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§ 218 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Tommy Andersson (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 2022-05-30. 

________________ 
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§ 219 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärende 16 Förstudie Järnavik 

dras ur från dagens sammanträde och att dagordningen därefter godkänns.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott drar ur ärende 16 Förstudie Järnavik från 

dagordningen och godkänner därefter densamma. 

________________ 
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§ 220 Dnr 2019-000314 423 

Information från Ronneby Miljö & Teknik AB-arbetet 
med de nedlagda deponierna i Ronneby Kommun 

 

Sammanfattning  

Ida Schyberg och Paulina Malmgren, Ronneby Miljö & Teknik AB, ger 

information och uppdatering av det arbete som pågår med nedlagda deponier 

i Ronneby kommun. 

Den handlingsplan som finns omfattar 24 deponier. Under senare år har sex 

deponier undersökts och plan för fortsatt hantering tagits fram. Lägesstatus 

för dessa sex deponier redovisas.      

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ida Schyberg, Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 221 Dnr 2022-000224 040 

Budgetförslag 2023 kommunledningsförvaltningen 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 165 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har identifierat behov av vissa förändringar 

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

ny/utökad verksamhet.  

Bedömning 

Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen presenterar 

förvaltningens förslag till ramförändringar inför budget 2023 för diskussion 

och ställningstagande av kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

 Att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till budget 

2023 och att överlämna förslaget till kommunens budgetberedning.  

 Att notera PM avseende vård- och omsorgsboende till protokollet 

samt att överlämna PM till budgetberedningen.  

 

Arbetsutskottets beslut 2022-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet och ger 

kommundirektören i uppdrag att återkomma med justerat förslag med 

utgångpunkt i framförda synpunkter. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet ämnas 

till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      
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Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 222 Dnr 2022-000242 040 

Information om kommunens krediter 2022-04-30 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av till tjänsteskrivelsen bifogad finansiell rapportering framgår kommunens 

och de helägda bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2022-04-30 till 377 (392) mkr.  

Värden inom parantes avser per 2021-12-31. 91 (91) % av kommunens 

lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 

36 (27) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.  

 

Riksbankens styrränta ligger från och med 4 maj 2022 på 0,25 % (0,00 %). 

Riksbankens prognos är att räntan höjs gradvis framöver och att den ligger 

något under 2 procent om tre år. Under 2022 förväntas höjas två till tre 

gånger till under 2022. 

 

Skillnaden i offererad räntenivå vid omsättningar av lån är för närvarande 

relativt stor. I den senaste offerten i maj 2022 erbjöds exempelvis lån med tre 

års kapitalbindningstid för ca 0,53 % rörlig ränta 3 mån Stibor eller 2,25 % 

fast ränta, att jämföra med -0,096 % rörlig ränta 3 mån Stibor eller 0,51 % 

fast ränta i offerten i november för motsvarande lån. Förutsättningarna har 

ändrats kraftigt och skillnaden mellan fast och rörlig ränta har ökat.  

 

Med utgångspunkt från aktuell lånestock om 550 mkr exklusive 

koncernkonto, motsvarar 1 % förändring i räntenivån 5,5 mkr på helår. 
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Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar besluta att tills vidare, vid behov av nyupplåning 

och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer 

än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska 

fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att 

välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Tommy Andersson (S). 

 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att 

föreligger ett förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta att tills 

vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har 

förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta 

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 223 Dnr 2022-000238 040 

Finansiella förutsättningar 2023 - uppdatering per april 
2022 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

De finansiella förutsättningarna för 2022 och de efterföljande åren har delvis 

förändrats sedan budgetprocessen hösten 2021. För att kommunstyrelsen ska 

hållas informerad kommer här en uppdatering. 

 

Flera faktorer påverkar. Bland annat har inflationen tagit fart. Den var i 

stigande redan innan kriget mot Ukraina, då främst på grund av energipriser, 

men har fortsatt att stiga på grund av råvarubrist mm. De sanktioner som 

införts mot Ryssland och de motåtgärder som Ryssland satt in har ytterligare 

ökat inflationstrycket. 

 

Riksbankernas främsta medel mot ökad inflation är höjda räntor. Inflationen 

beräknas toppa mot slutet av 2022 för att därefter successivt sjunka ned mot 

målnivån två procent framåt 2024. Reporäntan förväntas höjas successiv de 

kommande åren. Första höjningen med 0,25 % beslutades av Riksbanken 

den 28/4-22 och ytterligare två till tre höjningar kan förväntas under 2022.  

 

Förutom ökad inflation och stigande räntor har man i Sverige kommit 

överens om ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda och 

förtroendevalda in kommuner och regioner. Förutom att avtalet i sig är 

kostnadshöjande så påverkas pensionsberäkningarna av inflationen. 

Eftersom kostnaderna för 2023 baseras på lönesummor 2021 finns en 

eftersläpningseffekt. Under 2021 erhöll många grupper pandemilöner och 

avtalsrörelsen 2020 var sen för vissa grupper som då fick sin löneöversyn 

2020 utbetald först 2021. Detta sammantaget medför kraftigt ökade 

kostnader i jämförelse med 2022. 

 

Den ökade pensionskostnaden kommer att tas ut genom att de sociala 

avgifterna höjas till 42,75% (preliminärt beräknat från SKR, Tabell 10 

nedan). Ronnebys beslutade PO är 39,75%, vilket innebär en något mindre 

höjning av PO än i tabellen. 
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I SKR:s skatteunderlagsprognos 28/4-22 bedömer SKR, trots hög inflation, 

stigande räntor och krig i omvärlden att den svenska konjunkturen är i 

fortsatt återhämtning under 2022-2023. Den inhemska efterfrågan bedöms 

inte påverkas i väsentlig grad av Ukraina. Dock har hushållens och 

företagens tillförsikt om den ekonomiska utvecklingen försvagats. Export 

och investeringar förväntas kortsiktigt dämpas. Osäkerheten i bedömning av 

kommande års ekonomiska utveckling är ovanligt stor. 

 

Skatteunderlaget, som påverkas av lönesumman och pensioner, har 

reviderats upp och möter till del de ökade kostnader som en högre inflation 

ger. 

 

I vårpropositionen som kom i april redovisas inga förändringar i de generella 

bidragen till kommunerna. De satsningar som görs har syftet att kompensera 

för merkostnader med anledning av flyktingmottagande, samt medel för 

mottagande av skyddsbehövande och medel för att stärka arbetet med civilt 

försvar. 

 

SKR:s bedömning är att skatteunderlagets utveckling åren 2023-2025 

kommer att ligga lägre än skatteunderlagets genomsnittliga utveckling för de 

senaste 10 åren. Det innebär att kommunens resultatutjämningsreserver får 

nyttjas.    

Bedömning 

De finansiella förutsättningarna för kommunen påverkas av högre inflation 

och högre räntenivåer. Kostnaderna i verksamheten och för finansieringen 

blir högre.  

 

När det gäller inflation kompenseras inte prisökningar på varor och tjänster 

med automatik i den övergripande budgetfördelningsmodellen som 

kommunen använder. Kompensationen sker om fullmäktige beviljar utökad 

ram.  

 

När det gäller ränteförändringar kan man räkna att varje procentuell 

förändring motsvarar 5,5 mkr (550 mkr i bruttolån april 2022). Lånevolymen 

kommer dock att öka de kommande åren med anledning av investeringar. 
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Från 2023 börjar det nya pensionsavtalet gälla, vilket in sin tur innebär en 

nivåhöjning av kommunens kostnader för sociala avgifter, preliminärt 3,5 %.  

