretariat 

och ekonomi- och löneadministration har gjorts. Kostnader om 33 333 

kronor avses debiteras Karlshamn respektive Karlskrona. Den kostnadsnivån 

förutsätter att utbetalningar till ställföreträdare digitaliseras. I annat fall 

bedöms OH-kostnaderna bli högre. En plan för digitalisering av 

ställföreträdarutbetalningar är gjord och budget innefattar kostnader för 

programvaror. Ersättning för OH-kostnader om 66 666 kronor ska tillfalla 

kommunstyrelsen.   

Enligt enhetschefen för överförmyndarkansliet har det varit och är en 

ansträngd arbetssituation vid enheten som bedöms bero på bl a belastning 

vid sammanslagningen av de tre kanslierna och långtidssjukskrivna 

medarbetare. För att ge förutsättningar för omställning av 

överförmyndarverksamheten 2023 till en lägre kostnadsnivå föreslås, i 

preliminär budgetram för år 2023 anslås, utöver 8 850 962 kronor, 294 000 

kronor som engångsbelopp och som kostnad för Ronneby kommun att vid 

behov användas för omställning av överförmyndarverksamheten. 

Omställningen till en lägre kostnadsnivå ska vara genomförd senast vid 
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utgången av år 2023. Risk- och konsekvensbedömning genomförs och 

redovisas inför beslut om budgetram för år 2023.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att 

 anslå medel i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 

gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona 

och Ronneby motsvarande 8 850 962 kronor, 

 Ronneby kommuns andel av den totala preliminära budgetramen om 

8 850 962 kronor för år 2023 för den kommande gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 

motsvarar 3 468 451 kronor och   

 i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 

anslå, utöver 8 850 962 kronor, 294 000 kronor som engångsbelopp 

och som kostnad för Ronneby kommun, att vid behov användas för 

omställning av överförmyndarverksamheten till en lägre 

kostnadsnivå. 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

 anslå medel i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 

gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona 

och Ronneby motsvarande 8 850 962 kronor, 

 Ronneby kommuns andel av den totala preliminära budgetramen om 

8 850 962 kronor för år 2023 för den kommande gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 

motsvarar 3 468 451 kronor och   

 i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 

anslå, utöver 8 850 962 kronor, 294 000 kronor som engångsbelopp 

och som kostnad för Ronneby kommun, att vid behov användas för 

omställning av överförmyndarverksamheten till en lägre 

kostnadsnivå. 

      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 anslå medel i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 

gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona 

och Ronneby motsvarande 8 850 962 kronor, 

 Ronneby kommuns andel av den totala preliminära budgetramen om 

8 850 962 kronor för år 2023 för den kommande gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 

motsvarar 3 468 451 kronor och   

 i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 

anslå, utöver 8 850 962 kronor, 294 000 kronor som engångsbelopp 

och som kostnad för Ronneby kommun, att vid behov användas för 

omställning av överförmyndarverksamheten till en lägre 

kostnadsnivå. 

________________ 

Exp: 

Karlshamns kommun 

Karlskrona kommun 

Kommundirektör Carl-Martin Lanér 

Ekonomichef Johan Sjögren 

Controller Peter Nordberg 

HR-chef Cecilia Westlund 

Enhetschef Birgitta Jönsson  

Utredare Catherine Persson Lundgren 
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§ 150 Dnr 2022-000195 040 

Omflyttning av budgetmedel Framtidens skolor 

 

Sammanfattning  

Projektet Framtidens skolor knöts från början till kommunstyrelsen och 

kommunledningsförvaltningen genom dåvarande kommunstrategen, den 

blivande kommundirektören, och den projektledare som rekryterades för att 

hålla ihop kommunens satsning på förskolor och skolor. 

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

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

paviljonger vid Skogsgårdsskolan, flyttkostnader och invigningskostnader. 

Genom sin bakgrund inom skolan var projektledaren lämplig att hålla 

samman inköp av inventarier och driftkostnader inom ramen för projektet 

Framtidens skolor. När projektledaren nu slutat sin tjänst saknas 

kompentensen för detta inom kommunledningsförvaltningen. 

Budgetansvaret för investeringar för Framtidens skolor ligger på enheten för 

mark och exploatering, Anna Hinseäng.  

Bedömning 

Kompetensen att projektleda inköp av inventarier (investeringsmedel) inom 

ramen för projektet Framtidens skolor bedöms finnas inom 

utbildningsförvaltningen. Projektledarrollen bör därför flyttas från 

kommunledningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen. Inköp av 

inventarier berör även kostverksamheten och enheten för mark och 

exploatering.  

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

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

förbrukningen av budgetmedel då flera förvaltningar berörs.  

De faktiska utgifterna för inköp av inventarier bör konteras och 

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

ekonomiska redovisningen ska bli rätt när kapitalkostnader så småningom 

beräknas. För att investeringsutgifterna i inventarier inte ska sakna budget 

bör budgetmedel motsvarande utgiften ombudgeteras enligt utgiften till 

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

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

och projektledaren ha en god kontroll över hur inventariebudgeten förbrukas.  

Driftverksamheten 814 Framtidens skolor bör flyttas över till 

utbildningsförvaltningen och administreras av projektledaren. Verksamheten 

är redovisningsenhet för driftkostnader t ex flyttkostnader, hyra av paviljong 

vid Skogsgårdsskolan samt lön och omkostnader för projektledaren och har 

en nettobudget på 0 kr. Finansieringen hämtas från reserverade centrala 

medel samt från balanskonto flykting, motsvarande faktiska kostnader enligt 

tidigare beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att: 

 Verksamhet 814 Framtidens skolor, inklusive nettobudget 0 kr, 

flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden. Finansiering 

av verksamheten sker på samma sätt som tidigare från balanskonto 

flykting och från centralt reserverade medel för Framtidens skolor. 

 Budgetmedel avseende inventarier inom ramen för projektet 

Framtidens skolor ska omfördelas efter faktisk investeringsutgift i 

slutet av varje räkenskapsår, från enheten för mark och exploatering 

till berörd verksamhet. Omfördelningen får dock inte överstiga det i 

förväg överenskomna budgetanslaget till verksamheten. Chefen för 

enheten för mark och exploatering beslutsattesterar omfördelningen.  

 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att 

 verksamhet 814 Framtidens skolor, inklusive nettobudget 0 kr, flyttas 

från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden. Finansiering av 

verksamheten sker på samma sätt som tidigare från balanskonto 

flykting och från centralt reserverade medel för Framtidens skolor. 

 budgetmedel avseende inventarier inom ramen för projektet 

Framtidens skolor ska omfördelas efter faktisk investeringsutgift i 

slutet av varje räkenskapsår, från mark- och exploateringsenheten till 

berörd verksamhet. Omfördelningen får dock inte överstiga det i 

förväg överenskomna budgetanslaget till verksamheten. Chefen för 

mark- och exploateringsenheten beslutsattesterar omfördelningen. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Åsa Evaldsson (M) och Lova Necksten (MP). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 verksamhet 814 Framtidens skolor, inklusive nettobudget 0 kr, flyttas 

från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden. Finansiering av 

verksamheten sker på samma sätt som tidigare från balanskonto 

flykting och från centralt reserverade medel för Framtidens skolor. 

 budgetmedel avseende inventarier inom ramen för projektet 

Framtidens skolor ska omfördelas efter faktisk investeringsutgift i 

slutet av varje räkenskapsår, från mark- och exploateringsenheten till 

berörd verksamhet. Omfördelningen får dock inte överstiga det i 

förväg överenskomna budgetanslaget till verksamheten. Chefen för 

mark- och exploateringsenheten beslutsattesterar omfördelningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 151 Dnr 2022-000215 040 

Uppdatering attestreglemente 

 

Sammanfattning  

Nuvarande attestreglemente (reglemente för attest av ekonomiska 

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

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

automatisera fakturahanteringen. För att de tekniska möjligheterna till 

automation ska kunna användas behöver det befintliga attestreglementet 

uppdateras. Med anledning av detta har ett nytt attestreglemente och 

tillhörande tillämpningsanvisningar tagits fram.  

Bedömning 

Innehållsmässigt är skillnaden mellan förslaget till nytt attestreglemente och 

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

något stycke blivit inaktuellt då förutsättningar ändrats. Några delar har 

kompletterats då det gällande reglementet inte har hanterat frågeställningar 

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

attestants olika roller och de olika kontrollmoment som en attestant kan 

utföra. 

I tillämpningsanvisningarna ges kommunstyrelsen rätt att mer detaljerat styra 

vilken grad av automatisk hantering av transaktioner som tillåts.  

En automatiserad hantering innebär inte att den budgetansvarige fråntas det 

ekonomiska ansvaret för sin verksamhets ekonomi. De transaktioner som 

automatiseras är konsekvenser av ingångna avtal. Uppföljningen ska ske 

genom att följa kostnaderna i ekonomisystemet och genom att följa 

förbrukning eller på annat sätt kontrollera att kostnaderna är korrekta.  

Bedömningen är att graden av kontroll över de ekonomiska transaktionerna 

kommer att vara bibehållet god samtidigt som systemens möjligheter till 

automation av transaktioner tillvaratas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige: 

Att godkänna förslaget till nytt reglemente för attest av ekonomiska 

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

samt att kommunstyrelsen fortsättningsvis får besluta om 

tillämpningsanvisningarna. 

Att det nya attestreglementet och tillämpningsanvisningarna gäller från och 

med 2022-06-15. 

Att nuvarande reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 

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

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

 

1. godkänna förslaget till nytt reglemente för attest av ekonomiska 

transaktioner (attestreglemente). 

 

2. godkänna förslaget till tillämpningsanvisningar till attestreglementet 

samt att kommunstyrelsen fortsättningsvis får besluta om 

tillämpningsanvisningarna. 

 

3. det nya attestreglementet och tillämpningsanvisningarna gäller från 

och med 2022-06-15. 

 

4. nuvarande reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 

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

börja gälla. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

1. godkänna förslaget till nytt reglemente för attest av ekonomiska 

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

samt att kommunstyrelsen fortsättningsvis får besluta om 

tillämpningsanvisningarna. 

 

3. det nya attestreglementet och tillämpningsanvisningarna gäller från 

och med 2022-06-15. 

 

4. nuvarande reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 

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

börja gälla. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 152 Dnr 2022-000200 700 

Feriearbete 2022 tillsynslaget 

Protokollsutdrag socialnämnden 2022-03-29 § 47 

Sammanfattning  

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

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

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

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

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

satsning som gjordes sommaren 2021 var tillsynslag som tog hand om 

grillplatser, badplatser samt andra träffpunkter inom spåren i 

Ronnebyslingorna. En lyckad satsning som mötte många behov både inom 

kommunens olika verksamheten och för de feriearbetare som fick 

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

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

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

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

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

deras behov i större utsträckning. Den extrakostnad vi bedömer för 

tillsynslaget beräknas till 150 tkr.  

Bedömning 

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

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

speciell då vi inte kunde erbjuda några ferieplatser varken inom 

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

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

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

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

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

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

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

Ronnebyslingorna. Inför sommaren 2022 har ingen statlig satsning gjorts på 

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

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

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

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

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

samt landsbygdssamordnare inom Enheten för Strategisk samhällsutveckling 

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

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

existerande arbetsstrukturer men eftersom vi i dagsläget inte fått till oss 

någon information kring statlig satsning på ungdomsjobb så äskar vi medel 

för löner för handledare som totalt omfattar 150 tkr.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

tillsynslag sommaren 2022.  

Socialnämndens beslut 2022-03-29 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att bevilja 150 tkr till löner för handledare för 

tillsynslag sommaren 2022.  

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

socialnämnden ges i uppdrag att hantera ärendet enligt samma modell som 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden ges i uppdrag att hantera 

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

rapportering sker i efterhand. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Magnus Abrahamsson, Navigatorcentrum 
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§ 153 Dnr 2022-000201 041 

Internbudget Arbetsmarknads- och integrationsenheten 
2022 

 

Sammanfattning  

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

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

beslutade att återremittera ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att 

återkomma med alternativ. Förslag till internbudget för verksamhet 

Arbetsmarknad och Integration samt risk- och konsekvensanalys finns i 

bilagor som underlag till beslut. Förslag till alternativ internbudget innebär 

besparing för Navigatorcentrums verksamhet som helhet.  

Bedömning 

Utifrån den besparing på 1500 tkr som ålades Enheten för Arbetsmarknad 

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

verksamheten gjorts. I relation till verksamhetens uppdrag kring arbetslöshet, 

sysselsättning, fokus på försörjningsstöd och operativa uppdrag kring 

integration gjordes bedömningen utifrån vilket som ger minst negativ effekt 

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

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

Nytt förslag till internbudget innebär därför besparing för Navigatorcentrums 

verksamhet som helhet. Besparingen påverkar även projektverksamhet som 

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

Ytterligare beskrivning och analys återfinns i utförd risk- och 

konsekvensanalys.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås anta förslag till internbudget för Verksamhet 

Arbetsmarknad och Integration för 2022. 

 

Socialnämndens beslut 2022-03-29 

Socialnämnden beslutar att:  

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

utpekade verksamheter kan fortsätta som vidare då en besparing skulle vara 

kontraproduktivt och vid uteblivit tilläggsanslag blir konsekvensen ett 

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

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka 

tillbaka ärendet till socialnämnden för att genomföra besparingen efter att ha 

tittat på hela socialnämndens budget.   

 

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S), Lova Necksten (MP), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell 

(L), Malin Månsson (S) samt ersättare Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar med instämmande av Lova Necksten (MP), 

Nicolas Westrup (SD) och Malin Månsson (S) att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag till socialnämnden om 1 

500 tkr för 2022 för att inte genomföra besparingen på enheten för 

arbetsmarknad och integration. Medlen flyttas från Extra Reserv, 

kommunstyrelsen på centrala konton.  

 

Roger Gardell L) yrkar med instämmande av Åsa Evaldsson (M) avslag på 

Ola Robertssons (S) m.fl. yrkande och bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkännes:  

Ja-röst för bifall till yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Nej-röst för Ola Robertssons m.fl. yrkade.  

     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan angavs sex (6) ja-röster och 

elva (11) nej-röster, varför kommunstyrelsen beslutat att bifalla Ola 

Robertssons m.fl. yrkande.  
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Namn    Ja  Nej  Avstår  
Roger Fredriksson (M)   X  

Åsa Evaldsson (M)   X  

Magnus Persson (M)   X  

Kenneth Michaelsson (C)   X  

Tim Svanberg (C)  X  

Roger Gardell (L)   X  

Magnus Pettersson (S)    X  

Tommy Andersson (S)    X  

Malin Månsson (S)    X  

Ola Robertsson (S)    X  

Jan-Eric Wildros (S)    X  

Lova Necksten (MP)    X  

Nicolas Westrup (SD)    X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)   X  

Anders Oddsheden (SD)*    X  

Gina Hellberg Johansson (SD)   X  

Tim Aulin (SD)    X  

Totalt    6  11  0 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag 

till socialnämnden om 1 500 tkr för 2022 för att inte genomföra besparingen 

på enheten för arbetsmarknad och integration. Medlen flyttas från Extra 

Reserv, kommunstyrelsen på centrala konton.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 154 Dnr 2021-000663 009 

Kompetensförsörjningsstrategi och förslag på 
uppföljning 2022-2025 

 

Sammanfattning  

Den 6 oktober 2020 (§ 196) beslutade Kommunstyrelsen att:  

1. Ge i uppdrag åt personalenheten att arbeta fram en strategi för den 

strategiska kompetensförsörjningen i kommun. Till strategin ska 

nämnds- och förvaltningsspecifika handlingsplaner kopplas.  

2. Besluta om hur och när uppföljningar av handlingsplanerna för den 

strategiska kompetensförsörjningen ska ske, enligt förslag ovan.  

3. Överlämna detta beslut som yttrande till revisionen  

Personalenheten har, i samverkan med förvaltningscheferna, arbetat fram ett 

förslag till kompetensförsörjningsstatregi för Ronneby kommun. Ett utkast 

till kompetensförsörjningsstrategi för Ronneby kommun (som även 

inkluderade hur uppföljning ska göras) har presenterades för 

personalutskottet vid sammanträdet den 1 november 2021. Förslaget har 

även samverkats vid centrala samverkansgruppen den 12 november 2021 

och 12 december 2021.  

 

Syftet med kompetensförsörjningsstrategin är att skapa en gemensam bild av 

vad kompetensförsörjning är inom ramen för kommunens uppdrag och 

tydliggöra vad vi bör fokusera på för att kunna möta kompetensutmaningen.  

Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ARUBA (attrahera, rekrytera, 

utveckla, behålla och avveckla) och SKR:s nio strategier för att möta 

kompetensutmaningen:  

1. Stöd medarbetarnas utveckling  

2. Stärk ledarskapet  

3. Rekrytera bredare  

4. Utnyttja tekniken smart  

5. Använd kompetensen rätt  

6. Sök nya samarbeten  
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7. Prioritera arbetsmiljöarbetet  

8. Öka heltidsarbetet och  

9. Förläng arbetslivet  

SKR har delat in strategierna i tre huvudområden: Attraktiv arbetsgivare, 

Nya lösningar och Hållbart arbetsliv.  

 

I tidigare fattade beslut av kommunstyrelsen framgår att respektive 

förvaltning ska ta fram en nämnds- och förvaltningsspecifik handlingsplan 

för kompetensförsörjning vilket även framgår i förslag till 

kompetensförsörjningsstrategin. I kompetensförsörjningsstrategin framgår 

vidare att:  

 de utmaningar som identifieras ska framgå i förvaltningens 

verksamhetsplan, 

 de aktiviteter förvaltningen planerar att genomföra ska framgå i 

ordinarie verksamhetsplanering och 

 uppföljning görs i ordinarie verksamhetsuppföljning, en gång per år. 

 

Personalenheten har skickat ut förslaget på remiss och svar efterfrågas hur 

nämnden ser på: 

 förslaget till kompetensförsörjningsstrategi samt  

 ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga konsekvenser 

som kan komma att uppstå om förslaget går igenom.  

 

Remissvar: 

 Kommunledningsförvaltningen ledningsgrupp ställer sig bakom 

förslaget och har inget att erinra. 

 Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiva till förslaget till 

kompetensförsörjningsstrategi och föreslår också att möjligheterna att 

upprätta en kommunövergripande handlingsplan, i linje med 

strategin, utreds.  

 Socialnämnden ställer sig i sin helhet bakom utredarens förslag till 

Kompetensförsörjningsstrategi 2022-2025. 

 Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget till 

kompetensförsörjningsstrategi och föreslår också att möjligheterna 
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till att upprätta en kommunövergripande handlingsplan i linje med 

strategin utreds. Teknik-, fritid- och kulturnämnden anser att strategin 

och arbetet med handlingsplaner kommer att innebära ökade 

kostnader för Ronneby kommun. 

 Utbildning: Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget till 

kompetensförsörjningsstrategi och föreslår också att möjligheterna 

till att upprätta en kommunövergripande handlingsplan i linje med 

strategin utreds.  

Utbildningsnämnden lyfter i sitt remissyttrande fram att ett beslut om 

en kompetensförsörjningsstrategi och medföljande handlingsplan 

kommer innebära ökade kostnader för Utbildningsnämnden och 

Ronneby kommun. 

 Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 

bedömning och har inte något att erinra mot förslaget. Förvaltningens 

svar var att ”Förvaltningen stödjer den kompetensförsörjningsstrategi 

som nu är ute på remiss och som personalenheten har arbetat fram.”      

Bedömning 

En genomlysning har även gjorts för att se över koppling till andra 

styrdokument. När det gäller Ronneby kommuns personalpolitiska vision 

och handlingsplan kan följande konstateras:   

 Innehållet i dessa dokument är inaktuella. Dokumenten bygger på en 

tidigare kommunikationskampanj (SKL:s kampanj ”Sveriges 

viktigaste jobb”) som inte längre är aktuell. I handlingsplanen 

framgår dessutom ”Den framtagna handlingsplanen antas av 

kommunfullmäktige under hösten 2013 och gäller sedan för 2014–

2015.” Därutöver hänvisar dokumentet till Ronneby kommuns 

tidigare värdegrund, en värdegrund som numera inte gäller. 

 Det som står i visionen och handlingsplanen är omhändertaget i andra 

sammanhang, exempelvis i Ronnebys vision och målområdet 

attraktiv arbetsgivare, i den reviderade arbesmiljöpolicyn, i 

lönepolicy, i flertal olika riktlinjer inom arbetsgivarområdet bl.a. 

riktlinje lönebildning och lönesättning, riktlinje för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, riktlinje mot kränkande särbehandling, 

trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, riktlinje friskvård 

samt i lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö. Därutöver 
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återfinns de flesta delarna med i förslag till 

kompetensförsörjningsstrategi för Ronneby kommun 2022 -2025.  

Med detta som grund ses inget behov av separat styrdokument för 

personalpolitiken utan personalpolitiken omhändertas i Ronneby kommuns 

Vision, hållbarhetsstrategi, kompetensförsörjningsstrategi och andra 

styrdokument inom arbetsgivarområdet.         

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige 

att:  

1. Anta förslag till kompetensförsörjningsstrategi för Ronneby kommun 

2022 – 2025 med giltighetstid 2022.07.01 – 2025.12.31. 

2. Ge personalenheten i uppdrag att utreda möjligheterna att ta fram en 

handlingsplan samt eventuellt behov av budget. 

3. De utmaningar som identifieras och aktiviteter som planeras i 

förvaltningens handlingsplan för kompetensförsörjning ska framgå i 

förvaltningens verksamhetsplan. Uppföljning görs i ordinarie 

verksamhetsuppföljning, en gång per år. 

4. Kompetensförsörjningsstrategin överlämnas till revisionen.  

5. I samband med att kompetensförsörjningsstrategin träder i kraft 

upphör Ronneby kommuns personalpolitiska vision och 

handlingsplan. 

 

Personalutskottets beslut 2022-04-25 

Personalutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

1. Anta förslag till kompetensförsörjningsstrategi för Ronneby kommun 

2022 – 2025 med giltighetstid 2022-07-01 till 2025-12-31. 

2. Ge personalenheten i uppdrag att ta fram en kommunövergripande 

handlingsplan. 

3. De utmaningar som identifieras och aktiviteter som planeras i 

förvaltningens handlingsplan för kompetensförsörjning görs utifrån 

den övergripande handlingsplanen och ska framgå i förvaltningens 

verksamhetsplan. Uppföljning görs i ordinarie 

verksamhetsuppföljning, en gång per år. 
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4. I samband med att kompetensförsörjningsstrategin träder i kraft 

upphör Ronneby kommuns personalpolitiska vision och 

handlingsplan. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD) och 

Magnus Pettersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är personalutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Anta förslag till kompetensförsörjningsstrategi för Ronneby kommun 

2022 – 2025 med giltighetstid 2022-07-01 till 2025-12-31. 

2. Ge personalenheten i uppdrag att ta fram en kommunövergripande 

handlingsplan. 

3. De utmaningar som identifieras och aktiviteter som planeras i 

förvaltningens handlingsplan för kompetensförsörjning görs utifrån 

den övergripande handlingsplanen och ska framgå i förvaltningens 

verksamhetsplan. Uppföljning görs i ordinarie 

verksamhetsuppföljning, en gång per år. 

4. I samband med att kompetensförsörjningsstrategin träder i kraft 

upphör Ronneby kommuns personalpolitiska vision och 

handlingsplan. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 155 Dnr 2022-000199 103 

Verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022 
för Lokala BRÅ 

 

Sammanfattning  

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 

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

som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras 

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

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

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

verksamhet är följande: 

 I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet 

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

verka i 

 

Genomförd verksamhet 2021 

Trygghetsmätning 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens 

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

Västra, Sydöstra. Kommunen är medfinansiär till trygghetsmätningarna. 

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

Resultatet av trygghetsmätningen för 2021 har presenterats för media och 

Kommunfullmäktige.  

 

Trygghetsundersökning elever årskurs 7 till gymnasiet årskurs 3 

Under 2021 beslutade Kommunfullmäktige att lokala BRÅs 

verksamhetsplan skulle kompletteras med en trygghetsundersökning bland 

samtliga elever på högstadiet och gymnasiet boendes i Ronneby kommun. 

Deltagande skolor var Kallingeskolan, Snäckebacksskolan, Knut 

Hahnsskolan och Naturbruks-gymnasiet. Embrace-Safety engagerades för 

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

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

gav svarsfrekvensen 47 procent. 

Generellt visade resultatet att majoriteten av eleverna upplevde sig trygga 

både inom skolan och i hemmet. Kommunfullmäktige kommer att delges 

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

göras utifrån önskemål.  

 

Nattvandring 

Nattvandringsverksamheten för föreningar i Ronneby kommun har fortsatt 

under 2021. Med nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande 

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

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

är ett samarbete mellan Ronneby kommun och kommunpolisen i Ronneby. 

Totalt genomfördes 7 vandringar under året och antalet föreningar som 

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

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

föreningar som vandrat under 2021 är 3 stycken.  

Det rådande pandemiläget har dock påverkat nattvandringen så tillvida att 

det varit svårare att rekrytera vandrare både inför utbildning och under 

pågående vandringsperiod för föreningarna. 

 

Trygghetsvandring 

Under hösten 2021 genomfördes en trygghetsvandring i området Älgbacken 

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

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

handlar exempelvis om belysning, förvaltning av fastigheter och 

trafiksituation. 

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

kris- och beredskapssamordnare, säkerhetsskyddschef, fastighetsförvaltare, 

fastighetsägare, bitr. chef för Näringslivs- och kommunikationsenheten, 

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

En sammanställning över förslag till åtgärder för att öka 

trygghetsupplevelsen har skickats ut till ansvariga som ska återrapportera 

inom sex månader.  

Slutlig uppföljning görs på lokala BRÅ i maj 2022. 
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Kunskapshöjande insats om föräldraskapsstöd 

På grund av rådande pandemiläge och dess konsekvenser kunde inte 

planerad kunskapshöjande insats i samverkan med Folkhälsorådet 

genomföras enligt plan. Istället möjliggjorde lokala BRÅ deltagande i 

konferensen “Utanförskap och gängkriminalitet” som anordnades av 

Integrationsforum i Stockholm. Målgruppen var framför allt skolpersonal, 

socialtjänst, fritidsverksamhet. Ämnen som berördes under dagen var bland 

annat:  

 Aktuellt arbete på regeringsnivå i kampen mot gängkriminella 

 Sekretesslagen och informationsdelning mellan socialtjänst och Polis 

 Framgångsrik avhopparverksamhet för personer som vill lämna 

kriminella gäng 

 Hur unga personer radikaliseras, tvingas och uppmuntras till grova 

brott 

 Den nya generationen gängkriminella och hur gangsterkulturen 

skapats och frodats i Sverige 

 Tidigt förebyggande arbete i samverkan med andra för att fånga upp 

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

betydelse för avhoppares förändringsprocesser och viljan att bygga 

ett nytt liv 

En utvärdering som genomfördes efter utbildningstillfället visade att 

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

kunskap 

 

Effektiv Samordning för Trygghet – EST 

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

Polismyndigheten, Ronnebyhus AB och WF-fastigheter fortsatt sin nära 

samverkan kring lokal lägesbild under 2021 utifrån metoden Effektiv 

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

är utarbetad av Örebro universitet i samverkan med Örebro kommun och 

nationella BRÅ.  

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

i det lokala brottsförebyggande arbetet, och ligger till grund för 

gemensamma insatser och prioriteringar i syfte att öka tryggheten i det 

offentliga rummet.  

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

brottsförebyggande arbetet mer kunskapsbaserat och ger underlag till 

orsaksanalyser.  
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Lägesbilden återkopplas veckovis till politik, tjänsteorganisation och övriga 

berörda aktörer  

 

Dialogmöten med byarna i kommunen 

Verksamhetsplanen för 2021 anger att lokala BRÅ ska genomföra 

dialogmöten med byarna i kommunen. Denna aktivitet har påverkats av 

pandemiläget och har således inte kunnat genomföras fysiskt som planerat 

men ett digitalt möte genomfördes med Backaryd och medlemmar i gruppen 

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

iakttagelser till kommun och Polis. Aktiviteten kvarstår i verksamhetsplanen 

för 2022. 

 

Återrapportering från nämnder 

Under 2021 har Kommunfullmäktige beslutat att alla nämnder från och med 

2022 ska återkoppla sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 

till Kommunstyrelsen varje tertial och genom ett årsbokslut. Första 

återrapporteringen sker som ett bokslut över nämndernas verksamhet under 

2021 och inkluderas i verksamhetsberättelse för 2021. Återrapporteringen 

återges i obearbetad form utifrån nämndernas beslut om godkännande. 

 

Verksamhetsplan 2022 

Verksamhetsplan för 2022 innehåller samma aktiviteter som 

verksamhetsplanen för 2021, förutom en trygghetsundersökning bland 

elever, men med tilläggen: 

Kunskapshöjande aktivitet: Hur kan gemensamt brottsförebyggande arbete 

leda till ökad affärsnytta för näringslivet? 

Trygghetsnyheten – en satsning på extern kommunikation i samverkan med 

polisen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala 

BRÅ 2021 och Verksamhetsplan för lokala BRÅ 2022.  

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala BRÅ 

2021 och Verksamhetsplan för lokala BRÅ 2022. 
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Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar att det görs en trygghetsunderökning bland 

elever årskurs 7 till årskurs 3 gymnasiet enligt modell som genomfördes 

2021. 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar avslag på Magnus Petterssons (S) yrkade 

och bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons 

(C) yrkande.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkännes:  

Ja-röst för bifall till yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Nej-röst för Magnus Petterssons (S) yrkande.  

     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan angavs elva (11) ja-röster 

och sex (6) nej-röster, varför kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet 

om bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

 

Namn    Ja  Nej  Avstår  
Roger Fredriksson (M)   X  

Åsa Evaldsson (M)   X  

Magnus Persson (M)   X  

Kenneth Michaelsson (C)   X  

Tim Svanberg (C)  X  

Roger Gardell (L)   X  

Magnus Pettersson (S)    X  

Tommy Andersson (S)    X  

Malin Månsson (S)    X  

Ola Robertsson (S)    X  

Jan-Eric Wildros (S)    X  

Peter Bowin (V)*    X  

Nicolas Westrup (SD)   X  
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Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Anders Oddsheden (SD)*   X  

Gina Hellberg Johansson (SD)  X  

Tim Aulin (SD)   X  

Totalt    11  6  0 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Verksamhetsberättelse för lokala BRÅ 2021 och Verksamhetsplan för lokala 

BRÅ 2022. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 156 Dnr 2022-000209 009 

Krav på utdrag ur belastningsregistret för nattvandrare 

 

Sammanfattning  

Med verksamheten nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande 

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

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

Verksamheten är ett samarbete mellan Ronneby kommun och 

kommunpolisen i Ronneby.  

Fler och fler verksamheter och organisationer som innebär kontakt med barn 

och ungdomar inför krav på utdrag ur belastningsregistret. Ronneby 

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

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

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

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

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

utdrag ur belastningsregistret. Detta skulle innebära en säkerhet och trygghet 

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

ideella arbetet som nattvandrare.  

Ett krav på att nattvandrare uppvisar ett rent belastningsregister innan de 

engageras innebär ett tydligt ställningstagande för våra barn och ungdomar. 

Ett utdrag från belastningsregistret säkerställer också möjligheten till 

uteslutning från nattvandrarverksamheten i förekommande fall.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att alla 

befintliga och potentiella nattvandrare omedelbart efter beslut ska inkomma 

med ett utdrag från belastningsregistret till trygghetssamordnare i 

brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att alla befintliga och potentiella nattvandrare 

omedelbart efter beslut ska inkomma med ett utdrag från belastningsregistret 

till trygghetssamordnare i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte. 

________________ 

Exp: 

Trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund 
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§ 157 Dnr 2022-000172 349 

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

 

Sammanfattning  

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

Snittingedammen i Bräkneån, Ronneby kommun, från den nationella planen 

för moderna miljövillkor. Beslutet ändrar Länsstyrelsens beslut från juli 

2019 om att Snittingedammen ska ingå i planen.  

Kommunjuristen har överklagat beslutet inom överklagandetiden enligt 

punkt 1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att 

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

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

beslutet ska upphävas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 

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

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

kommunjuristens förslag.  

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 

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

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

kommunjuristens förslag. 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

Magnus Pettersson (S) yrkar att Länsstyrelsens beslut inte ska överklagas. 

      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Länsstyrelsen i Blekinges beslut 

den 11 mars 2022, dnr 531-1378-2022, samt att avge yttrande till Växjö 

tingsrätt, Mark- och miljödomstolen enligt kommunjuristens förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunjurist Julia Brorsson 
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§ 158 Dnr 2022-000222 040 

Besparingar inköpsenheten 

 

Sammanfattning  

Besparingar som konsekvens av Inköpsenhetens införande ska fördelas från 

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

besparing för verksamhetsåret 2022. 

 

Se utdrag från budget nedan: 

 

 Besparingarna ska fördelas till nämnderna som ramreduktion.   

 

Fördelningen av de ökade besparingarna från 2023 och framåt hanteras i 

samband med budgetberedningen inför 2023.  

Bedömning 

Besparingen består av två olika delar 

 

Effekt av införande av E-handel  

Den av politiken förväntade besparingen av E-handeln uppgår under 

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

nämnderna som en ramreduktion. För verksamhetsåret 2022 har en modell 

för fördelning diskuterats med förvaltningscheferna. Denna modell baserar 

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

som den implementerade E-handeln inbegriper. Det innebär att 

effekthemtagningen kommer ske gradvis under verksamhetsåret 2022 och 

även under verksamhetsåret 2023. Kommande besparingar 2023 och framåt 

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

tabell: 

 

 

 

Effekt av strategisk inköpsenhet 

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

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

strategisk och övergripande nivå. Effekter av den strategiska inköpsenhetens 

arbete kan därför härledas till aktiviteter inom flera områden.  

Ett antal aktiviteter har valts ut och en förväntad besparingspotential har 

bedömts. Även i detta område beräknas effekthemtagningen av besparingen 

ske delvis även under verksamhetsåret 2023. 

 

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

tabell: 

 

Besparingen som en effekt av strategisk inköpsenhet föreslås fördelas enligt 

nedan tabell: 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

 

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

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

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

omfördelas från och med år 2022 och åren därefter. 

 

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

tas upp för förnyad hantering i budgetberedningen inför 2023. 

 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

 godkänna omfördelningen av budget avseende ”Effekt av införande 

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

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

Budgeten omfördelas från och med år 2022 och åren därefter. 

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

2025 tas upp för förnyad hantering i budgetberedningen inför 2023. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 godkänna omfördelningen av budget avseende ”Effekt av införande 

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

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

Budgeten omfördelas från och med år 2022 och åren därefter. 

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

2025 tas upp för förnyad hantering i budgetberedningen inför 2023. 

________________ 

Exp: 

Inköpsenheten 

Ekonomienheten 

Samtliga förvaltningschefer 
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§ 159 Dnr 2022-000229 600 

EU projekt BIU 

 

Sammanfattning  

Henrik Lövgren, chef för Samhällskommunikation och projektledare BIU 

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

integrationsfonden (AMIF). 

Det fyraåriga projektet EMIN - Europeiska Migrations- och Integrationsnätet 

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

fonden finansierar 90 % vilket innebär att medfinansieringen från 

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

kommer till största delen att bestå av befintliga lönekostnader. 

Ur utkast till projektansökan: 

”Sammanfattande projektbeskrivning 

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

geografiskt oberoende arbetsprocess och leveransstruktur av tjänster för att 

möta den stora samhällsutmaningen kring integration av nyanlända som 

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

 

Forskning och utredningar påvisar ojämlik hälsa, brist på likvärdighet inom 

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

försvårar integrationen. Ingen enskild aktivitet kan lösa problemet med att 

skapa likvärdiga förutsättningar för målgruppen, utan vi måste följa 

individen och tillföra individanpassade och sammanhängande insatser inom 

olika områden när och där det behövs.  

 

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

1. En gemensam, samproducerande digital värdekedja runt individen 

(nationell, regional samt lokal nivå).  

2. En användarvänlig och skalbar digital arbetsmodell och plattform för 

individanpassad tjänsteleverans.”   

För första delen skapas en aktivitet per värdeområde (förberedande, 

förebyggande/hälsofrämjande, stödjande/coachande och etablerande): 

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

Projektet genomförs med flera projektpartners och samarbetspartners. 

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

ansökningsdag är 2022-04-26.      
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Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka medfinansiering enligt 

projektansökan under förutsättning att utbildningsnämnden tillstyrker samt 

att kommunfullmäktige fattar beslut om medfinansiering. Om 

kommunfullmäktige ej fattar sådant beslut ska ansökan dras tillbaka. 

Till budgetberedningen överlämnas förslag att den mellanskillnad på ca 3 

mkr som uppstår om nuvarande verksamhet i BIU finansieras via projektet 

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

år framåt. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD), 

Malin Månsson (S) samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) samt Malin 

Månsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka medfinansiering enligt 

projektansökan under förutsättning att utbildningsnämnden tillstyrker samt 

att kommunfullmäktige fattar beslut om medfinansiering. Om 

kommunfullmäktige ej fattar sådant beslut ska ansökan dras tillbaka. 

Till budgetberedningen överlämnas förslag att den mellanskillnad på ca 3 

mkr som uppstår om nuvarande verksamhet i BIU finansieras via projektet 

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

år framåt. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 160 Dnr 2021-000612 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG förläng den 
nya bryggan vid Gångbron till Fridhemsbron 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag om att förlänga den nya bryggan vid gångbron och 

Astridbåtens tilläggningsplats har inkommit. Det pågår ett arbete med att 

färdigställa Kilenparken och aktuell brygga är en del av detta projekt.  

      

Bedömning 

Ett medborgarförslag om att förlänga den nya bryggan vid gångbron i norra 

delen av Kilen och båten Astrids tilläggningsplats har inkommit. Det pågår 

ett arbete med att färdigställa Kilenparken och aktuell brygga är en del av 

detta projekt. Bryggan färdigställdes under 2021 och den ursprungliga 

planen var att förlänga bryggan. I det tillstånd som kommunen beviljades för 

ny brygga i Ronnebyån är det dock den bryggstorleken som är byggd. För 

ytterligare utökning krävs nytt beslut från Länsstyrelsen.  Sly, vass och 

mindre träd ses över i den delen av Ronnebyån som gränsar till kvarteret 

Kilen. Övrig del gällande växtligheten vid Ronnebyån är under 

ansvarsområde för Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen och det är ett 

pågående arbete.  

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anse 

medborgarförslaget besvarat. 

      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 161 Dnr 2021-000117 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG 
tillgänglighetsanpassa den kommunala gästhamnen i 
Ekenäs 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att förbättra hamnen i Ekenäs med 

tillgänglighetsanpassning. Ekenäs gästhamn och båtplatser är idag inte 

tillgänglighetsanpassade för de med rullstol, rollator eller permobil.      