 

Kostnadsökningen för pensioner beror egentligen på flera delar: 

-Det nya pensionsavtalet innebär höjd pensionsavgift. 

-Hög inflation påverkar eftersom pensionsavgiften nu räknas upp med 

inflationen. 

-Pandemilöner och sen lönerörelse 2020 (effekt 2021 års lön) utgör 

beräkningsgrund 2023. 

 

Förändringen i kostnad från 2022 till 2023 beräknas till ca 33 mkr inklusive 

särskild löneskatt. Till 2024 beräknas ytterligare 1 mkr i ökad kostnad. 

 

Hur väl denna bedömning av kostnadsökningar står sig i höst då budgeten 

för 2023 ska beredas är svårt att bedöma, men en märkbar ökning av 

kostnaderna kan förväntas. Till viss del kommer ökade skatteintäkter, 

statsbidrag och utjämningssystem möta ökade kostnader. Det finns även 

andra centrala poster som kommer att ha både positiv och negativ påverkan 

på de finansiella förutsättningarna.  

 

Under något/några år kan man budgetera med medel ur 

resultatutjämningsreserven (RUR) till finansieringen så att verksamheten 

hinner ställa om efter eventuella förändrade ekonomiska förutsättningar. 

Enligt SKR:s prognos är kriterierna för att använda RUR uppfyllda de 

kommande åren. 

 

Sammanfattningsvis är det tydligt att kommunens arbete med att utveckla 

och effektivisera verksamheterna samt att prioritera vilka uppgifter/tjänster 

som kommunen faktiskt ska utföra/tillhandahålla behöver fortsätta för att 

även kommande år kunna nå en budget i balans.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

-Att notera information till protokollet  
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-Att ge kommundirektören i uppdrag att till budgetberedningen presentera en 

plan för verksamhetens fortsatta utveckling och effektivisering i syfte att 

sänka kostnadsnivån med bibehållen god service.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Tommy Andersson (S). 

 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att 

föreligger ett förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

 notera information till protokollet  

 ge kommundirektören i uppdrag att till budgetberedningen presentera 

en plan för verksamhetens fortsatta utveckling och effektivisering i 

syfte att sänka kostnadsnivån med bibehållen god service.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 224 Dnr 2020-000679 733 

Utredning aktivitetssamordnare och dagcentraler 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-04-27 § 64: 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till vård- 

och omsorgsnämnden med uppdrag att återkomma med fysiska platser för 

aktiviteter samt hur dessa ska organiseras.  

Den ”nya” enheten” kommer att organiseras inom verksamhetsområdet 

hälso- och sjukvård och myndighet med placering under myndighetschefen. 

 Målet är att bryta ensamhet och stillasittande och därmed öka välbefinnande 

och aktivitet samt senarelägga behov eller utökade behovet av insatser från 

kommunens verksamhet. Detta görs genom att erbjuda hjälp till en 

meningsfull vardag och minska ofrivillig ensamhet. Aktiviteter kommer att 

erbjudas över hela kommunen i bland annat i befintliga lokaler och platser. 

Detta kommer att ske i samarbete med näringslivet, kulturlivet och 

föreningslivet. Verksamheten ska bedrivas utifrån målgruppens behov och 

kommer därmed att vara föränderlig i tid o plats. Aktiviteter kan även 

bedrivas utomhus.  

Aktivitetssamordnarna ska erbjuda hjälp och motivation. De ska ha god 

kännedom om vilka aktiviteter, mötesplatser, föreningar, kulturutbud etc. 

som finns. Samt stötta och eventuellt följa personen första gången/gångerna 

tills personen känner sig säker och går till aktiviteten på egen hand.  

Hälsa med förbyggande arbete i fokus och med mål att bevara 

självständighet är delar som vår egen förvaltning har hög kompetens inom. 

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare är 

yrkesgrupper som kan anlitas. Även andra delar som skola, polis och 

räddningstjänst kan bli samarbetspartners. 

Aktivitetssamordnarna kommer att ansvara för seniordagen. I samband med 

tex. säkerhetsveckor, fallpreventionsvecka erbjuds riktade aktiviteter inom 

området till målgruppen.  

Samarbete med biståndshandläggare är viktigt då de ofta är en första ingång i 

kommunen. Andra samarbetspartners är primärvård, anhörigstöd och skolan.  

Flexibla arbetstider kan behöva tillämpas utifrån målgruppens behov.        
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Bedömning 

Vård- och omvårdsförvaltningen påbörjar snarast arbetet med 

verksamhetsinnehåll och uppbyggnad.  

Aktivitetssamordnarna flyttas till Hälso- och sjukvårdsorganisationens 

myndighetsavdelning under juni månad 2022.  

Omvärldsbevakning inleds för att få inspiration om hur andra kommuner 

bedriver liknande verksamheter.  

Verksamhetsplan med mål och arbetssätt för verksamheten tas fram. 

 Lämpliga screenings verktyg för att hitta personer som är i behov av 

verksamhetens insatser tas fram.  

Enheten får rollen att involvera näringsliv och föreningsliv samt etablera och 

koordinerar samverkan med dessa aktörer utöver interna verksamheter.  

Återrapport av verksamheten sker till vård- och omsorgsnämnden innan 

sommaren 2023.       

Vård- och omsorgsnämnden beslut 2022-04-27 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen anses 

återremissen besvarad enligt ovanstående.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S) samt Peter Bowin 

(V). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar, då vård- och 

omsorgsnämnden enligt kommunfullmäktiges uppdrag skulle redovisa 

uppdraget till kommunstyrelsens arbetsutskott, att arbetsutskottet beslutar att 

återremissen anses besvarad och uppdraget slutfört.     

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremissen är besvarad och 

uppdraget slutfört. 

________________ 

Exp: 
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Maria Appelskog, vård- och omsorgsförvaltningen 

Anna-Karin Åkesson, vård- och omsorgsförvaltningen 

Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 225 Dnr 2022-000149 739 

Remiss av Departementspromemoria 2022:4 Ökade 
möjligheter till användning av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-04-27 § 65: 

Sammanfattning  

Till vård- och omsorgsnämnden har promemoria inkommit gällande ”Ökade 

möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen” Ds 

2022:4. Remissvar på departementspromemorian ska lämnas till 

Socialdepartementet senast 220609.  

 

Utredningens uppdrag är: 

Förslag till en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att 

socialnämnden får rätt att använda digital teknik när bistånd ges i form av 

hemtjänst eller boende i särskilt boende. 

 

Därutöver lämnas förslag till ändringar i lagen (2001:454) om behandling av 

personuppgifter inom socialtjänsten.      

Bedömning 

Till vård- och omsorgsnämnden har promemoria inkommit gällande ”Ökade 

möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen” Ds 

2022:4. Remissvar på departementspromemorian ska lämnas till 

Socialdepartementet senast 220609.  

 

Utredningens uppdrag innehåller: 

* Förslag till en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att 

socialnämnden får rätt att använda digital teknik när bistånd ges i form av 

hemtjänst eller boende i särskilt boende. Exempel på digital teknik är 

trygghetslarm med GPS-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i 

bostaden. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga 

kroppen.  

* Finns inget att tillföra.  
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* Därutöver lämnas förslag till ändringar i lagen (2001:454) om behandling 

av personuppgifter inom socialtjänsten. Bland annat föreslås vissa krav på 

dataskyddsåtgärder vid användning av digital teknik med funktioner som 

innebär monitorering, sensorering eller positionering. Vidare föreslås 

informationssäkerhetsstärkande åtgärder som innebär att den 

personuppgiftsansvarige ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet 

för åtkomst till personuppgifter och kontrollera åtkomst till sådana uppgifter. 