Bedömning 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen har inhämtats och det 

säger: Det finns möjlighet till anpassning. Ramper kan monteras och en 

lyftkran med strömanslutning är möjlig att placera inom hamnområdet. Det 

finns två alternativa placeringar (kartbild längre ned i dokumentet). 

Förvaltningen har kännedom om möjliga leverantörer och vilken teknisk 

utrustning som kan vara möjlig. En allmän plats som de som är i behov av 

det är lämplig att anpassa. Det finns fem större bryggor i området och 

samtliga dessa kan kompletteras med ramper. Tillgängligheten ökar för 

allmänheten genom medborgarförslaget. 
 

Yttrande från Miljö- och Byggnadsförvaltningen genom bostadsanpassar-

handläggaren säger: Ramper är en bra idé under förutsättning att det blir 

ramper med metall och hål i så snön smälter igenom. Har kontakter både för 

nyproducerade ramper och begagnade. Liftar ska besiktigas varje år och 

ansvarig måste meddelas om ytterligare lift/ar monteras. Det är känt att det 

ofta är krångel med tekniken. Det behövs en vändplan på bryggan ca 150 cm 

diameter för att klara anpassning. Ytterligare kommentar är att vattnet höjs 

och sänks och det kan bli svårt att anpassa liften till båten. Frågeställning om 

man kommer till båten i permobil/rullstol ska den också lyftas ombord med 

liften? Om inte kan förvaring i närområdet krävas. Att placera ramper där det 

behövs är ok men inte mer än en gemensam lift. 
 

Förslaget till svar på medborgarförslaget är att anpassning av enskilda 

båtplatser ses inte som lämpligt. Behovet bör tillgodoses genom en allmän 

placering. Ramper bör placeras ut. Kostnad för ramper och en allmän lift är 

uppskattat till 75 000 kronor. Inga medel finns avsatta för detta ändamål 

specifikt. Lämpligt är att frågan lyfts till budgetberedningen och att projektet 
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genomförs under 2023. Projektet ligger under Teknik-, Fritid- och 

Kulturförvaltningen.  
 

 
      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna medborgarförslaget med 

tillägg att det hanteras av Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen i 

kommande budgetprocess för genomförande under 2023. 

 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat samt att teknik-, fritid- och kulturnämnden 

får lyfta kostnaden till budgetberedningen. 

      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat samt 

att teknik-, fritid- och kulturnämnden får lyfta kostnaden till 

budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 162 Dnr 2022-000004 101 

Delegationsbeslut 2022 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Sammanställning över delegationsbeslut gällande 

lantmäteriförrättningar dec 2021-mars 2022 

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

om att förrättningsarvode ska utgå med 2 h för de förtroendevalda 

som deltar på den verksamhetsspecifika utbildningen under 

säkerhetsveckan v. 13 

- Ordförandebeslut 2022-04-07 enligt 1.1 delegationsordningen: 

Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten – Ändrade regler för fiske 

efter ål i havet 

- Ordförandebeslut 2022-04-19 enligt 1.8 delegationsordningen: 

Avstår från yttrande över Remiss av förslag till föreskrifter om 

ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:28) om 

fjärrundervisning och allmänna råd till föreskrifterna.  

  

Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 och 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.  

      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 
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§ 163 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Blekinge museum, Information från Blekinge museum om SVT-granskning 

Kommunassurans, Årsredovisning 2021  

Migrationsverket, Skrivelse Region Syd tillfälliga boende där kommunerna 

bistår  

Migrationsverket, Skrivelse Region Nord tillfälliga boende där kommunerna 

bistår  

Region Blekinge, Nyhetsbrev mars 2022  

 

Protokollsutdrag  

Region Blekinge, 2022-02-18 § 5  

Sydarkivera, 2022-03-04 § 5 

 

Arbetsutskottets beslut 2022-01-17  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 
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MAGNUS PETTERSSON
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Närvarolista 


Beslutande  


Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
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Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Tommy Andersson (S) 
Malin Månsson (S) 
Ola Robertsson (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Lova Necksten (MP) §§ §§ 139-154, 157-158 
Åsa Evaldsson (M) 
Magnus Persson (M) 
Tim Svanberg (C) 
Roger Gardell (L) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Gina Hellberg Johansson (SD) 
Tim Aulin (SD) 


Tjänstgörande ersättare Peter Bowin (V) tjänstgör istället för Lova Necksten §§ 127-138, 155-156, 159-163  
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör istället för Tomas Lund  


Övriga närvarande  


Ersättare Catharina Christensson (S) 
Peter Bowin (V) §§ 139-154, 157-158 
Willy Persson (KD) §§ 127-142, 155-156, 159-163 
Silke Jacob (C) 
Lena Karstensson (M) 
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§ 127 Dnr 2022-000001 101 


Val av justerare och dag för justering 


 


Beslut 


Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) att jämte ordförande justera 


dagens protokoll. Justering sker digitalt 2022-05-10. 


________________ 
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§ 128 Dnr 2022-000013 101 


Godkännande av dagordning  


 


Beslut 


Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 


________________ 
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§ 129 Dnr 2022-000005 101 


Information från näringslivschefen 


 


Sammanfattning  


Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om 


- Wienercaféet/Brunnsparkens restaurang och café – sex 


intresseanmälningar att driva verksamheten. Ambitionen är att det 


ska vara verksamhet igång till sommaren. 


- Blekingetrafiken – tidtabell för sommarens trafik klar med både 


båttrafiken med Astrid och båt till Tjärö. 


- Tesla kommer att öppna laddstation i Viggenområdet. 


- Stadium outlet öppnar 19 maj och Rusta 25 maj. 


- Gärdet- markanvisningar för större delen av området. Går nu vidare 


mot försäljning. Mer mark behövs. 


- ”Lilla Torg” – flera intressenter finns. 


- Löpande Insikt – uppföljning/betyg på kommunens 


myndighetshandläggning/beslut gentemot näringsidkare. Relativt bra 


resultat, det har blivit bättre. 


2021 


Bygglov 67 i riket 62 


Miljö- och hälsa 77 i riket 70 


Serveringstillstånd 85 i riket 77 


Totala betyget  67   


 


Deltar i debatten 


I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), 


Tim Aulin (SD), Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven 


Åke Johansson (SD), Magnus Pettersson (S), tjänstgörande ersättare Peter 


Bowin (V) och ersättare Willy Persson (KD). 
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Yrkanden 


Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 


protokollet.       


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 


och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 


________________ 
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§ 130 Dnr 2022-000220 269 


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


 


Sammanfattning  


Projektchef Ida Schyberg ger en bakgrund och redovisar genomförda 


undersökningar beträffande den nedlagda deponin Ågården (RÅS) och 


intilliggande fastigheter Gipen 1 och Stataren 1. Hon redovisar även 


åtgärdsmål samt framtagna förslag på alternativa åtgärder.   


 


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


Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utifrån de framtagna 


åtgärdsalternativen för deponi Ågården, fastigheterna Gipen 1 och Stataren 1 


besluta om åtgärder.      


Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 


föreslå kommunfullmäktige besluta att  


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


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


228200. 


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


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


förorenad mark.      


Deltar i debatten 


I debatten deltar ledamöterna Magnus Pettersson (S), Ola Robertsson (S), 


Nicolas Westrup (SD) och tjänstgörande ersättare Peter Bowin (V). 


Yrkanden 


Ledamöterna Magnus Pettersson (S) och Nicolas Westrup (SD) yrka bifall 


till arbetsutskottets förslag till beslut.      


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 


och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  


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


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


228200. 


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


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


förorenad mark. 


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 131 Dnr 2021-000293 040 


Redovisning av KF angivet uppdrag till verksamheten - 
bostäder på landsbygden 


 


Sammanfattning  


Ur VD Peter Perssons skrivelse: 


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


uppdrag till AB Ronnebyhus  2022: "Kommunfullmäktige ger en 


komplettering av tidigare ägardirektiv till AB Ronnebyhus angående utökat 


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


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


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


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


detta uppdrag presenteras till KS tertialvis". 


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


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


av de mindre tätorterna där Ronnebyhus har bostäder sedan innan, 


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


lägenheter.  


Som del av kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2021 har 


kommunfullmäktige gett verksamheten ett antal uppdrag. Ett av uppdragen 


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


Ronnebyhus om bostäder på landsbygden: Där detaljplan inte finns ska 


Ronnebyhus tillsammans med Miljö- och Byggnadsförvaltningen ta fram 


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


2021)".  


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


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


Det kompletterande uppdraget medför att arbetet med det i översiktsplanen 


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


Hallabro.  


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


Området är beläget i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och ses som 


lämpligt för mer bostäder eller service. Kommunen äger del av marken".  


Plan för det kompletterande uppdraget  
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Tidigare beslutad plan kompletteras med tillägg under rubriken: "Förslag, 


hantering av fortsatta mark- och exploateringsprocess samt planprocess" 


Förslag för Ha-01  


Kommunledningsförvaltningens Mark- och exploateringsenhet påbörjar 


markförhandlingar för del av området kommunen inte äger. När 


markförhandlingarna är genomförda initierar Mark- och 


exploateringsenheten att detaljplaneprocessen omgående inleds via 


prioriteringsbeslut av kommunstyrelsen. Markanvisningsavtal tecknas med 


AB Ronnebyhus. Tidshorisont för markförhandlingar samt 


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


exploateringsenheten då kommunstyrelsen ansvarar för den prioriteringen, 


Avseende kompletteringens påverkan för Eringsboda avvaktar Ronnebyhus 


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


"Utredning av former och förutsättningar för trygghetsboende - kommunala 


åtaganden". För övriga orter behöver inga kompletteringar genomföras.  


AB Ronnebyshus styrelsebeslut 2022-02-28 


Styrelsen beslöt  


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


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


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


direktivet, efterfråga kommunstyrelsens tidplan för föreslagna 


genomförandeprocesser.      


      


Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 


återrapporteringen till protokollet samt att område Ha-01 i översiktsplanen 


tas med på prioriteringslistan för detaljplaneuppdrag. 


      


Deltar i debatten 


I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Kenneth 


Michaelsson (C). 


Yrkanden 


Kenneth Michaelsson (C) yrkar att beslutet efter detaljplaneuppdrag 


kompletteras med tillsammans med område i Listerby och Backaryd. 


Avseende Eringsboda ges ett uppdrag till planenheten att i samråd med 


Ronnebyhus ta fram ett förslag för etablering av bostäder. 
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Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 


och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      


Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 


att område Ha-01 i översiktsplanen tas med på prioriteringslistan för 


detaljplaneuppdrag tillsammans med område i Listerby och Backaryd. 


Avseende Eringsboda ges ett uppdrag till planenheten att i samråd med 


Ronnebyhus ta fram ett förslag för etablering av bostäder. 


.________________ 


Exp: 


Peter Persson, AB Ronnebyhus 


Helena Revelj, stadsarkitekt, enheten för strategisk samhällsutveckling 


Anna Hinseäng, mark- och exploateringchef 
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§ 132 Dnr 2022-000155 101 


Information nämndernas (ej KS) rapportering av 
internkontroll 2021 


 


Sammanfattning  


I tillämpningsanvisningarna till reglemente för intern kontroll står att rapport 


årligen ska ges Kommunstyrelsen gällande uppföljning av nämndernas 


föregående års internkontrollplaner. 


Härmed delges nämnderna beslutsunderlag avseende rapportering intern 


kontroll 2021.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 


kommunstyrelsen att notera handlingarna till protokollet.  


Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05  


Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan- Eric 


Wildros (S), Ola Robertsson (S) samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin 


(V). 


Yrkanden 


Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar informationen noteras till 


protokollet.      


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 


och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      


Beslut 


Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 


________________ 


Exp: 


Miljö- och byggnadsnämnd 


Socialnämnd 
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Teknik-, fritid- och kulturnämnd 


Utbildningsnämnd 


Vård- och omsorgsnämnd 


Verksamhetsutvecklare Lotta Bolwede 
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§ 133 Dnr 2022-000156 101 


Information avseende nämndernas (ej KS) 
interkontrollplaner för innevarande år, 2022 


 


Sammanfattning  


I tillämpningsanvisningarna till reglemente för intern kontroll står att 


information avseende nämndernas internkontrollplaneras ska ges 


Kommunstyrelsen i mars månad innevarande år. 


Härmed delges nämnderna beslutsunderlag avseende nämndernas 


internkontrollplaner för innevarande år, 2022.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 


kommunstyrelsen att notera handlingarna till protokollet.  


Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05  


Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 


 


Deltar i debatten 


I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric 


Wildros (S), Åsa Evaldsson (M) samt Ola Robertsson (S). 


Yrkanden 


Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar informationen noteras till 


protokollet.      


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 


och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      


Beslut 


Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 


________________ 


Exp: 


Miljö- och byggnadsnämnd 


Socialnämnd 
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Teknik-, fritid- och kulturnämnd 


Utbildningsnämnd 


Vård- och omsorgsnämnd 


Verksamhetsutvecklare Lotta Bolwede 
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§ 134 Dnr 2022-000163 303 


Anhållan om att införliva fastigheter i 
verksamhetsområde - Fällö 


 


Sammanfattning  


Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna nedan i 


verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.  


Fällö 1:8, Fällö 1:9, Fällö 1:10, Fällö 1:11, Fällö 1:12, Fällö 1:13, Fällö 1:14, 


Fällö 1:18, Fällö 1:19, del av Fällö 2:3, del av Fällö 2:4, Fällö 2:19, Fällö 


2:20, Fällö 2:21, Fällö 2:22, Fällö 2:23, Fällö 2:24, Fällö 2:25, Fällö 2:27, 


del av Fällö 2:28, Fällö 2:30, Fällö 2:33, Fällö 3:2, Fällö 3:3, Fällö 3:4, Fällö 


3:5 och Fällö 3:6. 


  


Bedömning 


Fällöstrands VA-ekonomiska förening driver idag en enskild Va-anläggning 


för vatten och spillvatten i området, som är anslutet till det allmänna 


ledningsnätet. Ronneby Miljö & Teknik AB har slutfört förhandlingarna om 


ett övertagande av den enskilda va-anläggningen som kommunfullmäktige i 


Ronneby (Dnr 2019–000032 446) gav Ronneby Miljö & Teknik AB i 


uppdrag. Om ovan nämnda fastigheter införlivas i verksamhetsområdet för 
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vatten och spillvatten kommer Ronneby Miljö & Teknik AB att överta 


ägandet och driften av Fällöstrands VA-ekonomiska förenings va-anläggning 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Fällö 1:8, Fällö 1:9, Fällö 


1:10, Fällö 1:11, Fällö 1:12, Fällö 1:13, Fällö 1:14, Fällö 1:18, Fällö 1:19, 


del av Fällö 2:3, del av Fällö 2:4, Fällö 2:19, Fällö 2:20, Fällö 2:21, Fällö 


2:22, Fällö 2:23, Fällö 2:24, Fällö 2:25, Fällö 2:27, del av Fällö 2:28, Fällö 


2:30, Fällö 2:33, Fällö 3:2, Fällö 3:3, Fällö 3:4, Fällö 3:5 och Fällö 3:6 i 


verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 


      


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införliva 


fastigheterna Fällö 1:8, Fällö 1:9, Fällö 1:10, Fällö 1:11, Fällö 1:12, Fällö 


1:13, Fällö 1:14, Fällö 1:18, Fällö 1:19, del av Fällö 2:3, del av Fällö 2:4, 


Fällö 2:19, Fällö 2:20, Fällö 2:21, Fällö 2:22, Fällö 2:23, Fällö 2:24, Fällö 


2:25, Fällö 2:27, del av Fällö 2:28, Fällö 2:30, Fällö 2:33, Fällö 3:2, Fällö 


3:3, Fällö 3:4, Fällö 3:5 och Fällö 3:6 i verksamhetsområdet för vatten och 


spillvatten. 


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 135 Dnr 2021-000694 265 


Naturvårdsavtal Kallinge 


 


Sammanfattning  


För att gynna vildbin och andra vilda pollinatörer så satsar regeringen under 


2020-2022 extra resurser på åtgärder. Kalleberga grustäkt ligger inom ett av 


de utpekade områdena. Under 2021 utfördes åtgärder på området som 


bekostades utav Länsstyrelsen. Förslag finns om att teckna naturvårdsavtal 


om 10 år på platsen.  


Bedömning 


För att gynna vildbin och andra vilda pollinatörer så satsar regeringen under 


2020-2022 extra resurser på åtgärder. Fyra större områden, så kallade VIP-


områden, i Blekinge är särskilt intressanta då där finns en hög mångfald av 


rödlistade pollinatörer. Kalleberga grustäkt ligger inom ett av VIP-områdena 


och är en grustäkt där stora delar är igenväxta eller håller på att växa igen. I 


täkten finns ett stort antal biarter inrapporterade samt den fridlysta sandödlan 


som också kommer att gynnas av åtgärderna. Under oktober-december 2021 


genomförde kommunen avverkning av delar av tall- och lövträdsbeståndet i 


täkten. Syftet med det är att i samarbete med Länsstyrelsen och naturbruks-


gymnasiet gynna vildbina. Åtgärderna finansierades av VIP-projektet. 


Området som berörs är ca två hektar.  


Förslag finns från Länsstyrelsen om att teckna naturvårdsavtal för delar av 


Kalleberga 26:1 och 7:115 om totalt cirka sex hektar. Kommunen har redan 


genomfört åtgärder för att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer 


enligt tidigare text på Länsstyrelsens bekostnad. Om avtal tecknas innebär 


det en engångsersättning om 27 000 kronor samt att Länsstyrelsen ska 


erbjuda kommunen att utföra åtgärder enligt naturvårdsavtalet. Avtalstid 10 


år. Platsen är en grustäkt i nära anslutning till flygplatsområdet, ligger 


utanför detaljplanerat område och förutsättningarna för framtida bebyggelse i 


någon form i området ses som mycket liten. Avtal bör därför kunna tecknas.  


Kommunen kommer att fortsätta arbetet med att förbättra området genom 


grävning av täkten i Kallinge under 2022. På vissa delar som avverkats 


behöver det grävas bort den täckande vegetationen för att blotta sanden 


ytterligare. Största delen av lupinbeståndet ska grävs bort. Samarbete sker 


mellan skogsförvaltare, mark- och exploateringsenheten och Länsstyrelsen i 


denna fråga. Mycket av arbetet utförs av elever i utbildningssyfte från 


naturbruksgymnasiet.  
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Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 


föreslå Kommunfullmäktige besluta teckna naturvårdsavtal för delar av 


Kalleberga 26:1 och 7:115. 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 


föreslå Kommunfullmäktige besluta att teckna naturvårdsavtal för delar av 


Kalleberga 26:1 och 7:115. 


 


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna 


naturvårdsavtal för delar av Kalleberga 26:1 och 7:115 


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 136 Dnr 2022-000221 253 


Köp av Svenstorp 20:6 och 20:7 


 


Sammanfattning  


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


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


av vårdoperatören Vardaga.  


Bedömning 


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


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


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


på den så kallade Stenåsa-tomten vid återvinningsstationen. 


Återvinningsstationen är planerad att flyttas till Karlssonområdet i norra 


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


bebyggas. 


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


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


den 1 juni 2023 ska köpet gå åter till kommunen.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 


föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  


Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 


föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat köpekontrakt. 


Yrkanden 


Magnus Pettersson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut dvs. 


avslag till försäljning. 


Ordförande Roger Fredriksson (M) Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till 


arbetsutskottets förslag till beslut dvs bifall till försäljning.      


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framförda yrkanden och 


finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till arbetsutskottets 


förslag till beslut.  







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


24(109) 
2022-05-03  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


Omröstning begärs och följande beslutsgång godkännes: 


Ja-röst för bifall till yrkandet om bifall till försäljning 


Nej-röst för yrkandet om avslag till försäljning 


     


Omröstningsresultat 


Efter företagen omröstning i enlighet med nedan angavs elva (11) ja-röster 


och sex (6) nej-röster, varför kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet 


bifall till arbetsutskottets förslag dvs. bifall till försäljning.  


 


Namn    Ja  Nej  Avstår  
Roger Fredriksson (M)   X  


Åsa Evaldsson (M)   X  


Magnus Persson (M)   X  


Kenneth Michaelsson (C)   X  


Tim Svanberg (C)  X  


Roger Gardell (L)   X  


Magnus Pettersson (S)    X  


Tommy Andersson (S)    X  


Malin Månsson (S)    X  


Ola Robertsson (S)    X  


Jan-Eric Wildros (S)    X  


Peter Bowin (V)*    X  


Nicolas Westrup (SD)   X  


Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  


Anders Oddsheden (SD)*   X  


Gina Hellberg Johansson (SD)  X  


Tim Aulin (SD)   X  


Totalt    11  6  0 


 


     


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 


upprättat köpekontrakt. 


 


Reservation 


Ledamöterna Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Malin 


Månsson (S), Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S) samt tjänstgörande 
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ersättare Peter Bowin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande om 


avslag till försäljning.  


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 137 Dnr 2022-000103 001 


Hyresavtal Johannishus äldreboende 


 


Sammanfattning  


Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-04 att godkänna ett 


markanvisningsavtal med Conara Fastighetsutveckling avseende vård- och 


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


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


av Conara Fastighetsutveckling tillsammans med företrädare från Ronneby 


kommun. Dessa företrädare har bestått av politiker och tjänstepersoner från 


utbildningsförvaltningen, teknik, fritid och kultur, 


kommunledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Som ett 


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


för beslut. 


Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 


Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 


utan eget ställningstagande. 


 


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


Bedömning 


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


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


2022. Handlingarna har kommit utbildningsförvaltningen tillhanda den 16/2 


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


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


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


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


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


genomgång genomförs för att säkerställa att kommunen får en helhetsbild av 


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


omsorgsförvaltningen anser att förslaget i stort är positivt, workshopen har 


genomförts med stor möjlighet till inflytande samt stor lyhördhet hos 


anordnarna.  
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Förslag till beslut 


Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att 


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


föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 


ingå ett sådant avtal under förutsättning att samtliga handlingar, specifikt 


kostnaderna, genomlysts. 


 


Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-23  


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


Conara Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige att besluta om att ingå ett sådant avtal under 


förutsättning att samtliga handlingar, specifikt kostnaderna, genomlysts. 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart 


justerad. 


 


Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 


Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 


 


Arbetsutskottets beslut  2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 


kommunfullmäktige besluta att godkänna hyresavtal för Johannishus 


äldreboende.  


Deltar i debatten 


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


Robertsson (S), Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S) samt Magnus 


Pettersson (S). 


Yrkanden 


Magnus Pettersson (S) yrkar att ärendet återremitteras. 


Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 


till beslut.     


Propositionsordning 1 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om 


återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet och att ärendet 


därmed ska avgöras idag.  
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Propositionsordning 2 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om bifall 


till arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller 


detsamma.    


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 


hyresavtal för Johannishus äldreboende. 


 


Reservation 


Ledamöterna Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Malin 


Månsson (S), Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S) samt tjänstgörande 


ersättare Peter Bowin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande om 


återremiss.  


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 138 Dnr 2022-000104 001 


Hyresavtal Johannishus förskola 


 


Sammanfattning  


I oktober 2021 beslutade utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen att 


föreslå kommunfullmäktige:  


- att ställa sig bakom MEX förslag till upprättat samarbetsavtal mellan 


Ronneby kommun och företaget Conara gällande kombinerad förskola och 


vård- och omsorgsboende i Johannishus  


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


upprättas med företaget Conara.  


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


av Conara Fastighetsutveckling tillsammans med företrädare från Ronneby 


kommun. Dessa företrädare har bestått av politiker och tjänstepersoner från 


utbildningsförvaltningen, teknik, fritid och kultur, 


kommunledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Som ett 


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


för beslut.  


Bedömning 


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


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


Handlingarna har kommit utbildningsförvaltningen tillhanda den 16/2 vilket 


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


utskick till nämnd. Utbildningsförvaltningen anser att förslaget i stort är 


positivt och de genomförda workshops har genomförts med stor möjlighet 


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


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


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


osäkerhet kring den slutliga kostnaden för hyran. Vi ser att 


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


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


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


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


utbildningsnämnden. Det är önskvärt och viktigt att en sådan genomgång 


genomförs för att säkerställa att kommunen får en helhetsbild av de 


kostnader som kommer uppstå vid ett avtalstecknande.  
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Förslag till beslut 


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


Conara Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige att besluta om att ingå ett sådant avtal under 


förutsättning att samtliga handlingar, specifikt kostnaderna, genomlysts. 


Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige besluta att ge utbildningsförvaltningen uppdrag att 


teckna avtal. 


Utbildningsnämnden beslut 2022-02-17 


Utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ingå ett avtal med Conara 


Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 


föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 


ingå ett sådant avtal under förutsättning att samtliga handlingar, specifikt 


kostnaderna, genomlysts. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsens 


arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 


besluta att ge utbildningsförvaltningen uppdrag att teckna avtal. Ärenden är 


omedelbart justerat. 


 


Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 


Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 


 


Arbetsutskottets beslut  2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 


kommunfullmäktige besluta att godkänna hyresavtal för Johannishus 


förskola.  


Deltar i debatten 


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


Robertsson (S), Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S) samt Magnus 


Pettersson (S). 


Yrkanden 


Magnus Pettersson (S) yrkar att ärendet återremitteras. 


Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 


till beslut.      
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Propositionsordning 1 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om 


återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet och att ärendet 


därmed ska avgöras idag.  


Propositionsordning 2 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om bifall 


till arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller 


detsamma.      


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 


hyresavtal för Johannishus förskola. 


 


Reservation 


Ledamöterna Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Malin 


Månsson (S), Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S) samt tjänstgörande 


ersättare Peter Bowin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande om 


återremiss. 


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 139 Dnr 2022-000167 047 


Förslag till fördelning av ny skolmiljard 


Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-17 § 48 


Sammanfattning  


Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet2022 


med ytterligare medel för att möta den tuffa utmaning som Covid - 19 


medfört.  


Bidraget fördelas proportionerligt till kommunerna utifrån antalet barn och 


unga mellan 6 - 19 år som var folkbokförda i kommunen per den I november 


2021. De tidigare besluten innebar att Ronneby kommun erhöll 2 926 802 


kronor plus ytterligare 727 923 kr. Det nya beslutet innebär Ronneby 


kommun kommer erhålla 4 029 472kr under 2022.  


Syftet med den ekonomiska förstärkningen är den ska användas inom 


skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har 


rätt till, trots coronapandemin.  


Bedömning 


Tidigare beslut i kommunfullmäktige har inneburit att bidraget tilldelats 


utbildningsnämnden. Nu förstärks det statliga stödet till Ronneby kommun 


med ytterligare 4 029 472 kr. Även dessa medel bör föras över till 


utbildningsnämnden i linje med bidragets syfte.  


Utbetalningen till Ronneby kommun är uppdelad, vilket innebär att 


utbetalning sker vid två tillfällen under 2022. För att undvika att 


utbildningsnämnden och övriga instanser ska behöva hantera ytterligare ett 


ärende vid nästkommande utbetalning föreslås att beslut tas om hela 


bidraget. Bidraget kommer sedan fördelas till både kommunala och 


fristående huvudmän vilka har elever mellan 6 - 19 år som var folkbokförda i 


kommunen per den 1 november 2021.  


Förslag till beslut 


Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige besluta att föra över totalt 4 029 472kr för den så 


kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden.  


Utbildningsnämndens beslut 2022-03-17 


Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 


besluta att föra över totalt 4 029 472 kr för den så kallade Skolmiljarden till 


utbildningsnämnden. Syftet med en ekonomiska förstärkningen är att den ska 







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


33(109) 
2022-05-03  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


användas inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den 


utbildning de har rätt till, trots coronapandemin.  


Ärendet är omedelbart justerat. 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige besluta att föra över totalt 4 029 472 kr för den så 


kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden. Syftet med en ekonomiska 


förstärkningen är att den ska användas inom skolväsendet för att säkerställa 


att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin. 


 


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att föra över totalt 4 


029 472 kr för den så kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden. Syftet 


med en ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom 


skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har 


rätt till, trots coronapandemin.  


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 140 Dnr 2022-000168 670 


Ny avtalsperiod för hyra av lokaler Soft Center 
avseende Vuxenutbildningen ( SFI, grundläggande 
samt gymnasial vuxenutbildning) 


Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-17 § 50 


Sammanfattning  


Då avtal för vuxenutbildningens olika verksamheter löpt ut 2021-12-31 


behöver nu nya avtal skrivas. Avtalen är fördelade så att SFI har ett för sina 


lokaler och grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ett annat. Avtalet 


för SFI gäller till och med 2022-12-31 (förlängt ett år). Detta med samma 


hyreskostnad som tidigare. Avtalen för BIU löper ut 2022-12-31 och 


kommer att omförhandlas hösten 2022 då vi vet vilka förutsättningar som 


kommer att gälla.  


Totalt sett omfattar avtalen (SFI och VUX) ca 3 000 kvadratmeter. Utifrån 


under perioden förändrade elevantal har lokalytan förändrats. 


Förhandlingar/omförhandlingar har gjorts löpande utifrån ändrade 


förutsättningar. Lokalytan har totalt sett minskats under perioden.  


Hyran avseende SFI lokaler har under perioden varit oförändrad medan 


vuxenutbildningens lokaler årligen indexuppräknats, därav hyresskillnad. 


Båda avtalen kommer fortsättningsvis att indexuppräknas.  


Total lokalyta SFI uppgår tlll1492 kvadratmeter med en årshyra 1/1 – 31/12 


2022 på 950 SEK/m2 (enligt gamla avtalet). Årshyra från och med l/1 2023 


uppgår till 1 102 SEK/m2.  


Total lokalyta grundläggande och gymnasial vuxenutbildning uppgår till 1 


600 kvadratmeter med en årshyra 1 102 SEK/m2 från avtalets början (2022-


01-01).  


Total årskostnad enligt nuvarande hyresnivå 2022: 3 061 584 SEK, 2023: 3 


407 384 SEK.  


En dialog har förts med kommunens lokalstrateg.  


Bedömning 


Utifrån vuxenutbildningens uppdrag i de nationella styrdokumenten samt en 


bedömning av förväntat elevantal i de olika verksamheterna gör vi 


bedömningen att det är lämpligt att de nya hyresavtalen skrivs till och med 


2025-03-31. I förslaget ingår också en möjlighet att med sex månaders 


uppsägningstid säga upp 25% av lokalytan. Avtalens längd föreslås bli tre år 
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då kortare avtalstid innebär att indexuppräkning ej kan tillämpas. Vid kortare 


tid innebär det en årlig uppräkning av hyreskostnaden med 2%. 


Förslag till beslut 


Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna 


bifogade avtal.   


Utbildningsnämnden beslut 2022-03-17 


Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 


besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna bifogade avtal.  


Ärendet är omedelbart justerat. 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna 


bifogade avtal.  


  


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 


utbildningsnämnden att teckna bifogade avtal.  


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 


 







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


36(109) 
2022-05-03  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 141 Dnr 2022-000169 614 


Förslag till äskande avseende Yrkeshögskola 
Flygteknik - utbildningsnämnden 


Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-17 § 49 


Sammanfattning  


I samband med beslut om budget 2022 beslutades att driftsmedel för en 


eventuell yrkeshögskola inom Flygteknik skulle läggas på centrala konton i 


avvaktan på beslut från Yrkeshögskolemyndigheten. I januari kom ett 


positivt beslut och därmed behöver dessa medel tas i anspråk av 


utbildningsnämnden. Tyvärr följde inte de investeringsmedel som äskades 


för 2022 med i det beslut som togs gällande budget 2022 i 


kommunfullmäktige.  


Bedömning 


För att kunna starta upp yrkeshögskolan enligt plan behöver driftsmedel men 


också investeringsmedel komma utbildningsnämnden tillhanda. Det är 


därmed nödvändigt att de avsatta driftsmedel som finns på centrala konton 


flyttas över till utbildningsnämndens ansvar. Därtill är det önskvärt att 


utbildningsnämnden beviljas investeringsmedel enligt tidigare utsänd plan. I 


planen ligger en investeringspost på ett flygplan på ca 3 500 tkr. Det är 


osäkert på om investeringen hinner slutföras under 2022 men det är 


målsättningen. Prognosen är att prisbilden är mer gynnsam under 2022 


varvid processen bör inledas snarast. Dock finns en risk att dessa medel 


måste kompletteringsäskas för 2023 om inte investeringen kan slutföras 


under 2022. Plan för investeringar finns bifogad.  


Förslag till beslut 


Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige besluta att till utbildningsnämnden flytta över 


driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton samt bevilja 


investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.  


Utbildningsnämndens beslut 2022-03-17 


Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige besluta att till utbildningsnämnden flytta över 


driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton samt bevilja 


investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.  


Ärendet är omedelbart justerat. 
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Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige besluta att till utbildningsnämnden flytta över 


driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton samt bevilja 


investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.  


 


Deltar i debatten 


I debatten deltar ledamöterna Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S) samt 


ersättare Peter Bowin (V). 


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till 


utbildningsnämnden flytta över driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton 


samt bevilja investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.  


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 


 







 


Kommunstyrelsen 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


38(109) 
2022-05-03  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 142 Dnr 2021-000328 101 


Återrapportering av uppdrag 1- "Presentera ett förslag 
till att införa ett resursfördelningssystem där även 
andra aktörer än den kommunala organisationen kan 
erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans olika 
grenar" 


Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-17 § 56 


Sammanfattning  


Uppdraget har återremitterats till utbildningsnämnden ett antal gånger och 


vid utbildningsnämndens möte 2021-11-18 beslutades att ge 


utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett resursfördelningssystem 


enligt Lagen Om Valfrihet (LOV). Dvs ett införande av ett 


resursfördelningssystem där även andra aktörer än den kommunala 


organisationen kan erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans olika 


grenar enligt LOV.  


Utifrån det givna uppdraget har förvaltningschef haft en dialog med 


kommunens jurist. I den dialogen har det framkommit att LOV (Lagen om 


valfrihet) inte kan användas i andra områden än hälso- och sjukvårdstjänster. 


Därmed kan inte LOV i dess nuvarande form användas inom Kulturskolans 


område.  


Om kommunen vill införa valfrihet, och ej upphandla, inom kulturskolan så 


måste man införa ett auktoriseringssystem där de leverantörer som blir 


godkända får leverera tjänsten/tjänsterna och eleverna kan välja fritt mellan 


dessa. Det är dock ej prövat enligt kommunjuristen men flera kommuner 


använder sig av detta och tolkningen är att tillvägagångssättet är möjligt 


enligt gällande lagstiftning.  


Bedömning 


Uppdraget att utreda valfrihet inom LOV för Kulturskolan är inte möjligt. 


Därmed är det lämpligt att utbildningsnämnden tar ett nytt beslut och 


förändrar uppdraget till utbildningsförvaltningen.  


Förslag till beslut 


Föreslå utbildningsnämnden att förändra tidigare givet uppdrag att utreda 


valfrihet enligt LOV då detta endast kan omfatta hälso- och 


sjukvårdstjänster. 
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Utbildningsnämnden beslut 2022-03-17 


Utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för 


en objektiv och juridiskt riktig utredning gällande Ronneby Kulturskola. 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att överta 


ärendet att presentera ett förslag till att införa ett resursfördelningssystem 


där även andra aktörer än den kommunala organisationen ka erbjuda sina 


verksamheter inom Kulturskolans olika grenar från utbildningsnämnden för 


en objektiv och juridiskt riktig utredning. 


  


Deltar i debatten 


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


Pettersson (S), Lova Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M) samt ersättare Peter 


Bowin (V). 


Yrkanden 


Ordförande Roger Fredriksson (M) samt Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till 


arbetsutskottets förslag till beslut.  


Magnus Pettersson (S) yrkar med instämmande av Lova Necksten (MP) att 


uppdraget är utfört och att kommunfullmäktige föreslås besluta att anse 


uppdraget fullgjort i och med att utbildningsnämndens svar om att LOV inte 


är tillämpligt inom Kulturskolan.     


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 


yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till 


arbetsutskottets förslag till beslut.  


Omröstning begärs och följande beslutsgång godkännes: 


Ja-röst för bifall till yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 


Nej-röst för yrkandet om att uppdraget ska anses fullgjort.  


     


Omröstningsresultat 


Efter företagen omröstning i enlighet med nedan angavs elva (11) ja-röster 


och sex (6) nej-röster, varför kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet 


bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Namn    Ja  Nej  Avstår  
Roger Fredriksson (M)   X  


Åsa Evaldsson (M)   X  


Magnus Persson (M)   X  


Kenneth Michaelsson (C)   X  


Tim Svanberg (C)  X  


Roger Gardell (L)   X  


Magnus Pettersson (S)    X  


Tommy Andersson (S)    X  


Malin Månsson (S)    X  


Ola Robertsson (S)    X  


Jan-Eric Wildros (S)    X  


Lova Necksten (MP)    X  


Nicolas Westrup (SD)   X  


Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  


Anders Oddsheden (SD)*   X  


Gina Hellberg Johansson (SD)  X  


Tim Aulin (SD)   X  


Totalt    11  6  0 


      


Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att överta ärendet att presentera ett förslag till att 


införa ett resursfördelningssystem där även andra aktörer än den 


kommunala organisationen ka erbjuda sina verksamheter inom 


Kulturskolans olika grenar från utbildningsnämnden för en objektiv och 


juridiskt riktig utredning. 


________________ 


Exp: 


Kommundirektör Carl-Martin Lanér 


Utbildningsnämnden 
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§ 143 Dnr 2022-000051 100 


Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning 
och integritet (SOU 2021:99) 


 


Sammanfattning  


SOU 2021:99 är slutbetänkande av Utredning om granskning av stöd till 


civilsamhället. Utredningen föreslår i korthet att myndigheter skall kunna få 


stöd med granskning av till vilka offentliga medel fördelas, antingen som 


bidrag eller i samband med upphandlingar, för att undvika att offentliga 


medel hamnar hos kriminella grupperingar eller hos organisationer med 


våldsbejakande ideologier.  


Svar skall vara inkommet till Kulturdepartementet senast 2022-05-19 


Bedömning 


Utredningen konstaterar att det är ytterst angeläget att offentliga medel inte 


betalas ut till organisationer inom det civila samhället eller till aktörer inom 


den offentliga sektorn som på olika sätt har kopplingar till våldsbejakande 


extremism eller annan antidemokratisk verksamhet. Vidare konstateras att i 


den fria debatten har alla rätt att framföra sin åsikt men det finns ingen 


absolut rätt att ta del av offentliga medel för att finansiera sin verksamhet.  