Det föreslås också att regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer ska ges rätt att meddela närmare föreskrifter om vilken 

information som ska lämnas till den enskilde inför användandet av digital 

teknik. Promemorian är avgränsad till att endast avse socialtjänstens 

verksamhet avseende hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre. Dock 

gäller de informationsstärkande åtgärderna för hela socialtjänstens 

verksamhet.  

            Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft 1 juli 2023.  

* Finns inget att tillföra. 

 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. Övriga 

remissinstanser är inbjudna till att lämna synpunkter. Då inget finns att erinra 

besvaras ej remissen.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-04-27 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inte ha något att 

erinra gällande betänkandet ”Ökade möjligheter till användning av 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen” Ds 2022:4 och i detta inte skicka svar 

till Socialdepartementet.      

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att 

föreligger ett förslag till beslut och det är vård- och omsorgsnämndens. 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet 

bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra gällande betänkandet ”Ökade möjligheter till användning av 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen” Ds 2022:4. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 226 Dnr 2022-000274 009 

Ansökan till Tillväxtverket om medel för genomförande 
av projekt Lokala processer och forum för utveckling i 
Ronneby kommun 

Landsbygdsutvecklare Daniel Granello lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunens arbete med utveckling av kommersiell service utgår från en 

serviceplan som är antagen av kommunfullmäktige hösten 2021. 

Serviceplanen är viktigt strategiskt dokument som beskriver tillgängligheten 

till kommersiell service i kommunen och anger kommunala mål med arbetet, 

men anger inte hur detta ska genomföras.  

Det förslagna projektet syftar till att utforma en modell för ett kontinuerligt 

arbete med att identifiera och formulera landsbygdens behov utifrån den 

lokala samhällsnivån.  

Projektets roll blir att utforma, starta och stötta lokalsamhällen i sin 

processer att utforma lokala utvecklingsplaner. Dessa planer ska sedan lyftas 

till ett lokalt utvecklingsforum där representanter från lokalsamhällena 

tillsammans med representanter från kommunen kan hitta vägar framåt 

utifrån de lokala behoven. 

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Ronneby 

kommunbygderåd, Region Blekinge och Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU).       

Bedömning 

Projektet bedöms kunna tillföra mycket i arbetet med lokala processer vad 

det gäller landsbygdsutveckling, men även i framtagandet av en ny 

översiktsplan för kommunen. Den medfinansiering från kommunen som 

ligger till grund för ansökan, bedöms till stor del kunna rymmas inom 

ordinarie arbetsuppgifter för tjänstepersoner på kommunen.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

att ställa sig bakom förslagna projektansökan till Tillväxtverket gällande 

projekt Lokala processer och forum för utveckling i Ronneby kommun.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson 

(S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till projektansökan.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslagna projektansökan 

till Tillväxtverket gällande projekt Lokala processer och forum för 

utveckling i Ronneby kommun.  

________________ 

Exp: 

Daniel Granello 
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§ 227 Dnr 2022-000256 053 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende el-
energi 

 

Sammanfattning  

Nuvarande avtal avseende Elenergi upphör att gälla 2022-12-31. 

Upphandlingen är gemensam för kommunen och de kommunala bolagen. Ny 

avtalstid kommer att gälla fr o m 2023-01-01 – 2025-12-31 med möjlighet 

till 12 plus 12 månaders option. Ronneby kommuns omfattning är ca 

6 000 000 kronor per år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avseende upphandling av Elenergi.  

Deltar i debatten 

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

Andersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

avseende upphandling av el-energi. 

 ________________ 

Exp: 

Teopoula Zickbauer, inköpsenheten 
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§ 228 Dnr 2022-000266 053 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
upphandling av livsmedelslager, frystorkade portioner 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-03 § 147 att kostenheten ska 

säkerställa beredskapsmat enligt föreslagen meny och arbeta fram ett 

förfrågningsunderlag tillsammans med inköpsenheten, som sedan ska 

fastslås av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Upphandlingsdokument har arbetats fram och upphandlingen avser köp vid 

ett tillfälle. 

Omfattningen beräknas till ca 7 000 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avseende upphandling av Livsmedelslager, 

frystorkade portioner   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

avseende upphandling av livsmedelslager, frystorkade portioner. 

________________ 

Exp: 

Teopoula Zickbauer, inköpsenheten 
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§ 229 Dnr 2018-000330 869 

Informationsärende Projekt Gribshunden - förslag till 
plats för ett museum 

 

Sammanfattning  

Projektledare för projekt Gribshunden Anders Engblom inleder 

informationen och presenterar arkitekt Mats Fahlander som sedan i sin tur 

presenterar förstudie avseende ungefärlig volym och placering av ett 

museum i området gamla elverket/brandstationen.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Bengt Sven Åke Johansson (SD), Peter Bowin 

(V) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anders Engblom 
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§ 230 Dnr 2022-000272 319 

Information - Årets stadskärna  

 

Sammanfattning  

Platsutvecklare Annika Sandqvist informerar om att 

Samverkansorganisationen för stadsutveckling TILLSAMMANS FÖR 

RONNEBY (Ronneby Kommun, Ronneby Fastighetsägargrupp & Ronneby 

Företagsgrupp) ser en möjlighet att inom några års tid bli kvalitets-

certifierade genom att tillsammans arbeta strategiskt mot en gemensam 

målbild – att bli Årets Stadskärna.   

Årets Stadskärna utses av organisationen Svenska Stadskärnor och är ett 

erkännande som visar att staden är en förebild i sitt utvecklingsarbete och att 

arbetet gett verkliga och betydande resultat för invånare, besökare och 

näringslivet i staden. Varje stad har unika förutsättningar och det är både 

process och resultat som bedöms. 

Utmärkelsen Årets Stadskärna föregås av ett kvalitetsarbete, Quality Mark 

(QM), en certifiering med välkänt renommé. Ett QM är en certifiering för 

samverkansorganisationer i stadskärnorna som visar att man arbetar 

långsiktigt, strategiskt, har tydliga mål och visioner samt följer upp 

resultaten. Ett QM är en garanti för att alla intressenter menar allvar med sitt 

engagemang som leder till en stabilitet i samverkan som skapar 

förutsättningar för nya investeringar och etableringar i staden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) och 

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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Exp: 

Annika Sandqvist 
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§ 231 Dnr 2022-000254 001 

Redovisning av uppdrag "Utreda för- och nackdelar 
med att fr o m 2023 skapa en egen nämnd och 
förvaltning för verksamheterna arbetsmarknad, 
försörjning, vuxenutbildning och SFI" 

Utredare Catherine Persson Lundgren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan för 2022 att 

• ”Utreda för- och nackdelar med att fr o m 2023 skapa en egen nämnd och 

förvaltning för verksamheterna arbetsmarknad, försörjning, vuxenutbildning 

och SFI. Presenteras till KS senast juni 2022.” 

Utredningen inriktar sig på att belysa för- och nackdelar enligt uppdraget. 

Således presenterar utredningen inte slutsatser och förslag till beslut om 

åtgärder.  

I Ronneby ansvar utbildningsnämnden för alla skolformer för barn, 

ungdomar och vuxna. Socialnämnden ansvarar för all individ- och 

familjeomsorg, inklusive ekonomiskt bistånd, och verksamhet för personer 

med funktionsvariation. Sedan den 1 januari 2022 tillhör även 

arbetsmarknadsenheten socialnämndens ansvar.  