Utredningens förslag innebär att det inrättas en stödfunktion som skall 


fungera som kontaktpunkt för myndigheter och andra beslutsorgan som inom 


ramen för sina respektive myndighetsuppdrag fördelar offentliga medel eller 


på annat sätt granskar offentligt finansierade verksamheter. Den 


huvudsakliga uppgiften för stödfunktionen ska vara att bistå beslutsorganen 


med fördjupade granskningar i de ärenden där ett beslutsorgan funnit 


anledning att anta att en verksamhet som ansöker om eller tar del av 


offentliga medel förhåller sig till våldsbejakande extremism eller andra 


antidemokratiska miljöer på ett sätt som ger myndigheten eller 


beslutsorganet skäl att vidta särskilda åtgärder. Uttrycket funnit anledning att 


anta innebär att det skall finnas konkreta skäl att misstänka, det skall inte 


tolkas som att stödfunktionen skall kontaktas för säkerhets skull. 


Stödfunktionen skall utreda och lämna ett yttrande till de som skall fatta 


beslut. Stödfunktionen skall inte vara en del av beslutsfattandet.  


Stödfunktionen skall placeras inom Brottsförebyggande Rådet.  


Utredningen föreslår en särskild sekretessbrytande reglering och en särskild 


personuppgiftslag för att uppgifter skall kunna lämnas ut. Grunden för 
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ställningstagandet är att vikten av intresset för att uppnå syftet med att 


offentliga medel inte når dessa grupper överväger skyddsintresset för den 


enskilde.  


Redan idag finns myndigheter med uppgift att stötta civilsamhället i dess 


verksamhet. Både Center mot Våldsbejakande Extremism och Myndigheten 


för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor har uppgifter som idag handlar om att 


ge information om våldsbejakande extremism och kriminella grupperingar. 


Båda dessa kommer att kvarstå med sina uppdrag så att den generella 


kunskapen kan bibehållas och spridas. Stödfunktionen kommer att skiljas 


från den genom att de kan agera specifikt med stöd kring särskilda frågor.  


Det kan bedömas att grundkonstaterandet att offentliga medel inte betalas ut 


till organisationer som har kopplingar till våldsbejakande extremism eller 


annan antidemokratisk verksamhet är helt korrekt och väl i linje med den 


allmänna rättsuppfattningen. Genom de särskilda åtgärder som föreslås för 


att säkra integriteten samtidigt som möjligheter ges för att uppnå intresset 


bedöms som väl avvägda.  


Placeringen av stödfunktionen är bra eftersom det ger övriga myndigheter 


möjlighet att fortsätta sitt arbete på ett mer generellt och övergripande sätt 


vilket kompletterar den totala satsningen på att stärka demokratin 


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter enligt ovan.  


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 


synpunkter på Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning och 


integritet (SOU 2021:99) enligt bedömning ovan. 


 


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter på Remiss av 


slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99) 


enligt bedömning ovan. 


________________ 


Exp: Kulturdepartementet 
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§ 144 Dnr 2022-000185 800 


Driftsbudget Ronneby brunnsbad 2022 


Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-03-22 § 52 


Sammanfattning  


Teknik-, fritid- och kulturnämnden erhöll ett uppdrag från 


kommunfullmäktige att spara in 3600 tkr av personalbudgeten inför 2022. I 


uppdraget ingick då att minska personalkostnader på brunnsbadet med 1200 


tkr genom att verksamhetsdrift sker av annan än förvaltningen. Arbetet pågår 


och diskussioner förekommer på övergripande nivå med AB Ronneby 


industrifastigheter (ABRI) samt berörd nämnd och förvaltningen.  


Bedömning 


Arbetet med att överföra driften kommer inte att kunna genomföras under 


budgetåret 2022 utan kommer tidigast att genomföras inför sommaren 2023. 


Därför behöver Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen starta upp arbetet 


med att rekrytera sommarpersonal samt säkerställa driften för hela 


sommaren 2022.  


Förslag till beslut 


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


kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 


kommunstyrelsen att säkerställa driften av brunnsbadet sommaren 2022 och 


återföra den genomförda besparingen på 1200 tkr. 


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


Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 


att föreslå kommunstyrelsen att säkerställa driften av brunnsbadet sommaren 


2022 och återföra den genomförda besparingen på 1200 tkr. 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 


besluta att teknik-, fritid och kulturnämnden ska hantera kostnaden för 


driften av brunnsbadet 2022 inom befintlig ram. 


  


Deltar i debatten 


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


Pettersson (S) och Nicolas Westrup (SD). 
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Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att teknik-, fritid och kulturnämnden ska hantera 


kostnaden för driften av brunnsbadet 2022 inom befintlig ram. 


________________ 


Exp: 


Teknik-, fritid- och kulturnämnden 


Anders Karlsson, förvaltningschef 
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§ 145 Dnr 2022-000186 800 


Förslag till taxor och avgifter 2022, TFK 


Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-03-22 § 53 


Sammanfattning  


Förvaltningen fick i budget 2018 uppdraget att undersöka möjligheten att 


skapa ett ”Ronnebykort” för tillträde till fritidsanläggningar i Ronneby 


kommun samt koppla kortet till en taxekonstruktion. Kortets funktion skulle 


vara att ytterligare subventioner, i Ronneby kommuns anläggningar och 


lokaler skulle komma invånarna i Ronneby kommun till del.  


I budget för 2022 har Teknik-, fritid- och kulturnämnden (TFK-nämnden) 


getts i uppdrag att, via taxor och avgifter öka intäkterna med 100 000 kronor. 


En tvärgrupp bestående av tjänstemän och politiker från TFK-nämnden har 


bildats för att gemensamt arbeta med frågan. Tvärgruppsarbetet inleddes 


med att förvaltningen inhämtade de andra Blekingekommunernas taxor och 


bestämmelser för använda dessa som underlag i arbetet. I jämförelse med 


övriga Blekingekommuner så skiljer sig Ronneby kommun åt, förutom i 


generellt lägre taxor, även i hur man ser på åldern gällande barn, ungdom 


och vuxen.  


Förslag är att åldersfrågan ska hanteras på följande sätt:  


 Verksamhet för barn- och ungdomar omfattar åldrarna 0 – 20 år samt 


verksamhet för U-lag och J20-lag, detta oavsett åldern på deltagarna. 


I denna grupp innefattas även pensionär- och 


handikapporganisationer.  


 Vuxenverksamhet omfattar den som är 21 år och äldre. All 


verksamhet som bedrivs i seniorsammanhang exempelvis A- och B-


lag räknas som vuxenverksamhet, detta oavsett åldern på deltagarna.  


 


Förslag är att taxorna generellt höjs enligt följande:  


Taxorna höjs med 5 % för alla föreningar som är registrerade i Ronneby 


kommuns föreningsregister. 


Taxorna höjs med 5 % för alla privatpersoner samt företag som är 


mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun.  


Taxorna höjs med 25 % för alla Privatpersoner, företag samt föreningar som 


inte är mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun.  
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Förslag till struktur - omklädningsrum för hemmalag  


 Föreningars representationslag som enligt sitt eget specialförbunds 


definitioner är klassad som elitverksamhet har rätt att hyra ett 


omklädningsrum. Föreningen har då ensamrätt på 


omklädningsrummet och disponerar det fritt inom föreningen.  


 Övriga föreningar har möjlighet, via TFK-nämnden, ansöka om att 


hyra ett omklädningsrum. TFK-nämnden beaktar möjligheten bland 


annat utifrån antalet omklädningsrum på respektive anläggning.  


 Omklädningsrummen hyrs endast ut på årsbasis och taxan är 87 


kr/kvm/år.  


 En förening som hyr ett omklädningsrum äger inte rätt att hyra ut i 


andra hand.  


 En förening som hyr ett omklädningsrum äger inte rätt, utan Ronneby 


kommuns fastighetsenhets skriftliga medgivande, göra några ingrepp 


i omklädningsrummet.  


 En förening som hyr ett omklädningsrum ansvarar för städning, 


allmän ordning i lokalen samt bär kostnaden- för eventuella låsbyten, 


borttappade taggar/nycklar.  


 


Förslag till utökning avseende taxan för kansli.  


 Taxan för ”Kansli” kompletteras och namnges ”Kansli och övriga 


likvärdiga lokaler” 


 


Förslag på prioriteringsordning av verksamheten vid 


idrottsanläggningar  


 Prioriteringsordningen innehåller en fallande skala om 9 definitioner 


där tillägg nummer 8 utgörs av ”Företag, föreningar eller 


kommersiella intressen där företaget, föreningen eller arrangören 


inte har sitt säte i Ronneby kommun.” Tillägg nummer 9 utgörs av 


”Privatpersoner som inte är mantalsskrivna i Ronneby kommun”  


 


Förslag på taxor för idrottsanläggningar.  


 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 


skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 


föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  
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 Taxa B, tävlingsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 


skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 


föreningsregister. Taxa B gällen över för utvecklingslag (U-lag) och 


J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 5 %  


 Taxa C, träningsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 


Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 


föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  


 Taxa D, tävlingsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 


Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 


föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  


 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 


är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun: Taxan höjs med 


5 %  


 Taxa F, Privatpersoner, företag samt föreningar som inte är 


mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun: Taxan höjs 


med 25 %  


 


Förslag på taxor för simhallar och träningsbassänger. 


 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 


skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 


föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  


 Taxa B, tävlingsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 


skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 


föreningsregister. Taxa B gäller över för utvecklingslag (U-lag) och 


J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 5 %  


 Taxa C, träningsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 


Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 


föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  


 Taxa D, tävlingsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 


Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 


föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  


 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 


är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun.  


Avgift för 2-3 badvakter tillkommer.  


Endast hyra av samtliga banor är möjlig.  


Taxan höjs med 5 %.  
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 Förslag taxa F, Privatpersoner, företag samt föreningar som inte är 


mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun:  


En avgift för 2-3 badvakter tillkommer.  


Endast hyra av samtliga banor är möjlig.  


Taxan höjs med 25 %.  


 


Taxor badavgifter.  


Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre.  


Ungdom innefattar åldrarna 13-20 år.  


Barn 0-12 år gratis entré i sällskap av simkunnig person som fyllt 18 år. 


(max 2 barn)  


Pensionär räknas som ungdom.  


Taxorna höjs med 5 %  


 


Taxor Brunnsbadet.  


Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre.  


Ungdom innefattar åldrarna 13-20 år. 


Barn 0-12 år gratis entré i sällskap av simkunnig person som fyllt 18 år. 


(max 2 barn)  


Pensionär betalar ungdomstaxa.  


Familj/grupp – 1 vuxen och max 4 ungdomar.  


Familj/grupp – 2 vuxna och max 6 ungdomar.  


15-kort för pensionär blir tillgängligt. (ungdomstaxa)  


Säsongskort för pensionär blir tillgängligt. (ungdomstaxa)  


Morgonbad endast för ungdom, pensionär och vuxen.  


Säsongskort ”Pensionär” blir tillgängligt. (ungdomstaxa)  


Taxorna höjs med 5 %   


 


Taxor övriga anläggningar  


Boule Jernvallen inom- och utomhus:  
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 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 


skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 


föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  


 Taxa B, tävlingsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 


skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 


föreningsregister. Taxa B gällen över för utvecklingslag (U-lag) och 


J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 5 %  


 Taxa C, träningsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 


Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 


föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  


 Taxa D, tävlingsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 


Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 


föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  


 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 


är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun: Taxan höjs med 


5 %  


 Taxa F, Privatpersoner, företag samt föreningar som inte är 


mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun: Taxan höjs 


med 25 % 


  


Tennisbanor Brunnsparken utomhus:  


Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre.  


Ungdom innefattar åldrarna 0-20 år. 


Taxan höjs med 5 %  


 


Ronneby Horse Center:  


Taxorna höjs med 5 %  


 


Kvitterplatsen  


Taxorna höjs med 5 % 


  


Cirkusplatsen  


 Taxan höjs med 5 % för föreningar registrerade i Ronneby 


kommuns föreningsregister samt eventuell avgift för el, VA och 


sophämtning.  
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 Taxan höjs med 25 % för övriga samt eventuell avgift för el, VA 


och sophämtning.  


 


Taxor övriga lokaler  


Sammanträdeslokaler  


Taxorna höjs med 5 %  


 


Konferenslokaler  


Taxorna höjs med 5 %  


 


Repetitionslokaler  


Taxorna höjs med 5 %  


 


Verkstäder  


Taxorna höjs med 5 % samt eventuell avgift för el till ugn.  


 


Konsertlokal/scen  


Taxorna höjs med 5 %.  


 


Kansli, varmförråd/kallförråd  


Taxorna höjs med 5 %  


 


Husvagnsuppställningsplatser  


Taxorna höjs med 5 %  


 


Båtplatser  


Taxorna höjs med 5 %  


 


Fiskekort och roddbåtar  


 


Fiskekort  
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Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre.  


Ungdom innefattar åldrarna 13-20 år. Barn upp till 12 år fiskar kostnadsfritt i 


sällskap med vuxen som löst fiskekort. (fiskekort för vuxen)  


Taxorna höjs med 5 %  


 


Roddbåtar  


Åldersgräns för att hyra roddbåt är 18 år.  


Taxorna höjs med 5 %  


 


Nycklar och taggar  


Förlorad nyckel eller tagg  


Taxorna höjs med 5 % med en lägsta summa på 100 kronor.  


 


Lotteritillstånd  


Bevis om registrering  


Taxorna höjs med 5 % 


Bedömning 


Förvaltningens bedömning är att genom detta förslag så får Ronneby 


kommun mer likvärdiga taxor som övriga Blekinge. Förslaget möjliggör 


även att invånare i Ronneby kommun på ett adekvat och ekonomiskt 


fördelaktigt sätt kan ta del av Ronneby kommuns stora utbud av 


fritidssysselsättningar. Förvaltningens bedömer att det aktuella förslaget 


även ska ses som en återrapportering avseende budgetuppdraget från 2018 


gällande ”Ronnebykortet.  


Förslag till beslut 


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


kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 


Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt 


ovanstående förslag och bilagt förslag till taxor samt anse budgetuppdraget 


från 2018 gällande ”Ronnebykortet” avrapporterat. 


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


Teknik-, fritid och- kulturnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 


att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 
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ovanstående förslag och bilagt förslag till taxor (bilaga 1) samt anse 


budgetuppdraget från 2018 gällande ”Ronnebykortet” avrapporterat. 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att hänskjuta 


frågan om taxehöjningar till budgetberedningen. 


  


Deltar i debatten 


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


Robertsson (S9 samt Jan-Eric Wildros (S). 


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen hänskjuter frågan om taxehöjningar till 


budgetberedningen. 


________________ 


Exp: 


Budgetberedningen 


Teknik-, fritid- och kulturnämnden 


Anders Karlsson, förvaltningschef 


Nicklas Martinsson, verksamhetschef 
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§ 146 Dnr 2022-000223 049 


Kostnadsökning livsmedel 


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


Sammanfattning  


Marknaden varnar för kraftiga prisökningar till följd av pandemin och kriget 


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


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


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


kvalitetsförsämringar att vänta om kostenheten ska hålla budget.  


Bedömning 


Livsmedelspriserna ökar kraftigt på grund av pandemin. Råvarubrist leder 


till stigande råvarupriser. Ökande energipriser ger dyrare livsmedels- och 


förpackningsproduktion och dyrare drivmedel leder till högre 


transportkostnader för livsmedelsföretagen. Även kriget i Ukraina kan 


komma att påverka livsmedelspriserna. Sanktioner mot Ryssland kan 


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


Ryssland och Ukraina är stora spannmålsleverantörer.  


Kommunens avtalade livsmedelsleverantörer har rätt att justera sina priser 2- 


4 gånger per år beroende på produktområde. Större avtal såsom 


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


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


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


Senaste prisjustering ägde rum 220207 och då höjdes kolonialvarorna med 


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


har ytterligare 3 tillfällen med prisjusteringar på dessa stora produktområden 


framför oss under 2022.  


Dagligen kommer rapporter om livsmedelsföretagens kostnadsökningar. 


Konsumentpriserna prognostiserades vid årsskiftet att öka 10-15% under 


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


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


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


kostnadsökning på 4 445 tkr. Kostenhetens livsmedelsbudget ligger på 22 


225 tkr för 2022.  


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


kostnadsökningarna på livsmedel. Konsekvensen, om medel inte tillförs fullt 


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


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


sluta servera mjölk och endast servera en volymsallad istället för 


salladsbuffé i förskola och skola samt ta bort desserter inom omsorgen 


räcker inte för att täcka denna kostnadsminskning. Maträtterna måste 


komponeras med billigare råvaror och kommer återkomma oftare på menyn. 


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


medborgare.  


Förslag till beslut 


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


kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 


Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att  


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


kostnadsökningar på livsmedel. 


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


Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 


att, för att undvika kraftiga kvalitetsförsämringar och kunna upprätthålla de 


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


täcka beräknade kostnadsökningar på livsmedel under 2022. 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att svara 


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


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


med tertialredovisningarna. 


  


Deltar i debatten 


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


Evaldsson (M), Lova Necksten (MP) samt Roger Gardell (L). 


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att svara teknik-fritid- och kulturnämnden att 


kostpolicy och bibehållen kvalitet gäller. Teknik-, fritid- och kulturnämnden 


återrapporterar utfall i samband med tertialredovisningarna. 


________________ 
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Exp: 


Kostchef Elena Johansson 


Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 147 Dnr 2022-000227 009 


Beredskapsmat 


 


Sammanfattning  


Kostenheten har fått ett uppdrag av kommundirektören att beräkna 


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


erhåller kost inom kommunens försorg i fredstid. Beredskapslagret ska 


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


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


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


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


återkommande årliga planeringen av menyer.      


Bedömning 


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


möjlighet att upphandla frystorkade matportioner, med en hållbarhet upp till 


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


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


Lokalstrategen har fått i uppdrag att undersöka var de frystorkade 


portionerna skall förvaras under fredstid.      


Förslag till beslut 


Kostenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 


Kommunstyrelsen att besluta att kostenheten ska säkerställa beredskapsmat 


enligt föreslagen meny och arbeta fram ett förfrågningsunderlag tillsammans 


med inköpsenheten, som sedan ska fastslås av Kommunstyrelsen.  


Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att besluta 


att kostenheten ska säkerställa beredskapsmat enligt föreslagen meny och 


arbeta fram ett förfrågningsunderlag tillsammans med inköpsenheten, som 


sedan ska fastslås av kommunstyrelsens arbetsutskott. 


      


Deltar i debatten 


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


Necksten (MP), Malin Månsson (S) samt ersättare Peter Bowin (V). 
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Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att kostenheten ska säkerställa beredskapsmat 


enligt föreslagen meny och arbeta fram ett förfrågningsunderlag tillsammans 


med inköpsenheten, som sedan ska fastslås av kommunstyrelsens 


arbetsutskott. 


________________ 


Exp: 


Kostchef Elena Johansson 


Förvaltningschef Anders Karlsson 
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§ 148 Dnr 2020-000039 001 


Gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt 
överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby 


 


Sammanfattning  


Hösten 2020 beslutade kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 


KF § 255 2020-10-29, dnr 2020-000039001,  


att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 


överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby från och 


med den 1 januari 2021 med Ronneby som värdkommun och  


att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och 


Ronneby kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 


värdkommun.  


Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 


2021-2022.  


Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i 


Karlshamn och Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby 


och det gemensamma överförmyndarkansliet med geografisk placering i 


Ronneby öppnade den 1 februari 2021.  


Det föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att reglera 


fortsatt samverkan att gälla från och med 1 januari 2023 bl a avseende, dels 


förvaltningsorganisation, dels politisk organisation.  


Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de 


samverkande kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder 


ikraft.  


Förslag till beslut om preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 


gemensamma överförmyndarnämnden och kostnadsfördelning kommunerna 


emellan föreligger i eget ärende.  


Bedömning 


Hösten 2020 beslutade kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 


KF § 255 2020-10-29, dnr 2020-000039001, 


att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 


överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby från och 


med den 1 januari 2021 med Ronneby som värdkommun och 
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att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och 


Ronneby kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 


värdkommun.  


Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 


2021-2022.  


Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i 


Karlshamn och Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby 


och det gemensamma överförmyndarkansliet med geografisk placering i 


Ronneby, Metallgatan 1, öppnade den 1 februari 2021.  


Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 


förutsättningar att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de 


samverkande kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska 


resultera i minskad sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad 


rättssäkerhet, förbättrad kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och 


större förmåga att klara volymökningar och andra förändringar inom 


ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering genomföras av de processer som är 


lämpliga inom verksamhetsområdet. 


Sedan samverkan inleddes har arbete succesivt genomförts för att 


sammanfoga de tre verksamheterna till en och det arbetet planerar att 


fortsätta framöver.  


Under hösten 2021 bildades en arbetsgrupp med tjänstepersoner från de tre 


samverkanskommunerna för framtagande av nytt avtal för att reglera den 


fortsatta samverkan och reglemente för den nya gemensamma nämnden att 


gälla från och med den 1 januari 2023. Vidare har dialog förts med 


kommunstyrelsernas presidier och information om processen förmedlats till 


överförmyndarnämnderna.  


Det föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att gälla från och 


med 1 januari 2023 bland annat avseende, dels förvaltningsorganisation, dels 


politisk organisation. Avtalet reglerar bland annat syfte, uppgifter, 


verksamhetsstyrning och budgetsamråd, ekonomi, insyn, uppföljning, arkiv 


och avtalstid.  


Uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnd i respektive 


samverkanskommun överförs genom avtalet till den för 


samverkanskommunerna gemensamma nämnden, Blekinge 


överförmyndarnämnd.  


 


Blekinge överförmyndarnämnd ska ingå i värdkommunens, Ronneby, 


politiska organisation.  
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Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige i 


Karlshamn och Ronneby väljer vardera två ledamöter och två ersättare. 


Kommunfullmäktige i Karlskrona väljer tre ledamöter och tre ersättare. Av 


de sju ledamöterna ska utses en ordförande, en förste vice ordförande och en 


andre vice ordförande. Ordförande ska utses bland värdkommunens 


ledamöter och ska väljas i Ronneby. Förste vice ordförande ska utses bland 


Karlskronas ledamöter och andre vice ordförande ska utses bland 


Karlshamns ledamöter vartefter dessa båda ska väljas i Ronneby. 


Tjänstgöringsordning för ersättare bestäms i avtalet och reglementet. 


Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de 


samverkande kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder 


ikraft.  


Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande 


kommunernas anslagstavlor.  


 


Ronneby kommun är även fortsättningsvis värdkommun och 


överförmyndarkansliet utgör en enhet i kommunens förvaltningsorganisation 


där medarbetarna har sin anställning. Det gemensamma 


överförmyndarkansliet har sin geografiska placering i Ronneby centralort, 


Metallgatan 1.  


Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband 


med värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  


Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. De 


samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om 


överenskommelse om den gemensamma nämndens kommande års 


verksamhet och drift- och investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag inför 


beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.  


Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för 


personal, lokaler och administrativa kostnader delas av de tre samverkande 


kommunerna. Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas 


ärendemängder.  


Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens 


procentuella andel av det totala antalet ärende året innan.  


Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den 


gemensamma nämnden. Administrering av ställföreträdare hanteras av det 


gemensamma kansliet och utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs 


av värdkommunen. Ersättning till ställföreträdare ska kostnadsföras på 


respektive huvudmans hemkommun.  
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Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare 


budgeteras, beslutas och betalas av den kommun som utsett 


ledamoten/ersättaren. Arvode och övriga ersättningar till nämndens 


ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på hemkommunen.  


De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den gemensamma 


nämndens verksamhet och i ärenden som är hänförliga till den egna 


kommunen utifrån de lagar som styr verksamheten. Det gemensamma 


överförmyndarkansliet ska till respektive samverkanskommun redovisa hur 


verksamheten utvecklas samt verksamhetens ekonomi utifrån 


värdkommunens rutiner.  


Kommunstyrelsernas ordförande i de tre samverkanskommunerna har rätt att 


närvara vid den gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde i de 


delar som inte behandlar individärende. 


Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i 


enlighet med reglerna i arkivlagen. Vidare ansvarar värdkommunen för den 


gallring som följer av nämndens informationshanteringsplan. Skötsel av 


nämndens arkiv sker i enlighet med värdkommunens arkivreglemente. 


Innan bildande av gemensam nämnd ska alla de samverkande kommunerna 


ha genomfört gallring för slutarkivering enligt respektive kommuns 


arkivreglemente.  


Avtalstiden löper på obestämd tid om fyraårsperioder med start den 1 januari 


2023. Ny fyraårsperiod påbörjas automatiskt om avtalet inte sagts upp senast 


18 månader före utgången av det kalenderår som det är ordinarie val till 


kommun. Avtalet är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige i 


Karlshamn, Karlskrona och Ronneby godkänt avtalet genom beslut som 


vunnit laga kraft.  


Vid upphörande av den gemensamma nämnden återgår ansvaret för 


verksamheten till respektive kommun. 


Förslag till preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 


gemensamma överförmyndarnämnden och kostnadsfördelning kommunerna 


emellan föreligger i eget ärende.  


Bedömning i ärendet i sin helhet framgår av bilagt underlag i form av  


- Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 


förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, 


Karlskrona och Ronneby kommuner 


- Reglemente för Blekinge överförmyndarnämnd 
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Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 


besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att  


1. överförmyndarnämnden i Ronneby upphör den 31 december 2022,  


2. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och 


Ronneby ska benämnas Blekinge överförmyndarnämnd,  


3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan avseende gemensam 


överförmyndarnämnd, Blekinge överförmyndarnämnd, och 


förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, 


Karlskrona och Ronneby kommuner,  


4. anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma 


överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 


överförmyndarnämnd, 


5. överförmyndarnämnden i Ronneby kommun ska avhända sig de allmänna 


handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till den 


gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och 


Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd,  


6. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och 


Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är arkivansvarig för 


arkivhandlingar som framställs från och med den 1 januari 2023 och att 


värdkommunens arkivreglemente ska följas,  


7. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och 


Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är personuppgiftsansvarig för de 


register och annan behandling av personuppgifter som sker i nämndens 


verksamhet och  


besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna 


Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, gäller 


under förutsättning av motsvarande beslut i samtliga tre kommuner. 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 


kommunfullmäktige besluta att  


1. överförmyndarnämnden i Ronneby upphör den 31 december 2022,  


2. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 


Karlskrona och Ronneby ska benämnas Blekinge 


överförmyndarnämnd,  


3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan avseende gemensam 


överförmyndarnämnd, Blekinge överförmyndarnämnd, och 


förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för 


Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner,  
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4. anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma 


överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 


Blekinge överförmyndarnämnd, 


5. överförmyndarnämnden i Ronneby kommun ska avhända sig de 


allmänna handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till 


den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 


Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd,  


6. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 


Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är 


arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs från och med den 1 


januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas,  


7. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 


Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är 


personuppgiftsansvarig för de register och annan behandling av 


personuppgifter som sker i nämndens verksamhet och  


8. besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna 


Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 


överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning av motsvarande 


beslut i samtliga tre kommuner 


  


Deltar i debatten 


I debatten deltar ledamöterna Magnus Pettersson (S), Bengt Sven Åke 


Johansson (SD) samt ersättare Peter Bowin (V) 


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  


1. överförmyndarnämnden i Ronneby upphör den 31 december 2022,  


2. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 


Karlskrona och Ronneby ska benämnas Blekinge 


överförmyndarnämnd,  


3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan avseende gemensam 


överförmyndarnämnd, Blekinge överförmyndarnämnd, och 


förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för 


Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner,  


4. anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma 


överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 


Blekinge överförmyndarnämnd, 
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5. överförmyndarnämnden i Ronneby kommun ska avhända sig de 


allmänna handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till 


den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 


Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd,  


6. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 


Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är 


arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs från och med den 1 


januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas,  


7. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 


Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är 


personuppgiftsansvarig för de register och annan behandling av 


personuppgifter som sker i nämndens verksamhet och  


8. besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna 


Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 


överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning av motsvarande 


beslut i samtliga tre kommuner 


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 149 Dnr 2022-000191 040 


Preliminär budgetram år 2023 för gemensam 
överförmyndarnämnd och gemensamt 
överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby 


 


Sammanfattning  


Hösten 2020 beslutade kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 


KF § 255 2020-10-29, dnr 2020-000039001, 


 


att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 


överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby från och 


med den 1 januari 2021 med Ronneby som värdkommun och 


 


att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och 


Ronneby kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 


värdkommun.  


 


Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 


2021-2022.  


 


Förutsättningar för bildande av gemensam överförmyndarnämnd och förslag 


till avtal kommunerna emellan från och med den 1 januari 2023 föreligger 


för beslut i eget ärende.   


 


Utifrån avtalsförslaget ska de samverkande kommunernas kommunstyrelser 


besluta om överenskommelse om den gemensamma nämndens kommande 


års verksamhet och drift- och investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag 


inför beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.  


 


Förslag till beslut om preliminär budgetram år 2023 för den kommande 


gemensamma överförmyndarnämnden föreligger.       


Bedömning 


Hösten 2020 beslutade kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 


KF § 255 2020-10-29, dnr 2020-000039001, 


att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 


överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby från och 


med den 1 januari 2021 med Ronneby som värdkommun och 
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att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och 


Ronneby kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 


värdkommun.  


Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 


2021-2022.  


Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i 


Karlshamn och Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby 


och det gemensamma överförmyndarkansliet med geografisk placering i 


Ronneby, Metallgatan 1, öppnade den 1 februari 2021.  


Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 


förutsättningar att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de 


samverkande kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska 


resultera i minskad sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad 


rättssäkerhet, förbättrad kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och 


större förmåga att klara volymökningar och andra förändringar inom 


ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering genomföras av de processer som är 


lämpliga inom verksamhetsområdet. 


Sedan samverkan inleddes har arbete succesivt genomförts för att 


sammanfoga de tre verksamheterna till en och det arbetet planerar att 


fortsätta framöver.  


I eget ärende föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att gälla 


från och med 1 januari 2023 bl a avseende, dels förvaltningsorganisation, 


dels politisk organisation.  


Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband 


med värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  


Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. De 


samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om 


överenskommelse om den gemensamma nämndens kommande års 


verksamhet och drift- och investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag inför 


beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.  


Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för 


personal, lokaler och administration delas av de tre samverkande 


kommunerna. Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas 


ärendemängder.  


Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens 


procentuella andel av det totala antalet ärende året innan.  


Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den 


gemensamma nämnden. Administrering av ställföreträdare hanteras av det 


gemensamma kansliet och utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs 
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av värdkommunen. Ersättning till ställföreträdare ska kostnadsföras på 


respektive huvudmans hemkommun. Förutsättningar och kostnadsnivåer 


gällande ersättningar till ställföreträdare skiljer sig till stor del mellan 


kommunerna. Mot den bakgrunden ingår inte kostnader för ställföreträdare i 


kommunernas kostnadsfördelning.  


Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare 


budgeteras, beslutas och betalas av den kommun som utsett 


ledamoten/ersättaren. Arvode och övriga ersättningar till nämndens 


ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på hemkommunen.  


Kostnadsnivåerna för överförmyndarverksamheten ser olika ut. Karlshamn 


och Karlskrona har ungefär lika kostnadsnivåer när det gäller 


personalkostnader i förhållande till ärendemängd och invånarantal. Ronneby 


har drygt dubbelt så höga personalkostnader mot vad Karlshamn och 


Karlskrona har beaktat mot ärendemängd och invånarantal. Vid nationella 


jämförelser ligger Karlshamn och Karlskrona i nivå med medelkostnader för 


landets kommuner. Ronneby har ungefär dubbelt så höga kostnader. 


Kvalitetsskillnader har inte kunnat påvisas.  


I beslutet, hösten 2020, om samverkan kommunerna emellan om 


överförmyndarverksamhet framgår bl a krav om kostnadseffektivisering. 


Mot den bakgrunden, har i dialog kommunerna emellan, utgångspunkten 


varit att nå en harmonisering av kostnaderna från och med år 2023. 


Anpassning av budgetramen sker till nivå motsvarande Karlshamns och 


Karlskronas kostnader.  


Förslag till budgetram gällande de kostnader som ska delas kommunerna 


emellan utgår från total ärendemängd för respektive kommun år 2021. 
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Till preliminär budgetram för år 2023 för den gemensamma 


överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby föreslås 


anslås 8 850 962 kr. Den summan innefattar ersättning för kostnader från 


Karlshamn och Karlskrona om 5 382 511 kr för det gemensamma kansliet, 


Ronnebys del av det gemensamma kansliet om 1 653 451 kronor och 


Ronnebys beräknade kostnader för ställföreträdare om 1 390 000 kronor och 


förtroendevalda/nämnd 425 000 kronor.  


Uppskattning av gemensamma OH-kostnader i form av nämndsekretariat 


och ekonomi- och löneadministration har gjorts. Kostnader om 33 333 


kronor avses debiteras Karlshamn respektive Karlskrona. Den kostnadsnivån 


förutsätter att utbetalningar till ställföreträdare digitaliseras. I annat fall 


bedöms OH-kostnaderna bli högre. En plan för digitalisering av 


ställföreträdarutbetalningar är gjord och budget innefattar kostnader för 


programvaror. Ersättning för OH-kostnader om 66 666 kronor ska tillfalla 


kommunstyrelsen.   


Enligt enhetschefen för överförmyndarkansliet har det varit och är en 


ansträngd arbetssituation vid enheten som bedöms bero på bl a belastning 


vid sammanslagningen av de tre kanslierna och långtidssjukskrivna 


medarbetare. För att ge förutsättningar för omställning av 


överförmyndarverksamheten 2023 till en lägre kostnadsnivå föreslås, i 


preliminär budgetram för år 2023 anslås, utöver 8 850 962 kronor, 294 000 


kronor som engångsbelopp och som kostnad för Ronneby kommun att vid 


behov användas för omställning av överförmyndarverksamheten. 


Omställningen till en lägre kostnadsnivå ska vara genomförd senast vid 
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utgången av år 2023. Risk- och konsekvensbedömning genomförs och 


redovisas inför beslut om budgetram för år 2023.       


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 


att 


 anslå medel i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 


gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona 


och Ronneby motsvarande 8 850 962 kronor, 


 Ronneby kommuns andel av den totala preliminära budgetramen om 


8 850 962 kronor för år 2023 för den kommande gemensamma 


överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 


motsvarar 3 468 451 kronor och   


 i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande gemensamma 


överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 


anslå, utöver 8 850 962 kronor, 294 000 kronor som engångsbelopp 


och som kostnad för Ronneby kommun, att vid behov användas för 


omställning av överförmyndarverksamheten till en lägre 


kostnadsnivå. 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 


 anslå medel i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 


gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona 


och Ronneby motsvarande 8 850 962 kronor, 


 Ronneby kommuns andel av den totala preliminära budgetramen om 


8 850 962 kronor för år 2023 för den kommande gemensamma 


överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 


motsvarar 3 468 451 kronor och   


 i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande gemensamma 


överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 


anslå, utöver 8 850 962 kronor, 294 000 kronor som engångsbelopp 


och som kostnad för Ronneby kommun, att vid behov användas för 


omställning av överförmyndarverksamheten till en lägre 


kostnadsnivå. 


      


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att 


 anslå medel i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 


gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona 


och Ronneby motsvarande 8 850 962 kronor, 


 Ronneby kommuns andel av den totala preliminära budgetramen om 


8 850 962 kronor för år 2023 för den kommande gemensamma 


överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 


motsvarar 3 468 451 kronor och   


 i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande gemensamma 


överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 


anslå, utöver 8 850 962 kronor, 294 000 kronor som engångsbelopp 


och som kostnad för Ronneby kommun, att vid behov användas för 


omställning av överförmyndarverksamheten till en lägre 


kostnadsnivå. 


________________ 


Exp: 


Karlshamns kommun 


Karlskrona kommun 


Kommundirektör Carl-Martin Lanér 


Ekonomichef Johan Sjögren 


Controller Peter Nordberg 


HR-chef Cecilia Westlund 


Enhetschef Birgitta Jönsson  


Utredare Catherine Persson Lundgren 
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§ 150 Dnr 2022-000195 040 


Omflyttning av budgetmedel Framtidens skolor 


 


Sammanfattning  


Projektet Framtidens skolor knöts från början till kommunstyrelsen och 


kommunledningsförvaltningen genom dåvarande kommunstrategen, den 


blivande kommundirektören, och den projektledare som rekryterades för att 


hålla ihop kommunens satsning på förskolor och skolor. 


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


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


paviljonger vid Skogsgårdsskolan, flyttkostnader och invigningskostnader. 


Genom sin bakgrund inom skolan var projektledaren lämplig att hålla 


samman inköp av inventarier och driftkostnader inom ramen för projektet 


Framtidens skolor. När projektledaren nu slutat sin tjänst saknas 


kompentensen för detta inom kommunledningsförvaltningen. 


Budgetansvaret för investeringar för Framtidens skolor ligger på enheten för 


mark och exploatering, Anna Hinseäng.  


Bedömning 


Kompetensen att projektleda inköp av inventarier (investeringsmedel) inom 


ramen för projektet Framtidens skolor bedöms finnas inom 


utbildningsförvaltningen. Projektledarrollen bör därför flyttas från 


kommunledningsförvaltningen till utbildningsförvaltningen. Inköp av 


inventarier berör även kostverksamheten och enheten för mark och 


exploatering.  


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


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


förbrukningen av budgetmedel då flera förvaltningar berörs.  


De faktiska utgifterna för inköp av inventarier bör konteras och 


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


ekonomiska redovisningen ska bli rätt när kapitalkostnader så småningom 


beräknas. För att investeringsutgifterna i inventarier inte ska sakna budget 


bör budgetmedel motsvarande utgiften ombudgeteras enligt utgiften till 


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


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


och projektledaren ha en god kontroll över hur inventariebudgeten förbrukas.  


Driftverksamheten 814 Framtidens skolor bör flyttas över till 


utbildningsförvaltningen och administreras av projektledaren. Verksamheten 


är redovisningsenhet för driftkostnader t ex flyttkostnader, hyra av paviljong 


vid Skogsgårdsskolan samt lön och omkostnader för projektledaren och har 


en nettobudget på 0 kr. Finansieringen hämtas från reserverade centrala 


medel samt från balanskonto flykting, motsvarande faktiska kostnader enligt 


tidigare beslut.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 


kommunfullmäktige beslutar att: 


 Verksamhet 814 Framtidens skolor, inklusive nettobudget 0 kr, 


flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden. Finansiering 


av verksamheten sker på samma sätt som tidigare från balanskonto 


flykting och från centralt reserverade medel för Framtidens skolor. 


 Budgetmedel avseende inventarier inom ramen för projektet 


Framtidens skolor ska omfördelas efter faktisk investeringsutgift i 


slutet av varje räkenskapsår, från enheten för mark och exploatering 


till berörd verksamhet. Omfördelningen får dock inte överstiga det i 


förväg överenskomna budgetanslaget till verksamheten. Chefen för 


enheten för mark och exploatering beslutsattesterar omfördelningen.  