Vid genomgång av verksamheternas målgrupper kan konstateras att en stor 

andel personer har kontakt med ett av de olika verksamhetsområdena. Likaså 

kan konstateras att en stor andel har kontakt med två eller flera av de olika 

verksamheter som kommunen erbjuder.  

Dialogsamtal med enhetschefer, rektorer, verksamhetschefer och 

förvaltningschefer för de enligt utredningsuppdraget aktuella områdena i 

Ronneby har skett för faktainsamling och bedömning. Vidare har samma 

målgrupp besvarat skriftlig enkät.  

Å ena sidan ser en del chefer större möjligheter till fokus på 

kompetensförsörjning och vägen till arbete eller utbildning för individer 

genom att ha en nämnd och förvaltning för arbetsmarknad, försörjningsstöd 

och vuxenutbildning inklusive SFI. Å andra sidan menar en del chefer att 

samverkan kan utvecklas utifrån befintliga organisationer och att en egen 

nämnd och förvaltning inte behövs.  

Erfarenheter har inhämtats från fyra kommuner, kallas referenskommuner, 

med organisationer liknande som utredningsuppdraget omfattar. 

Kommunerna Hässleholm, Karlskrona, Markaryd och Trelleborg har valts 
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utifrån närhet, storlek, organisationsstruktur, erfarenhet och möjlighet till 

kommunikation. 

Alla som utredaren kommunicerat med i referenskommunerna uttrycker på 

olika sätt den fokusskärpa som en förvaltning gemensam för 

arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning inklusive SFI 

innebär.  

Fokus är på kompetensförsörjning både för individ och samhälle och där 

insatser ska leda till arbete och/eller utbildning.  

Det som referenskommunerna förmedlar som stor fördel med sina respektive 

organisationer är att kunna arbeta gemensamt med kommunens samlade 

resurser och framför allt kring målgruppen vuxna med arbetslöshet som 

försörjningshinder. Många av dessa personer har kort utbildning och också 

behov av språkstöd.  

De viktigaste fördelarna som beskrivs är förekomsten av tydliga 

gemensamma mål och uppdrag för verksamheten, en gemensam 

ledningsgrupp, en gemensam chef och en gemensam budget för att kunna 

verka strategiskt och fatta beslut på övergripande nivå.  

Vad gäller på individnära operativ nivå lyfts fram närheten mellan olika 

medarbetare i de olika verksamheterna för att i gemensamt processflöde 

skapa en helhet kring individen och kunna lotsa individen till utbildning 

och/eller arbete.  

Några personer kan inte se några nackdelar alls med den organisation de 

arbetar i. Den nackdel som oftast beskrivs är viss gränsdragning till 

gymnasieskolan.  

Utvecklingsområde som flera referenskommuner betonar är den sårbarhet 

som det innebär att arbetsmarknadsenheterna till för stor del bygger på 

finansiering med projektmedel. Bättre förutsättningar bedöms behövas för 

basbudget för arbetsmarknadsenhet för att skapa stabilitet och långsiktighet.  

Vid beslut om organisationsförändring krävs i sedvanlig ordning en plan för 

genomförande och konsekvens- och riskbedömning. Vidare är det viktigt att 

inför eventuellt beslut om organisationsförändring i Ronneby tydligt 

beskriva syfte och mål med nämnd- och organisationsstruktur. Erfarenheter 

från referenskommunerna visar på värdet av både för verksamhetsområdena 

gemensam organisation och tydliga uppdrag.  

En egen nämnd och förvaltning för arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd 

och vuxenutbildning inklusive SFI i Ronneby skulle utifrån befintlig 

verksamhetsomfattning komma att omfatta cirka 75 – 145 medarbetare 

beroende på vilken verksamhet som skulle avses och om beräkningen avser 

medarbetare med eller utan extern finansiering.   
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Av de fyra referenskommunerna har tre kommuner politiskt organiserat 

verksamheterna i egen nämnd och en kommun har valt att låta 

kommunstyrelsen vara ansvarig nämnd.      

Bedömning 

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

- Utredning ”För- och nackdelar med att fr o m 2023 skapa en egen nämnd 

och förvaltning för verksamheterna arbetsmarknad, försörjning och 

vuxenutbildning inklusive SFI.” 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att 

 

anse uppdraget att ”Utreda för- och nackdelar med att fr o m 2023 skapa en 

egen nämnd och förvaltning för verksamheterna Arbetsmarknad, 

Försörjning, Vuxenutbildning och SFI”, för redovisat.        

Deltar i debatten 

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

Åke Johansson (SD), Peter Bowin (V) samt Tommy Andersson (S) 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar att ärendet skickas på remiss till utbildningsnämnden 

och socialnämnden. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att remissvar ska vara klart senast 

2022-08-31 och svaren även ska skickas till budgetberedningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandena och 

finner att arbetsutskottet bifaller desamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att sända 

utredningen ”För- och nackdelar med att fr o m 2023 skapa en egen nämnd 

och förvaltning för verksamheterna arbetsmarknad, försörjning och 

vuxenutbildning inklusive SFI.” På remiss till utbildningsnämnden och 

socialnämnden med sista svarsdag 2022-08-31. Remissvaren ska även 

skickas till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 232 Dnr 2022-000267 101 

Förslag på nämndmål för 
kommunledningsförvaltningen år 2023-2024 

Utvecklingschef Krister Svensson och verksamhetsutvecklare Lotta Bolwede 

lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens tillsammans med kommunledningsförvaltningens 

ledningsgrupp har gemensamt i dialog och verkstad arbetat med att ta fram 

framtida tillstånd som är viktiga för kommunledningsförvaltningen och 

varför förvaltningen ska arbeta mot de framtida tillstånden. 

I början av arbetet hade kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp 

formulerat 8 olika framtida tillstånd vilket bearbetades på workshopen och 

som i slutänden blev 3.  

      

Bedömning 

I arbetet i grupperna blev det tydligt att flera av de framtida tillstånden hade 

synergier med varandra och hade samma eller liknande innebörd för att nå 

resultat. 

I nedan text beskrivs de 3 nämndmål för kommunledningsförvaltningen som 

föreslås ska gälla under 2023-2024. Till respektive mål finns även punkter 

som workshopen kom fram till är anledningen till att vi ska ha målen. De 

framtida tillstånden är omformulerade till mål. 

   

Vi har den kompetens vi behöver för att möta framtida utmaningar. 
Varför detta mål (svar från workshop)? 

 Utveckla kommunen 

 Stärka medarbetaren 

 Hållbart arbetsliv 

 Skapa motivation 

 Attraktiv arbetsgivare 

 För att göra rätt från början - dyrt att inte ha rätt kompetens 

Vi har en ekonomi som är hållbar över tid och som stödjer 

möjligheterna att nå våra strategiska mål. 
Varför detta mål (svar från workshop)? 

 En grundförutsättning för att nå våra mål, att leverera god service 
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 Långsiktigt förhållningssätt 

 Framtida investeringar för att upprätthålla välfärden 

 Underhålla det vi redan har 

 

 

Vi erbjuder service i rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt. 
Varför detta mål (svar från workshop)? 

 Ett starkt varumärke 

 Vem är till för vem 

 Målgruppsanpassad 

 Möta medborgarens och kundens förväntningar på service 

 Intern och externt 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta  

 

- Att anta förslaget på nämndmål för kommunledningsförvaltningen 

2023-2024 

      

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsenarbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 233 Dnr 2020-000533 011 

Förstudie Järnavik 

  

Arbetsutskottet lyfter ur ärendet.      