 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 


kommunfullmäktige beslutar att 


 verksamhet 814 Framtidens skolor, inklusive nettobudget 0 kr, flyttas 


från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden. Finansiering av 


verksamheten sker på samma sätt som tidigare från balanskonto 


flykting och från centralt reserverade medel för Framtidens skolor. 


 budgetmedel avseende inventarier inom ramen för projektet 


Framtidens skolor ska omfördelas efter faktisk investeringsutgift i 


slutet av varje räkenskapsår, från mark- och exploateringsenheten till 


berörd verksamhet. Omfördelningen får dock inte överstiga det i 


förväg överenskomna budgetanslaget till verksamheten. Chefen för 


mark- och exploateringsenheten beslutsattesterar omfördelningen. 
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Deltar i debatten 


I debatten deltar ledamöterna Åsa Evaldsson (M) och Lova Necksten (MP). 


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 


 verksamhet 814 Framtidens skolor, inklusive nettobudget 0 kr, flyttas 


från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden. Finansiering av 


verksamheten sker på samma sätt som tidigare från balanskonto 


flykting och från centralt reserverade medel för Framtidens skolor. 


 budgetmedel avseende inventarier inom ramen för projektet 


Framtidens skolor ska omfördelas efter faktisk investeringsutgift i 


slutet av varje räkenskapsår, från mark- och exploateringsenheten till 


berörd verksamhet. Omfördelningen får dock inte överstiga det i 


förväg överenskomna budgetanslaget till verksamheten. Chefen för 


mark- och exploateringsenheten beslutsattesterar omfördelningen. 


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 151 Dnr 2022-000215 040 


Uppdatering attestreglemente 


 


Sammanfattning  


Nuvarande attestreglemente (reglemente för attest av ekonomiska 


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


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


automatisera fakturahanteringen. För att de tekniska möjligheterna till 


automation ska kunna användas behöver det befintliga attestreglementet 


uppdateras. Med anledning av detta har ett nytt attestreglemente och 


tillhörande tillämpningsanvisningar tagits fram.  


Bedömning 


Innehållsmässigt är skillnaden mellan förslaget till nytt attestreglemente och 


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


något stycke blivit inaktuellt då förutsättningar ändrats. Några delar har 


kompletterats då det gällande reglementet inte har hanterat frågeställningar 


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


attestants olika roller och de olika kontrollmoment som en attestant kan 


utföra. 


I tillämpningsanvisningarna ges kommunstyrelsen rätt att mer detaljerat styra 


vilken grad av automatisk hantering av transaktioner som tillåts.  


En automatiserad hantering innebär inte att den budgetansvarige fråntas det 


ekonomiska ansvaret för sin verksamhets ekonomi. De transaktioner som 


automatiseras är konsekvenser av ingångna avtal. Uppföljningen ska ske 


genom att följa kostnaderna i ekonomisystemet och genom att följa 


förbrukning eller på annat sätt kontrollera att kostnaderna är korrekta.  


Bedömningen är att graden av kontroll över de ekonomiska transaktionerna 


kommer att vara bibehållet god samtidigt som systemens möjligheter till 


automation av transaktioner tillvaratas.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige: 


Att godkänna förslaget till nytt reglemente för attest av ekonomiska 


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


samt att kommunstyrelsen fortsättningsvis får besluta om 


tillämpningsanvisningarna. 


Att det nya attestreglementet och tillämpningsanvisningarna gäller från och 


med 2022-06-15. 


Att nuvarande reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 


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


Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige besluta att: 


 


1. godkänna förslaget till nytt reglemente för attest av ekonomiska 


transaktioner (attestreglemente). 


 


2. godkänna förslaget till tillämpningsanvisningar till attestreglementet 


samt att kommunstyrelsen fortsättningsvis får besluta om 


tillämpningsanvisningarna. 


 


3. det nya attestreglementet och tillämpningsanvisningarna gäller från 


och med 2022-06-15. 


 


4. nuvarande reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 


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


börja gälla. 


 


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 


 


1. godkänna förslaget till nytt reglemente för attest av ekonomiska 


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


samt att kommunstyrelsen fortsättningsvis får besluta om 


tillämpningsanvisningarna. 


 


3. det nya attestreglementet och tillämpningsanvisningarna gäller från 


och med 2022-06-15. 


 


4. nuvarande reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 


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


börja gälla. 


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 152 Dnr 2022-000200 700 


Feriearbete 2022 tillsynslaget 


Protokollsutdrag socialnämnden 2022-03-29 § 47 


Sammanfattning  


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


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


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


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


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


satsning som gjordes sommaren 2021 var tillsynslag som tog hand om 


grillplatser, badplatser samt andra träffpunkter inom spåren i 


Ronnebyslingorna. En lyckad satsning som mötte många behov både inom 


kommunens olika verksamheten och för de feriearbetare som fick 


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


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


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


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


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


deras behov i större utsträckning. Den extrakostnad vi bedömer för 


tillsynslaget beräknas till 150 tkr.  


Bedömning 


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


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


speciell då vi inte kunde erbjuda några ferieplatser varken inom 


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


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


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


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


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


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


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


Ronnebyslingorna. Inför sommaren 2022 har ingen statlig satsning gjorts på 


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


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


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


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


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


samt landsbygdssamordnare inom Enheten för Strategisk samhällsutveckling 


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


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


existerande arbetsstrukturer men eftersom vi i dagsläget inte fått till oss 


någon information kring statlig satsning på ungdomsjobb så äskar vi medel 


för löner för handledare som totalt omfattar 150 tkr.  


Förslag till beslut 


Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 


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


tillsynslag sommaren 2022.  


Socialnämndens beslut 2022-03-29 


Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att 


föreslå kommunstyrelsen att bevilja 150 tkr till löner för handledare för 


tillsynslag sommaren 2022.  


Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 


socialnämnden ges i uppdrag att hantera ärendet enligt samma modell som 


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


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden ges i uppdrag att hantera 


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


rapportering sker i efterhand. 


________________ 


Exp: 


Socialnämnden 


Magnus Abrahamsson, Navigatorcentrum 
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§ 153 Dnr 2022-000201 041 


Internbudget Arbetsmarknads- och integrationsenheten 
2022 


 


Sammanfattning  


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


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


beslutade att återremittera ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att 


återkomma med alternativ. Förslag till internbudget för verksamhet 


Arbetsmarknad och Integration samt risk- och konsekvensanalys finns i 


bilagor som underlag till beslut. Förslag till alternativ internbudget innebär 


besparing för Navigatorcentrums verksamhet som helhet.  


Bedömning 


Utifrån den besparing på 1500 tkr som ålades Enheten för Arbetsmarknad 


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


verksamheten gjorts. I relation till verksamhetens uppdrag kring arbetslöshet, 


sysselsättning, fokus på försörjningsstöd och operativa uppdrag kring 


integration gjordes bedömningen utifrån vilket som ger minst negativ effekt 


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


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


Nytt förslag till internbudget innebär därför besparing för Navigatorcentrums 


verksamhet som helhet. Besparingen påverkar även projektverksamhet som 


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


Ytterligare beskrivning och analys återfinns i utförd risk- och 


konsekvensanalys.  


Förslag till beslut 


Socialnämnden föreslås anta förslag till internbudget för Verksamhet 


Arbetsmarknad och Integration för 2022. 


 


Socialnämndens beslut 2022-03-29 


Socialnämnden beslutar att:  


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


utpekade verksamheter kan fortsätta som vidare då en besparing skulle vara 


kontraproduktivt och vid uteblivit tilläggsanslag blir konsekvensen ett 


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


Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka 


tillbaka ärendet till socialnämnden för att genomföra besparingen efter att ha 


tittat på hela socialnämndens budget.   


 


Deltar i debatten 


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


Robertsson (S), Lova Necksten (MP), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell 


(L), Malin Månsson (S) samt ersättare Peter Bowin (V). 


Yrkanden 


Ola Robertsson (S) yrkar med instämmande av Lova Necksten (MP), 


Nicolas Westrup (SD) och Malin Månsson (S) att kommunstyrelsen föreslår 


kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag till socialnämnden om 1 


500 tkr för 2022 för att inte genomföra besparingen på enheten för 


arbetsmarknad och integration. Medlen flyttas från Extra Reserv, 


kommunstyrelsen på centrala konton.  


 


Roger Gardell L) yrkar med instämmande av Åsa Evaldsson (M) avslag på 


Ola Robertssons (S) m.fl. yrkande och bifall till arbetsutskottets förslag till 


beslut. 


     


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 


yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till 


arbetsutskottets förslag.  


Omröstning begärs och följande beslutsgång godkännes:  


Ja-röst för bifall till yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 


Nej-röst för Ola Robertssons m.fl. yrkade.  


     


Omröstningsresultat 


Efter företagen omröstning i enlighet med nedan angavs sex (6) ja-röster och 


elva (11) nej-röster, varför kommunstyrelsen beslutat att bifalla Ola 


Robertssons m.fl. yrkande.  
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Namn    Ja  Nej  Avstår  
Roger Fredriksson (M)   X  


Åsa Evaldsson (M)   X  


Magnus Persson (M)   X  


Kenneth Michaelsson (C)   X  


Tim Svanberg (C)  X  


Roger Gardell (L)   X  


Magnus Pettersson (S)    X  


Tommy Andersson (S)    X  


Malin Månsson (S)    X  


Ola Robertsson (S)    X  


Jan-Eric Wildros (S)    X  


Lova Necksten (MP)    X  


Nicolas Westrup (SD)    X  


Bengt Sven Åke Johansson (SD)   X  


Anders Oddsheden (SD)*    X  


Gina Hellberg Johansson (SD)   X  


Tim Aulin (SD)    X  


Totalt    6  11  0 


      


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag 


till socialnämnden om 1 500 tkr för 2022 för att inte genomföra besparingen 


på enheten för arbetsmarknad och integration. Medlen flyttas från Extra 


Reserv, kommunstyrelsen på centrala konton.  


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 154 Dnr 2021-000663 009 


Kompetensförsörjningsstrategi och förslag på 
uppföljning 2022-2025 


 


Sammanfattning  


Den 6 oktober 2020 (§ 196) beslutade Kommunstyrelsen att:  


1. Ge i uppdrag åt personalenheten att arbeta fram en strategi för den 


strategiska kompetensförsörjningen i kommun. Till strategin ska 


nämnds- och förvaltningsspecifika handlingsplaner kopplas.  


2. Besluta om hur och när uppföljningar av handlingsplanerna för den 


strategiska kompetensförsörjningen ska ske, enligt förslag ovan.  


3. Överlämna detta beslut som yttrande till revisionen  


Personalenheten har, i samverkan med förvaltningscheferna, arbetat fram ett 


förslag till kompetensförsörjningsstatregi för Ronneby kommun. Ett utkast 


till kompetensförsörjningsstrategi för Ronneby kommun (som även 


inkluderade hur uppföljning ska göras) har presenterades för 


personalutskottet vid sammanträdet den 1 november 2021. Förslaget har 


även samverkats vid centrala samverkansgruppen den 12 november 2021 


och 12 december 2021.  


 


Syftet med kompetensförsörjningsstrategin är att skapa en gemensam bild av 


vad kompetensförsörjning är inom ramen för kommunens uppdrag och 


tydliggöra vad vi bör fokusera på för att kunna möta kompetensutmaningen.  


Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ARUBA (attrahera, rekrytera, 


utveckla, behålla och avveckla) och SKR:s nio strategier för att möta 


kompetensutmaningen:  


1. Stöd medarbetarnas utveckling  


2. Stärk ledarskapet  


3. Rekrytera bredare  


4. Utnyttja tekniken smart  


5. Använd kompetensen rätt  


6. Sök nya samarbeten  
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7. Prioritera arbetsmiljöarbetet  


8. Öka heltidsarbetet och  


9. Förläng arbetslivet  


SKR har delat in strategierna i tre huvudområden: Attraktiv arbetsgivare, 


Nya lösningar och Hållbart arbetsliv.  


 


I tidigare fattade beslut av kommunstyrelsen framgår att respektive 


förvaltning ska ta fram en nämnds- och förvaltningsspecifik handlingsplan 


för kompetensförsörjning vilket även framgår i förslag till 


kompetensförsörjningsstrategin. I kompetensförsörjningsstrategin framgår 


vidare att:  


 de utmaningar som identifieras ska framgå i förvaltningens 


verksamhetsplan, 


 de aktiviteter förvaltningen planerar att genomföra ska framgå i 


ordinarie verksamhetsplanering och 


 uppföljning görs i ordinarie verksamhetsuppföljning, en gång per år. 


 


Personalenheten har skickat ut förslaget på remiss och svar efterfrågas hur 


nämnden ser på: 


 förslaget till kompetensförsörjningsstrategi samt  


 ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga konsekvenser 


som kan komma att uppstå om förslaget går igenom.  


 


Remissvar: 


 Kommunledningsförvaltningen ledningsgrupp ställer sig bakom 


förslaget och har inget att erinra. 


 Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiva till förslaget till 


kompetensförsörjningsstrategi och föreslår också att möjligheterna att 


upprätta en kommunövergripande handlingsplan, i linje med 


strategin, utreds.  


 Socialnämnden ställer sig i sin helhet bakom utredarens förslag till 


Kompetensförsörjningsstrategi 2022-2025. 


 Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget till 


kompetensförsörjningsstrategi och föreslår också att möjligheterna 
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till att upprätta en kommunövergripande handlingsplan i linje med 


strategin utreds. Teknik-, fritid- och kulturnämnden anser att strategin 


och arbetet med handlingsplaner kommer att innebära ökade 


kostnader för Ronneby kommun. 


 Utbildning: Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget till 


kompetensförsörjningsstrategi och föreslår också att möjligheterna 


till att upprätta en kommunövergripande handlingsplan i linje med 


strategin utreds.  


Utbildningsnämnden lyfter i sitt remissyttrande fram att ett beslut om 


en kompetensförsörjningsstrategi och medföljande handlingsplan 


kommer innebära ökade kostnader för Utbildningsnämnden och 


Ronneby kommun. 


 Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 


bedömning och har inte något att erinra mot förslaget. Förvaltningens 


svar var att ”Förvaltningen stödjer den kompetensförsörjningsstrategi 


som nu är ute på remiss och som personalenheten har arbetat fram.”      


Bedömning 


En genomlysning har även gjorts för att se över koppling till andra 


styrdokument. När det gäller Ronneby kommuns personalpolitiska vision 


och handlingsplan kan följande konstateras:   


 Innehållet i dessa dokument är inaktuella. Dokumenten bygger på en 


tidigare kommunikationskampanj (SKL:s kampanj ”Sveriges 


viktigaste jobb”) som inte längre är aktuell. I handlingsplanen 


framgår dessutom ”Den framtagna handlingsplanen antas av 


kommunfullmäktige under hösten 2013 och gäller sedan för 2014–


2015.” Därutöver hänvisar dokumentet till Ronneby kommuns 


tidigare värdegrund, en värdegrund som numera inte gäller. 


 Det som står i visionen och handlingsplanen är omhändertaget i andra 


sammanhang, exempelvis i Ronnebys vision och målområdet 


attraktiv arbetsgivare, i den reviderade arbesmiljöpolicyn, i 


lönepolicy, i flertal olika riktlinjer inom arbetsgivarområdet bl.a. 


riktlinje lönebildning och lönesättning, riktlinje för det systematiska 


arbetsmiljöarbetet, riktlinje mot kränkande särbehandling, 


trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, riktlinje friskvård 


samt i lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö. Därutöver 
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återfinns de flesta delarna med i förslag till 


kompetensförsörjningsstrategi för Ronneby kommun 2022 -2025.  


Med detta som grund ses inget behov av separat styrdokument för 


personalpolitiken utan personalpolitiken omhändertas i Ronneby kommuns 


Vision, hållbarhetsstrategi, kompetensförsörjningsstrategi och andra 


styrdokument inom arbetsgivarområdet.         


Förslag till beslut 


Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige 


att:  


1. Anta förslag till kompetensförsörjningsstrategi för Ronneby kommun 


2022 – 2025 med giltighetstid 2022.07.01 – 2025.12.31. 


2. Ge personalenheten i uppdrag att utreda möjligheterna att ta fram en 


handlingsplan samt eventuellt behov av budget. 


3. De utmaningar som identifieras och aktiviteter som planeras i 


förvaltningens handlingsplan för kompetensförsörjning ska framgå i 


förvaltningens verksamhetsplan. Uppföljning görs i ordinarie 


verksamhetsuppföljning, en gång per år. 


4. Kompetensförsörjningsstrategin överlämnas till revisionen.  


5. I samband med att kompetensförsörjningsstrategin träder i kraft 


upphör Ronneby kommuns personalpolitiska vision och 


handlingsplan. 


 


Personalutskottets beslut 2022-04-25 


Personalutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 


kommunfullmäktige besluta att 


1. Anta förslag till kompetensförsörjningsstrategi för Ronneby kommun 


2022 – 2025 med giltighetstid 2022-07-01 till 2025-12-31. 


2. Ge personalenheten i uppdrag att ta fram en kommunövergripande 


handlingsplan. 


3. De utmaningar som identifieras och aktiviteter som planeras i 


förvaltningens handlingsplan för kompetensförsörjning görs utifrån 


den övergripande handlingsplanen och ska framgå i förvaltningens 


verksamhetsplan. Uppföljning görs i ordinarie 


verksamhetsuppföljning, en gång per år. 
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4. I samband med att kompetensförsörjningsstrategin träder i kraft 


upphör Ronneby kommuns personalpolitiska vision och 


handlingsplan. 


      


Deltar i debatten 


I debatten deltar ledamöterna Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD) och 


Magnus Pettersson (S). 


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är personalutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


 


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 


1. Anta förslag till kompetensförsörjningsstrategi för Ronneby kommun 


2022 – 2025 med giltighetstid 2022-07-01 till 2025-12-31. 


2. Ge personalenheten i uppdrag att ta fram en kommunövergripande 


handlingsplan. 


3. De utmaningar som identifieras och aktiviteter som planeras i 


förvaltningens handlingsplan för kompetensförsörjning görs utifrån 


den övergripande handlingsplanen och ska framgå i förvaltningens 


verksamhetsplan. Uppföljning görs i ordinarie 


verksamhetsuppföljning, en gång per år. 


4. I samband med att kompetensförsörjningsstrategin träder i kraft 


upphör Ronneby kommuns personalpolitiska vision och 


handlingsplan. 


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 155 Dnr 2022-000199 103 


Verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022 
för Lokala BRÅ 


 


Sammanfattning  


För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 


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


som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras 


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


Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 


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


verksamhet är följande: 


 I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet 


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


verka i 


 


Genomförd verksamhet 2021 


Trygghetsmätning 


Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens 


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


Västra, Sydöstra. Kommunen är medfinansiär till trygghetsmätningarna. 


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


Resultatet av trygghetsmätningen för 2021 har presenterats för media och 


Kommunfullmäktige.  


 


Trygghetsundersökning elever årskurs 7 till gymnasiet årskurs 3 


Under 2021 beslutade Kommunfullmäktige att lokala BRÅs 


verksamhetsplan skulle kompletteras med en trygghetsundersökning bland 


samtliga elever på högstadiet och gymnasiet boendes i Ronneby kommun. 


Deltagande skolor var Kallingeskolan, Snäckebacksskolan, Knut 


Hahnsskolan och Naturbruks-gymnasiet. Embrace-Safety engagerades för 


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


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


gav svarsfrekvensen 47 procent. 


Generellt visade resultatet att majoriteten av eleverna upplevde sig trygga 


både inom skolan och i hemmet. Kommunfullmäktige kommer att delges 


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


göras utifrån önskemål.  


 


Nattvandring 


Nattvandringsverksamheten för föreningar i Ronneby kommun har fortsatt 


under 2021. Med nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande 


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


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


är ett samarbete mellan Ronneby kommun och kommunpolisen i Ronneby. 