________________ 
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§ 234 Dnr 2022-000264 310 

Ombyggnad del av Östra Varevägen  

Exploateringsingenjör Daniel Camenell lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Till budgeten för 2022 fastställdes det via Kommunfullmäktige att Teknik-, 

Fritid- och kulturförvaltningen skulle tilldelas 2,5 miljoner för ombyggnad 

del av Östra Varevägen. I detta projekt ska enlig beslutet utföras: P-platser 

på den östra sidan av Östra Varevägen, kantsten och omasfaltering, 

breddning av väg mellan marklägenheter och Risatorpsvägen samt 

ombyggnation av korsningen Östra varevägen och Risatorpsvägen.  

Vid arbetet med detaljplanen, för fastigheterna som byggts vid Östra 

Varevägen, 2017 utförde man en trafikutredning med flera olika alternativ. 

Alternativet för att bredda vägen, tillskapa en separerad gång- och cykelväg 

samt att trafiksäkra korsningen vid Risatorpsvägen beräknades då till 3 

miljoner.  

Beslutet som fattades inför budgeten 2022 omfattar mer arbete än vad som 

föreslogs i trafikutredningen vilket kommer innebära att budgeten för 

åtgärden inte kommer att hålla. 

   

Bedömning 

För att kunna utföra dessa åtgärder som fattats under budgetarbetet behövs 

ett tillskott på investeringsmedel. Samt tillstånd från Länsstyrelsen att röja 

och spränga i nyckelbiotop.  

Uppskattningsvis kommer projekteringen för dessa åtgärder uppgå till 0,5 

miljoner. Byggkostnader har uppskattningsvis beräknas till 4 miljoner, 

tillkommande till det är byggherrekostnader på 0,5 miljoner. Med rådande 

omvärldssituation bör man även räkna upp oförutsedda kostnader med 20% 

av byggkostnaden, det vill säga 0,8 miljoner.  

Detta sammantaget är en total kostnad på 5,8 miljoner för att verkställa 

projektet. 

Med de tilldelade medel som finns kan andra åtgärder utföras. Vid 

trafikutredningen från 2017 så presenterades ett förslag om att tillskapa en 

vändplats efter de nybyggda fastigheterna och att man stänger av resterande 

väg upp till Risatorpsvägen för motortrafik. Men denna åtgärd tillskapar man 

en trygg trafikmiljö för både gående och cyklister, men även för 
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fordonstrafiken. Detta alternativ innebär inte heller någon sprängning i 

nyckelbiotop som en breddning av vägen skulle innebära.  

    

Förslag till beslut 

Alt 1   

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå att 

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta om 

att tillskjuta 3,3 miljoner till projektet. 

 

Alt 2  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta föreslå att 

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige beslutar om 

att gå vidare med projektet med gällande budget, men med ett enklare 

utförande utan breddning av vägen.     

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Bengt Sven Åke Johansson (SD) samt Tommy Andersson 

(S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 235 Dnr 2022-000270 214 

Nya planuppdrag samt ändring av befintligt uppdrag 

Stadsarkitekt Helena Revelj lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Det finns behov av två nya uppdrag för Svenstorp 5:15 respektive området 

Ro-01 samt ändring av det befintliga planuppdraget för förskola i södra 

Risatorp. Uppdragen beskrivs nedan och har tagits fram i samarbete mellan 

mark- och exploateringsenheten och enheten för strategisk 

samhällsutveckling. Områdena har även diskuterats på planberedningen som 

ställer sig bakom dessa. Uppdraget gällande Ro-01 samt ändringen av det 

befintliga planuppdraget har även diskuterats med Utbildningsförvaltningen 

som ställer sig bakom dessa.      

Bedömning 

Nedan beskrivs bakgrunden till de två föreslagna planuppdragen. 

Svenstorp 5:15 m fl: 

 

Intresset för bostäder i Bräkne-Hoby växer och det finns få planlagda tomter 

för bostäder som inte är bebyggda. Ett långsiktigt arbete pågår gällande 

området Br-01 som i översiktsplanen är utpekat som område för framtida 

tätort. Som ett komplement med färre processteg innan färdig detaljplan kan 

ett planuppdrag startas upp för området kring Bygdegården gällande 

fastigheten Svenstorp 5:15 m.fl. Området är redan idag planlagt för bostäder, 

men i en struktur som inte passar dagens planeringsideal. Ett planuppdrag 

bör undersöka möjligheten att ändra strukturen till en mer passande, antingen 

genom en ny detaljplan eller ändring av den befintliga. Frågor som behöver 

hanteras i planarbetet inkluderar mötet mellan Bräkne-Hoby och omgivande 

landskap, skyddsvärda träd och viss skredrisk som är indikerade på platsen, 

att området ligger inom vattenskyddsområde, dagvattenhantering och trafik 

samt att delar av området ligger på jordbruksmark. Uppdraget rör i första 

hand den kommunägda marken (skrafferad i grått nedan), men då den plan 

som idag gäller på platsen även omfattar delar av Svenstorp 5:1, 6:3, 4:3 och 

5:5 behöver dessa delar inkluderas och tas ställning till i planarbetet. 
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Befintlig detaljplan för bostäder. Bygdegården regleras som C, område för 

samlingslokaler m m 

 

Området Ro-01: 

 

Ett flertal planuppdrag pågår i det i översiktsplanen utpekade området Ro-

01. Det finns ett behov av samordning mellan planuppdragen, framförallt 

gällande infrastruktur, kollektivtrafik, dagvatten och VA i förhållande till hur 
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många nya bostäder området kan tänkas rymma. Ett sätt att samordna sig 

kring detta är att ta fram en strukturplan där kommunkoncernens olika 

berörda aktörer deltar. Det är också av vikt att regionen deltar ur 

kollektivtrafiksynpunkt. En strukturplan visar på ett övergripande sätt ett 

eller flera alternativ på hur den fysiska strukturen i området kan anordnas. 

Det planprogram som arbetades fram 2016-2017 och som gäller delar av 

området blir ett viktigt underlag i arbetet, likaså de olika 

detaljplaneprocesser som pågår i området. Strukturplanen är inte ett 

verktyg/en plan enligt Plan- och bygglagen (PBL) eller ett juridiskt bindande 

dokument. Det ska ses som ett internt samordningsdokument som sedan kan 

användas som ett underlag i framtida detaljplaneprocesser.  

 

Område Ro-01 i översiktsplanen 

 

Risatorp 1:10 - Detaljplan för förskola i södra Risatorp: 
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Enheten för strategisk samhällsutveckling har idag ett uppdrag att ta fram en 

detaljplan för förskola i den södra delen av Ro-01. Arbetet började som ett 

uppdrag med både förskola och bostäder, men snävades in då uppdraget 

kring förskola var angeläget. Uppdraget blev sedermera vilande då 

planarbete för förskola startades i närheten av Persborgsgölen respektive Ro-

12. Sedan uppdragen gavs har förutsättningarna förändrats. 

Utbildningsförvaltningen ser idag inget behov av ytterligare förskoleplatser 

de närmsta åren, förutom i förhållande till de ytterligare bostäder som 

planeras tillföras Ronneby och Ro-01. De ser också ett större 

upptagningsområde och ett upptagningsområde som kommer förändras mer 

över tid än när uppdraget om förskola vid Persborgsgölen gavs. 

Sammantaget gör det att en placering med närmre koppling till 

Risatorpsvägen är att föredra. Eftersom behovet för förskola inte längre är 

akut utan uppstår först när nya bostäder tillförs bör förskolan planläggas i ett 

sammanhang ihop med bostäder. 

     

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

besluta ge Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att: 

 ta fram detaljplan alternativ ändring av detaljplan för Svenstorp 5:15 

m.fl. 

 ta fram strukturplan för område Ro-01 

 inkludera bostäder i uppdraget för förskola i södra Risatorp      

 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 

Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att: 

 ta fram detaljplan alternativ ändring av detaljplan för Svenstorp 5:15 

m.fl. 

 ta fram strukturplan för område Ro-01 
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inkludera bostäder i uppdraget för förskola i södra Risatorp 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 236 Dnr 2021-000323 214 

Information om Jordö 2:3 och 2:37 - Upphävande för 
del av byggnadsplan 

 

Sammanfattning  

Stadsarkitekt Helena Revelj samt planarkitekt Peter Robertsson informerar 

om aktuellt läge avseende upphävande för del av byggnadsplan Jordö 2:3 

och 2:37. 

Det har kommit in många synpunkter och dessa måste hanteras i en 

samrådsredogörelse. Samtliga handlingar i ärendet är därmed inte klara och 

ärendet föreslås hanteras direkt på kommunstyrelsen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Bengt Sven Åke Johansson (SD), Tommy 

Andersson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 237 Dnr 2021-000074 214 

Information om detaljplan för del av Hjortsberga 4:73, 
Ronneby kommun. 

 

Sammanfattning  

Planarkitekt Karla Hentzel informerar om aktuellt läge avseende detaljplan 

för del av Hjortsberga 4:73. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 att ge miljö- och 

byggnadsnämnden ett planuppdrag om en ny detaljplan för området södra 

Johannishus innehållande förskola, vård- och omsorgsboende samt bostäder.  

Planen har varit ute på granskning och arbete med att ta fram handlingar för 

antagande pågår varför ärendet förslås hanteras direkt på kommunstyrelsen 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 238 Dnr 2022-000119 000 

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till personer 
med funktionsnedsättning vid byte av 
permanentbostad (KFP) 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-16 § 36: 

Sammanfattning  

Text från tjänsteskrivelsen:  

Vid byte av bostad lämnas enligt 9 § lag (2018:222) om 

bostadsanpassningsbidrag inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder 

som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal 

våningsplan eller andra nivåskillnader är uppenbart olämplig med hänvisning 

till funktionsnedsättningen.  

Är den nya bostaden ett en – eller tvåbostadshus som sökanden låtit uppföra, 

lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som normalt bara 

används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en 

funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.  

Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen framstår det som 

rimligt att det allmänna inte ska tillfogas högre bidragskostnader till följd av 

att den enskilde väljer att flytta till en bostad som är uppenbart olämplig med 

hänvisning till funktionsnedsättningen. Som utgångspunkt finns det därför 

fog för den begränsningsregel som framgår av 9 § lag (2018:222) om 

bostadsanpassningsbidrag.  

Tvärtemot lagstiftarens förmodade intention kan det dock finnas situationer 

där det kan befaras att en tillämpning av bestämmelsen inte leder till någon 

besparing för det allmänna. I en sådan situation kan det också ifrågasättas 

om det finns sakliga skäl att starkt begränsa den enskildes rätt till ersättning 

på sätt som framgår av 9 § lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.  

Typsituationen är den att sökanden bor i en bostad som till följd av en 

funktionsnedsättning kommer kräva omfattande och kostsam 

bostadsanpassning. För bostadsanpassningar i befintlig bostad saknas 

begränsningar motsvarande vad som gäller vid byte av permanentbostad 

enligt 9 §. Den befintliga bostaden kan i princip vara hur olämplig som helst 

för den sökande. Givet att anpassningsåtgärderna är nödvändiga för att 

bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden så finns det inget tak för den 

ersättning som kan beviljas enlig lag (2018:222) om 

bostadsanpassningsbidrag.   
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I den ovan beskrivna typsituationen förhåller det sig dock på så vis att 

sökanden kan välja att inte bostadsanpassa sin befintliga bostad, utan istället 

väljer att flytta till en ny bostad. I ett sådant läge medför förstås 

bestämmelsen i 9 § en besparing för det allmänna. Å andra sidan torde 

utbudet av nya bostäder som inte till någon del träffas av begränsningen i 9 § 

vara begränsat. Utgångspunkten bör därför vara att sökanden saknar 

ekonomiska incitament att byta bostad då denne med egna medel har att 

utföra de anpassningar i den nya bostaden som träffas av 9 §. Det kan här 

noteras att bestämmelsen i 9 § äger tillämpning trots att en anpassning av en 

ny bostad skulle medföra betydligt lägre kostnader än en anpassning av 

sökandens nuvarande bostad. Lagen om bostadsanpassningsbidrag tar alltså 

inte i beaktande om ett byte av permanentbostad skulle medföra lägre 

anpassningskostnader – lagens 9 § gäller utan undantag vid byte av 

permanentbostad.  

Enligt 2 kap. 6 § första stycket lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter får kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte 

att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad. 

Enligt ordalydelsen i bestämmelsen bör det inte föreligga hinder mot att 

lämna ekonomiskt stöd i en situation där bidrag nekas med hänvisning till 9 

§ i lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget syftar ju 

onekligen till att minska enskilda hushålls kostnader för att skaffa en 

permanentbostad.  

För att inte skapa incitament för sökanden att vid valet av ny bostad handla 

mindre försiktigt än annars bör ett ekonomiskt stöd enligt lagen om vissa 

kommunala befogenheter dock innehålla begränsar ifråga om bidragets 

storlek. Det föreslås att storleken på det ekonomiska stöd som kan utgå ska 

bero på relationen mellan det belopp som aktualiseras vid anpassning av 

ursprungsbostaden och det belopp som aktualiseras vid anpassning av 

ersättningsbostaden. Det föreslås att summan av anpassningsåtgärder 

avseende ersättningsbostaden i form av bostadsanpassningsåtgärder enligt 

lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och ekonomiskt stöd enligt 

lagen om vissa kommunala befogenheter, inte får uppgå till mer än hälften 

av de kostnader som en anpassning av ursprungsbostaden enligt lag 

(2018:222) skulle ha inneburit. Möjligheten att kunna nyttja det ekonomiska 

stödet ökar således ju högre kostnader som en anpassning av 

ursprungsbostaden kräver och ju lägre kostnader som en anpassning av 

ersättningsbostaden kräver och vice versa.  

Om kommunen väljer att besluta om att införa aktuellt slag av bidrag med 

stöd av lagen om kommunala befogenheter så ska den s.k. 

likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen beaktas. Det föreslås att 

riktlinjer för tillämpningen av det ekonomiska stödet bör antas för att enklare 
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förverkliga och upprätthålla likställighetsprincipen samt även för att 

underlätta handläggningen av ärenden.      

Bedömning 

Text från tjänsteskrivelsen:  

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 

kommunen enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

(paragrafhänvisningarna nedan avser nämnda lag om inte annat anges) jämte 

anslutande författningar. Lagen syftar till att personer med 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.  

Vid byte av bostad finns det begränsningar i möjligheten att erhålla 

bostadsanpassningsbidrag (se 9 §). Bidrag utgår då inte för sådana åtgärder 

som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal 

våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är 

uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Om den nya 

bostaden är ett en- eller tvåbostadshus som den bidragssökande uppfört är 

möjligheterna att erhålla bidrag än mindre. Vid uppförande av ett en- eller 

tvåbostadshus lämnas bidrag endast för sådana åtgärder som normalt bara 

används eller förekommer i sådana hus p.g.a. att en boende har en 

funktionsnedsättning. I det sistnämnda fallet lämnas dock inte heller bidrag 

för hiss.  