Totalt genomfördes 7 vandringar under året och antalet föreningar som 


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


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


föreningar som vandrat under 2021 är 3 stycken.  


Det rådande pandemiläget har dock påverkat nattvandringen så tillvida att 


det varit svårare att rekrytera vandrare både inför utbildning och under 


pågående vandringsperiod för föreningarna. 


 


Trygghetsvandring 


Under hösten 2021 genomfördes en trygghetsvandring i området Älgbacken 


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


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


handlar exempelvis om belysning, förvaltning av fastigheter och 


trafiksituation. 


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


kris- och beredskapssamordnare, säkerhetsskyddschef, fastighetsförvaltare, 


fastighetsägare, bitr. chef för Näringslivs- och kommunikationsenheten, 


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


En sammanställning över förslag till åtgärder för att öka 


trygghetsupplevelsen har skickats ut till ansvariga som ska återrapportera 


inom sex månader.  


Slutlig uppföljning görs på lokala BRÅ i maj 2022. 
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Kunskapshöjande insats om föräldraskapsstöd 


På grund av rådande pandemiläge och dess konsekvenser kunde inte 


planerad kunskapshöjande insats i samverkan med Folkhälsorådet 


genomföras enligt plan. Istället möjliggjorde lokala BRÅ deltagande i 


konferensen “Utanförskap och gängkriminalitet” som anordnades av 


Integrationsforum i Stockholm. Målgruppen var framför allt skolpersonal, 


socialtjänst, fritidsverksamhet. Ämnen som berördes under dagen var bland 


annat:  


 Aktuellt arbete på regeringsnivå i kampen mot gängkriminella 


 Sekretesslagen och informationsdelning mellan socialtjänst och Polis 


 Framgångsrik avhopparverksamhet för personer som vill lämna 


kriminella gäng 


 Hur unga personer radikaliseras, tvingas och uppmuntras till grova 


brott 


 Den nya generationen gängkriminella och hur gangsterkulturen 


skapats och frodats i Sverige 


 Tidigt förebyggande arbete i samverkan med andra för att fånga upp 


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


betydelse för avhoppares förändringsprocesser och viljan att bygga 


ett nytt liv 


En utvärdering som genomfördes efter utbildningstillfället visade att 


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


kunskap 


 


Effektiv Samordning för Trygghet – EST 


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


Polismyndigheten, Ronnebyhus AB och WF-fastigheter fortsatt sin nära 


samverkan kring lokal lägesbild under 2021 utifrån metoden Effektiv 


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


är utarbetad av Örebro universitet i samverkan med Örebro kommun och 


nationella BRÅ.  


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


i det lokala brottsförebyggande arbetet, och ligger till grund för 


gemensamma insatser och prioriteringar i syfte att öka tryggheten i det 


offentliga rummet.  


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


brottsförebyggande arbetet mer kunskapsbaserat och ger underlag till 


orsaksanalyser.  
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Lägesbilden återkopplas veckovis till politik, tjänsteorganisation och övriga 


berörda aktörer  


 


Dialogmöten med byarna i kommunen 


Verksamhetsplanen för 2021 anger att lokala BRÅ ska genomföra 


dialogmöten med byarna i kommunen. Denna aktivitet har påverkats av 


pandemiläget och har således inte kunnat genomföras fysiskt som planerat 


men ett digitalt möte genomfördes med Backaryd och medlemmar i gruppen 


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


iakttagelser till kommun och Polis. Aktiviteten kvarstår i verksamhetsplanen 


för 2022. 


 


Återrapportering från nämnder 


Under 2021 har Kommunfullmäktige beslutat att alla nämnder från och med 


2022 ska återkoppla sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 


till Kommunstyrelsen varje tertial och genom ett årsbokslut. Första 


återrapporteringen sker som ett bokslut över nämndernas verksamhet under 


2021 och inkluderas i verksamhetsberättelse för 2021. Återrapporteringen 


återges i obearbetad form utifrån nämndernas beslut om godkännande. 


 


Verksamhetsplan 2022 


Verksamhetsplan för 2022 innehåller samma aktiviteter som 


verksamhetsplanen för 2021, förutom en trygghetsundersökning bland 


elever, men med tilläggen: 


Kunskapshöjande aktivitet: Hur kan gemensamt brottsförebyggande arbete 


leda till ökad affärsnytta för näringslivet? 


Trygghetsnyheten – en satsning på extern kommunikation i samverkan med 


polisen.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 


föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala 


BRÅ 2021 och Verksamhetsplan för lokala BRÅ 2022.  


Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala BRÅ 


2021 och Verksamhetsplan för lokala BRÅ 2022. 
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Yrkanden 


Magnus Pettersson (S) yrkar att det görs en trygghetsunderökning bland 


elever årskurs 7 till årskurs 3 gymnasiet enligt modell som genomfördes 


2021. 


Kenneth Michaelsson (C) yrkar avslag på Magnus Petterssons (S) yrkade 


och bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  


Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons 


(C) yrkande.     


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 


yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till 


arbetsutskottets förslag till beslut. 


Omröstning begärs och följande beslutsgång godkännes:  


Ja-röst för bifall till yrkandet om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 


Nej-röst för Magnus Petterssons (S) yrkande.  


     


Omröstningsresultat 


Efter företagen omröstning i enlighet med nedan angavs elva (11) ja-röster 


och sex (6) nej-röster, varför kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet 


om bifall till arbetsutskottets förslag.  


 


 


Namn    Ja  Nej  Avstår  
Roger Fredriksson (M)   X  


Åsa Evaldsson (M)   X  


Magnus Persson (M)   X  


Kenneth Michaelsson (C)   X  


Tim Svanberg (C)  X  


Roger Gardell (L)   X  


Magnus Pettersson (S)    X  


Tommy Andersson (S)    X  


Malin Månsson (S)    X  


Ola Robertsson (S)    X  


Jan-Eric Wildros (S)    X  


Peter Bowin (V)*    X  


Nicolas Westrup (SD)   X  
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Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  


Anders Oddsheden (SD)*   X  


Gina Hellberg Johansson (SD)  X  


Tim Aulin (SD)   X  


Totalt    11  6  0 


      


Beslut 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


Verksamhetsberättelse för lokala BRÅ 2021 och Verksamhetsplan för lokala 


BRÅ 2022. 


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 156 Dnr 2022-000209 009 


Krav på utdrag ur belastningsregistret för nattvandrare 


 


Sammanfattning  


Med verksamheten nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande 


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


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


Verksamheten är ett samarbete mellan Ronneby kommun och 


kommunpolisen i Ronneby.  


Fler och fler verksamheter och organisationer som innebär kontakt med barn 


och ungdomar inför krav på utdrag ur belastningsregistret. Ronneby 


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


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


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


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


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


utdrag ur belastningsregistret. Detta skulle innebära en säkerhet och trygghet 


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


ideella arbetet som nattvandrare.  


Ett krav på att nattvandrare uppvisar ett rent belastningsregister innan de 


engageras innebär ett tydligt ställningstagande för våra barn och ungdomar. 


Ett utdrag från belastningsregistret säkerställer också möjligheten till 


uteslutning från nattvandrarverksamheten i förekommande fall.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att alla 


befintliga och potentiella nattvandrare omedelbart efter beslut ska inkomma 


med ett utdrag från belastningsregistret till trygghetssamordnare i 


brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.  


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att alla befintliga och potentiella nattvandrare 


omedelbart efter beslut ska inkomma med ett utdrag från belastningsregistret 


till trygghetssamordnare i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte. 


________________ 


Exp: 


Trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund 
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§ 157 Dnr 2022-000172 349 


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


 


Sammanfattning  


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


Snittingedammen i Bräkneån, Ronneby kommun, från den nationella planen 


för moderna miljövillkor. Beslutet ändrar Länsstyrelsens beslut från juli 


2019 om att Snittingedammen ska ingå i planen.  


Kommunjuristen har överklagat beslutet inom överklagandetiden enligt 


punkt 1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att 


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


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


beslutet ska upphävas.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 


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


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


kommunjuristens förslag.  


Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 


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


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


kommunjuristens förslag. 


Yrkanden 


Kenneth Michaelsson (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till 


beslut. 


Magnus Pettersson (S) yrkar att Länsstyrelsens beslut inte ska överklagas. 


      


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 


yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till 


arbetsutskottets förslag till beslut.       
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Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Länsstyrelsen i Blekinges beslut 


den 11 mars 2022, dnr 531-1378-2022, samt att avge yttrande till Växjö 


tingsrätt, Mark- och miljödomstolen enligt kommunjuristens förslag. 


________________ 


Exp: 


Kommunjurist Julia Brorsson 
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§ 158 Dnr 2022-000222 040 


Besparingar inköpsenheten 


 


Sammanfattning  


Besparingar som konsekvens av Inköpsenhetens införande ska fördelas från 


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


besparing för verksamhetsåret 2022. 


 


Se utdrag från budget nedan: 


 


 Besparingarna ska fördelas till nämnderna som ramreduktion.   


 


Fördelningen av de ökade besparingarna från 2023 och framåt hanteras i 


samband med budgetberedningen inför 2023.  


Bedömning 


Besparingen består av två olika delar 


 


Effekt av införande av E-handel  


Den av politiken förväntade besparingen av E-handeln uppgår under 


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


nämnderna som en ramreduktion. För verksamhetsåret 2022 har en modell 


för fördelning diskuterats med förvaltningscheferna. Denna modell baserar 


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


som den implementerade E-handeln inbegriper. Det innebär att 


effekthemtagningen kommer ske gradvis under verksamhetsåret 2022 och 


även under verksamhetsåret 2023. Kommande besparingar 2023 och framåt 


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


tabell: 


 


 


 


Effekt av strategisk inköpsenhet 


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


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


strategisk och övergripande nivå. Effekter av den strategiska inköpsenhetens 


arbete kan därför härledas till aktiviteter inom flera områden.  


Ett antal aktiviteter har valts ut och en förväntad besparingspotential har 


bedömts. Även i detta område beräknas effekthemtagningen av besparingen 


ske delvis även under verksamhetsåret 2023. 


 


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


tabell: 


 


Besparingen som en effekt av strategisk inköpsenhet föreslås fördelas enligt 


nedan tabell: 
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Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 


 


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


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


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


omfördelas från och med år 2022 och åren därefter. 


 


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


tas upp för förnyad hantering i budgetberedningen inför 2023. 


 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 


 godkänna omfördelningen av budget avseende ”Effekt av införande 


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


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


Budgeten omfördelas från och med år 2022 och åren därefter. 


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


2025 tas upp för förnyad hantering i budgetberedningen inför 2023. 
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Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att 


 godkänna omfördelningen av budget avseende ”Effekt av införande 


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


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


Budgeten omfördelas från och med år 2022 och åren därefter. 


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


2025 tas upp för förnyad hantering i budgetberedningen inför 2023. 


________________ 


Exp: 


Inköpsenheten 


Ekonomienheten 


Samtliga förvaltningschefer 
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§ 159 Dnr 2022-000229 600 


EU projekt BIU 


 


Sammanfattning  


Henrik Lövgren, chef för Samhällskommunikation och projektledare BIU 


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


integrationsfonden (AMIF). 


Det fyraåriga projektet EMIN - Europeiska Migrations- och Integrationsnätet 


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


fonden finansierar 90 % vilket innebär att medfinansieringen från 


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


kommer till största delen att bestå av befintliga lönekostnader. 


Ur utkast till projektansökan: 


”Sammanfattande projektbeskrivning 


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


geografiskt oberoende arbetsprocess och leveransstruktur av tjänster för att 


möta den stora samhällsutmaningen kring integration av nyanlända som 


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


 


Forskning och utredningar påvisar ojämlik hälsa, brist på likvärdighet inom 


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


försvårar integrationen. Ingen enskild aktivitet kan lösa problemet med att 


skapa likvärdiga förutsättningar för målgruppen, utan vi måste följa 


individen och tillföra individanpassade och sammanhängande insatser inom 


olika områden när och där det behövs.  


 


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


1. En gemensam, samproducerande digital värdekedja runt individen 


(nationell, regional samt lokal nivå).  


2. En användarvänlig och skalbar digital arbetsmodell och plattform för 


individanpassad tjänsteleverans.”   


För första delen skapas en aktivitet per värdeområde (förberedande, 


förebyggande/hälsofrämjande, stödjande/coachande och etablerande): 


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


Projektet genomförs med flera projektpartners och samarbetspartners. 


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


ansökningsdag är 2022-04-26.      
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Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka medfinansiering enligt 


projektansökan under förutsättning att utbildningsnämnden tillstyrker samt 


att kommunfullmäktige fattar beslut om medfinansiering. Om 


kommunfullmäktige ej fattar sådant beslut ska ansökan dras tillbaka. 


Till budgetberedningen överlämnas förslag att den mellanskillnad på ca 3 


mkr som uppstår om nuvarande verksamhet i BIU finansieras via projektet 


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


år framåt. 


      


Deltar i debatten 


I debatten deltar ledamöterna Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD), 


Malin Månsson (S) samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin (V). 


Yrkanden 


Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) samt Malin 


Månsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 


yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka medfinansiering enligt 


projektansökan under förutsättning att utbildningsnämnden tillstyrker samt 


att kommunfullmäktige fattar beslut om medfinansiering. Om 


kommunfullmäktige ej fattar sådant beslut ska ansökan dras tillbaka. 


Till budgetberedningen överlämnas förslag att den mellanskillnad på ca 3 


mkr som uppstår om nuvarande verksamhet i BIU finansieras via projektet 


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


år framåt. 


________________ 


Exp: 


Kommunfullmäktige 
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§ 160 Dnr 2021-000612 109 


Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG förläng den 
nya bryggan vid Gångbron till Fridhemsbron 


 


Sammanfattning  


Ett medborgarförslag om att förlänga den nya bryggan vid gångbron och 


Astridbåtens tilläggningsplats har inkommit. Det pågår ett arbete med att 


färdigställa Kilenparken och aktuell brygga är en del av detta projekt.  


      


Bedömning 


Ett medborgarförslag om att förlänga den nya bryggan vid gångbron i norra 


delen av Kilen och båten Astrids tilläggningsplats har inkommit. Det pågår 


ett arbete med att färdigställa Kilenparken och aktuell brygga är en del av 


detta projekt. Bryggan färdigställdes under 2021 och den ursprungliga 


planen var att förlänga bryggan. I det tillstånd som kommunen beviljades för 


ny brygga i Ronnebyån är det dock den bryggstorleken som är byggd. För 


ytterligare utökning krävs nytt beslut från Länsstyrelsen.  Sly, vass och 


mindre träd ses över i den delen av Ronnebyån som gränsar till kvarteret 


Kilen. Övrig del gällande växtligheten vid Ronnebyån är under 


ansvarsområde för Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen och det är ett 


pågående arbete.  


      


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 


föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat. 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anse 


medborgarförslaget besvarat. 


      


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 


________________ 


Exp: 


Förslagsställaren 
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§ 161 Dnr 2021-000117 109 


Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG 
tillgänglighetsanpassa den kommunala gästhamnen i 
Ekenäs 


 


Sammanfattning  


Ett medborgarförslag har inkommit om att förbättra hamnen i Ekenäs med 


tillgänglighetsanpassning. Ekenäs gästhamn och båtplatser är idag inte 


tillgänglighetsanpassade för de med rullstol, rollator eller permobil.      


Bedömning 


Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen har inhämtats och det 


säger: Det finns möjlighet till anpassning. Ramper kan monteras och en 


lyftkran med strömanslutning är möjlig att placera inom hamnområdet. Det 


finns två alternativa placeringar (kartbild längre ned i dokumentet). 


Förvaltningen har kännedom om möjliga leverantörer och vilken teknisk 


utrustning som kan vara möjlig. En allmän plats som de som är i behov av 


det är lämplig att anpassa. Det finns fem större bryggor i området och 


samtliga dessa kan kompletteras med ramper. Tillgängligheten ökar för 


allmänheten genom medborgarförslaget. 
 


Yttrande från Miljö- och Byggnadsförvaltningen genom bostadsanpassar-


handläggaren säger: Ramper är en bra idé under förutsättning att det blir 


ramper med metall och hål i så snön smälter igenom. Har kontakter både för 


nyproducerade ramper och begagnade. Liftar ska besiktigas varje år och 


ansvarig måste meddelas om ytterligare lift/ar monteras. Det är känt att det 


ofta är krångel med tekniken. Det behövs en vändplan på bryggan ca 150 cm 


diameter för att klara anpassning. Ytterligare kommentar är att vattnet höjs 


och sänks och det kan bli svårt att anpassa liften till båten. Frågeställning om 


man kommer till båten i permobil/rullstol ska den också lyftas ombord med 


liften? Om inte kan förvaring i närområdet krävas. Att placera ramper där det 


behövs är ok men inte mer än en gemensam lift. 
 


Förslaget till svar på medborgarförslaget är att anpassning av enskilda 


båtplatser ses inte som lämpligt. Behovet bör tillgodoses genom en allmän 


placering. Ramper bör placeras ut. Kostnad för ramper och en allmän lift är 


uppskattat till 75 000 kronor. Inga medel finns avsatta för detta ändamål 


specifikt. Lämpligt är att frågan lyfts till budgetberedningen och att projektet 
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genomförs under 2023. Projektet ligger under Teknik-, Fritid- och 


Kulturförvaltningen.  
 


 
      


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 


föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna medborgarförslaget med 


tillägg att det hanteras av Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen i 


kommande budgetprocess för genomförande under 2023. 


 


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anse 


medborgarförslaget vara besvarat samt att teknik-, fritid- och kulturnämnden 


får lyfta kostnaden till budgetberedningen. 


      


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat samt 


att teknik-, fritid- och kulturnämnden får lyfta kostnaden till 


budgetberedningen. 


________________ 


Exp: 


Förslagsställaren 


Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 162 Dnr 2022-000004 101 


Delegationsbeslut 2022 


 


Sammanfattning  


Följande delegationsbeslut återrapporteras: 


- Sammanställning över delegationsbeslut gällande 


lantmäteriförrättningar dec 2021-mars 2022 


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


om att förrättningsarvode ska utgå med 2 h för de förtroendevalda 


som deltar på den verksamhetsspecifika utbildningen under 


säkerhetsveckan v. 13 


- Ordförandebeslut 2022-04-07 enligt 1.1 delegationsordningen: 


Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten – Ändrade regler för fiske 


efter ål i havet 


- Ordförandebeslut 2022-04-19 enligt 1.8 delegationsordningen: 


Avstår från yttrande över Remiss av förslag till föreskrifter om 


ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:28) om 


fjärrundervisning och allmänna råd till föreskrifterna.  


  


Arbetsutskottets beslut 2022-04-11 och 2022-04-25 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 


återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.  


      


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      


Beslut 


Kommunstyrelsen noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 


________________ 
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§ 163 Dnr 2022-000003 101 


Delgivningsärenden 


 


Sammanfattning  


Blekinge museum, Information från Blekinge museum om SVT-granskning 


Kommunassurans, Årsredovisning 2021  


Migrationsverket, Skrivelse Region Syd tillfälliga boende där kommunerna 


bistår  


Migrationsverket, Skrivelse Region Nord tillfälliga boende där kommunerna 


bistår  


Region Blekinge, Nyhetsbrev mars 2022  


 


Protokollsutdrag  


Region Blekinge, 2022-02-18 § 5  


Sydarkivera, 2022-03-04 § 5 


 


Arbetsutskottets beslut 2022-01-17  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 


delgivningsärendena till protokollet.       


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 


till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 


förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 


________________ 
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