Bestämmelsen i 9 § synes ge uttryck för att lagstiftaren ansett att den 

sökande själv ska stå för de merkostnader som uppkommer om den nya 

bostaden i vissa avseenden är illa anpassad med hänsyn till 

funktionsnedsättningen. För mindre bemedlade människor innebär 

bestämmelsen i 9 § begränsningar vid val av ny bostad. Å andra sidan 

framstår det som rimligt att i ett bidragssammanhang hålla nere 

bidragsbeloppen i situationer där den enskilde i tämligen stor utsträckning 

kan välja mellan en mer eller mindre välanpassad ersättningsbostad. 

Bestämmelsen har troligtvis en handlingsdirigerande effekt innebärande att 

personer med funktionshinder i större utsträckning än vad som annars vore 

fallet väljer en ersättningsbostad som är mer lämplig med hänsyn till 

funktionshindret. På ett generellt plan innebär bestämmelsen i 9 § högst 

sannolikt en besparing för det allmänna.  

Frågan kan emellertid väckas om det trots det ovan sagda kan uppstå 

situationer där det kanske inte ter sig tillfredställande att tillämpa 

bestämmelsen i 9 §. I synnerhet kan det ifrågasättas om det är önskvärt i 

situationer där det kan befaras att en tillämpning av bestämmelsen inte leder 

till den förmodade besparing av bidrag som uppbär bestämmelsen. De 

situationer som här avses är de fall där personer med funktionsnedsättning 

bor i en bostad som kräver dyra och bidragsberättigade åtgärder, men där 

personen ifråga önskar att byta till en bostad som kräver mindre 
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kostnadskrävande åtgärder, vilka dock till större delen inte berättigar till 

bidrag med anledning av 9 §. I den uppkomna situationen kan det saknas 

ekonomisk förmåga att byta bostad eller i vart saknas ekonomiska incitament 

att byta bostad. Till saken hör att utbudet av nya bostäder som inte helt eller 

delvis träffas av 9 § torde vara begränsat. I farans riktning ligger att personer 

med funktionsnedsättning tenderar bo kvar i bostäder som kräver onödigt 

omfattande och kostsamma anpassningsåtgärder.  

En fråga som inställer sig är om kommunen överhuvudtaget är intresserad av 

att lämna bidrag i situationer där lagen enligt 9 § inte medger 

bostadsanpassningsbidrag. Detta är en principiell fråga, då det ju är helt 

frivilligt för kommunen att lämna bidrag utan att vara förpliktigad därtill, 

och som kommunfullmäktige har att besluta om. Om kommunfullmäktige i 

grunden ställer sig positiv till att lämna denna typ av bidrag har 

kommunfullmäktige också att ta ställning under vilka förutsättningar och 

med vilka belopp i och olika förekommande fall som ekonomiskt stöd ska 

utgå (varom mer nedan).  

Frågan som inställer sig är också om det finns lagstöd för en kommun att 

utge bidrag i situationer där 9 § inte medger ersättning. Enligt 2 kap. 6 § 

första stycket i lagen om vissa kommunala befogenheter får kommuner 

lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader 

för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Enligt ordalydelsen i 

bestämmelsen bör det inte föreligga hinder mot att lämna ekonomiskt stöd i 

en situation där bidrag nekas med hänvisning till 9 §. Bidraget syftar ju 

onekligen till att minska enskilda hushålls kostnader för att skaffa en 

permanentbostad. Men i sammanhanget kan det dock noteras att 

bestämmelsen i praktiken, såvitt känt, inte synes ha tillämpats av kommuner 

i syfte att lämna bidrag för åtgärder som inte omfattas av 

bostadsanpassningsbidrag med anledning av 9 §. I vart fall inte i form av 

riktlinjer antagna av kommunfullmäktige.  

Om kommunen väljer att lämna aktuellt slag av bidrag med stöd av lagen om 

kommunala befogenheter så ska den s.k. likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § 

kommunallagen beaktas. Kommuner ska beakta sina medlemmar lika, om 

det inte finns sakliga skäl för något annat. Det finns inget formellt krav på att 

kommunen måste anta generella riktlinjer för att uppfylla 

likställighetsprincipen. Riktlinjer för tillämpningen bör likväl fastställas för 

att enklare förverkliga och upprätthålla likställighetsprincipen samt även för 

att underlätta handläggningen av ärenden.  

För att inte skapa incitament för sökanden att vid valet av ny bostad handla 

mindre försiktigt än annars bör ett ekonomiskt stöd enligt lagen om vissa 

kommunala befogenheter dock innehålla begränsar ifråga om bidragets 

storlek. Det föreslås att storleken på det ekonomiska stöd som kan utgå ska  

bero på relationen mellan det belopp som aktualiseras vid anpassning av 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(78) 
2022-05-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

ursprungsbostaden och det belopp som aktualiseras vid anpassning av 

ersättningsbostaden. Det föreslås att summan av anpassningsåtgärder 

avseende ersättningsbostaden i form av bostadsanpassningsåtgärder enligt 

lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och ekonomiskt stöd enligt 

lagen om vissa kommunala befogenheter, inte får uppgå till mer än hälften 

av de kostnader som en anpassning av ursprungsbostaden enligt lag 

(2018:222) skulle ha inneburit. Möjligheten att kunna nyttja det ekonomiska 

stödet ökar således ju högre kostnader som en anpassning av 

ursprungsbostaden kräver och ju lägre kostnader som en anpassning av 

ersättningsbostaden kräver och vice versa.  

Handläggningen av KFP-ärenden är i princip identisk med den handläggning 

som äger rum i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Även de uppgifter 

som behövs vid prövning av KFP-ärenden och ärenden enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag är gemensamma. Det sagda talar för att samma 

nämnd bör handlägga och besluta i bägge ärendetyperna.      

Förslag till beslut 

Förvaltningsjurist Oskar Engdahl föreslår att miljö- och byggnadsnämnden 

beslutar enligt följande:  

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  

att besluta om att kommunen kan lämna frivilligt ekonomiskt stöd till 

personer med funktionshinder vid byte av permanentbostad (KFP) i enlighet 

med vad som framgår av bifogade riktlinjer (till protokollet tillhörande 

bilaga 2) samt  

att det ankommer på den nämnd som fullgör uppgifter enligt lag (2018:222) 

om bostadsanpassningsbidrag att handlägga och besluta i ärenden om KFP.   

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-02-16  

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:  

1. besluta om att kommunen kan lämna frivilligt ekonomiskt stöd till 

personer med funktionshinder vid byte av permanentbostad (KFP) i 

enlighet med vad som framgår av bifogade riktlinjer (till protokollet 

tillhörande bilaga 2) samt  

2. det ankommer på den nämnd som fullgör uppgifter enligt lag 

(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag att handlägga och besluta i 

ärenden om KFP.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-07 

Kommunstyrelsen arbetsutskott remitterar ärendet till kommunjuristen för 

yttrande. 

     

Yttrande från kommunjurist föreligger som underlag till dagens 

sammanträde. 

Förvaltningsjurist Oskar Engdahl föredrar ärendet. 

Deltar i debatten 

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

Åke Johansson (SD), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt 

Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på Miljö- och 

byggnadsnämndens förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 239 Dnr 2022-000271 001 

Krigsorganisation och dess bemanning  

Säkerhetsskyddschef Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Läget i omvärlden har förändrats. Därför har riksdag och regering beslutat att 

planeringen för det civila försvaret ska återupptas och bygga på den 

befintliga krisberedskapen. Den kommunala verksamheten är en viktig del 

av det civila försvaret. För att verksamheten ska fungera även vid höjd 

beredskap måste kommunen planera sin beredskap. En prioriterad åtgärd är 

att planera för vilken organisation kommunen ska ha för sin verksamhet 

under höjd beredskap, det vill säga en krigsorganisation, inklusive dess 

bemanning.  

Bedömning 

Reglering av kommuners krigsorganisation och dess bemanning  

Vid höjd beredskap ska kommuner vidta de särskilda åtgärder i fråga om 

planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för 

personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att 

kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret under rådande 

förhållanden. Detta framgår av 7 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och 

höjd beredskap. Kommuner ska även ha de planer som behövs för att kunna 

upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap, vilket framgår av 4 § 

förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Planerna ska 

innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd 

beredskap, inklusive information om bland annat krigsorganisation och 

vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen. 

 

Vikten av en krigsorganisation  

En fungerande krigsorganisation handlar ytterst om att kommunen ska bidra 

till ett fungerande samhälle vid höjd beredskap och målet för det civila 

försvaret, nämligen att:  

• skydda civilbefolkningen,  

• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,  

• bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. 
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Process för att skapa en krigsorganisation (vägledning enligt MSB) 

1. Gör frågan till en ledningsfråga: Ledningen fattar beslut om att arbetet ska 

genomföras samt ger uppdrag och direktiv. Beslut under processen tas sedan 

enligt kommunens ordinarie rutiner. Ledningen ansvarar för att arbetet 

genomförs.  

2. Säkerställ intern samordning: Arbetsformer och deltagare specificeras.  

3. Kartlägg planeringsförutsättningarna: Planeringsförutsättningarna 

kartläggs: Vad ska organisationen klara av, hur länge och under vilka 

förhållanden?  

4. Analysera och beakta kommunens ansvar: Kommunens ansvar vid höjd 

beredskap analyseras.  

5. Beakta ledningsförhållanden och samverkansförmåga: En analys görs av 

hur kommunen kan anpassa sin ordinarie krisledningsorganisation så den 

kan fungera under de förhållanden som anges i planeringsförutsättningarna.  

6. Identifiera och prioritera kommunens samhällsviktiga verksamheter: De 

verksamheter som ska bedrivas under höjd beredskap identifieras och 

prioriteras.  

7. Analysera samhällsviktiga verksamheters kritiska beroenden: En analys 

görs av vilka underliggande beroenden som finns.  

8. Skapa krigsorganisationen: Utifrån det arbete kommunen gjort i tidigare 

steg skapas själva krigsorganisationen. Den bör beskrivas på ett överskådligt 

sätt, exempelvis i form av en eller flera organisationsskisser. Dessa skisser 

kan omfatta uppgifter som rör Sveriges säkerhet.  

9. Fastställ krigsorganisationens form: Processen avslutas med att beslut tas 

om krigsorganisationen. Denna process kompletteras sedan med att 

krigsorganisationen:  

• bemannas,  

• utbildas och övas,  

• förvaltas och utvecklas kontinuerligt. 

 

En ledningsfråga 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens verksamhet under höjd 

beredskap. Det är därför viktigt att den högsta politiska ledningen och 

tjänstemannaledningen tar ansvar för att förbereda organisationen för höjd 

beredskap. Ansvaret kan inte delegeras till en enskild handläggare. En första 

åtgärd i arbetet är att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beslutar att 
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arbetet med att skapa en krigsorganisation ska genomföras. I beslutet kan 

ingå om kommunen även ska inleda ett arbete för att krigsplacera personal.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Ronneby kommun inleder arbetet med att planera för vilken 

organisation kommunen ska ha för sin verksamhet under höjd 

beredskap, det vill säga en krigsorganisation, inklusive dess 

bemanning. 

2. Lämplig tjänsteperson utses att leda och samordna detta arbete, det 

vill säga, säkerställa den interna samordningen samt ges mandat att 

driva arbetet.  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 240 Dnr 2022-000252 047 

Statsbidrag habiliteringsersättning 2022 

Protokollsutdrag socialnämnden 2022-04-26 § 64 

Sammanfattning  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under år 2022 fördela 

medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. 

Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg 

dagpenning till personer som deltar i daglig verksamhet. Statsbidrag för att 

stimulera habiliteringsersättningen har betalats ut sedan 2018.  

Ronneby kommun kan erhålla 1 345 498 kr under 2022 för att nyttjas som 

stimulansbidrag under året. Daglig verksamhet är en stödinsats enligt LSS. 

Endast personer som har en diagnos i form av utvecklingsstörning, autism 

eller autismliknande tillstånd, samt personer som i vuxen ålder förvärvat en 

hjärnskada som lett till betydande begåvningshandikapp eller personer med 

varaktiga psykiska funktionsnedsättningar har rätt till habiliteringsersättning. 

 Ca 200 personer har beslut om daglig verksamhet/sysselsättning inom 

Funktionsstöd. Daglig verksamhet bedrivs i olika former, allt ifrån 

sinnestimulering, gruppaktiviteter, skapande verksamhet till individuella 

placeringar på arbetsplatser. Syftet med insatsen är att främja delaktigheten i 

samhället och bidra till den personliga utvecklingen.  

Habiliteringsersättningen är viktig för den enskilde och ger ett ekonomiskt 

tillskott för en grupp individer som har en begränsad ekonomi. Ersättningen 

kompletterar ofta sjuk- och aktivitetsersättning och är en frivillig ersättning 

för kommunerna. Flertalet av Sveriges kommuner betalar en 

habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen i Ronneby kommun har 

höjts med 1, 05 kr på 13 år.  

Ronneby kommun betalar 2022, 8,05 kr/ h i habiliteringsersättning. I dialog 

med deltagare framkommer att den extra habiliteringsersättningen som 

betalats ut i form av stimulansbidrag har varit ett betydelsefullt ekonomiskt 

tillskott. Det är flertalet av deltagare, som under flera år levt med en mycket 

begränsad ekonomi, med små möjligheter att påverka sin situation.       

Förslag till beslut 

1. Att socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att rekvirera 

statsbidrag på 1 345 498 kr från Socialstyrelsen, som ett extra 

stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2022 och som betalas ut 

vid två tillfällen som en extra ersättning.  
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2. Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 8,05 kr/tim. Det ska tydligt 

framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar ut 

under 2022.  

3. Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år 2023 så 

upphör det extra stimulansbidraget efter år 2022.  

 

Socialnämndens beslut 2022-04-26 

Socialnämnden beslutar att:  

1. Föreslå kommunstyrelsen att rekvirera statsbidrag på 1 345 498 kr från 

Socialstyrelsen, som ett extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning 

avseende 2022 och som betalas ut vid två tillfällen som en extra ersättning. 

 2. Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 8,05 kr/tim. Det ska tydligt 

framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar ut 

under 2022.  

3. Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år 2023 så 

upphör det extra stimulansbidraget efter år 2022.  

4. Andra utbetalningen görs innan jul.      

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är socialnämndens. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Rekvirera statsbidrag på 1 345 498 kr från Socialstyrelsen, som ett 

extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2022 och som 

betalas ut vid två tillfällen som en extra ersättning. 

2. Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 8,05 kr/tim. Det ska tydligt 

framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar 

ut under 2022.  

3. Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år 

2023 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2022.  

4. Andra utbetalningen görs innan jul. 

________________ 

Exp: 
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§ 241 Dnr 2022-000253 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2022 

Protokollsutdrag socialnämnden 2022-04-26 § 70 

Sammanfattning  

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 

enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för första kvartalet 2022, redovisas för 

Socialnämnden.       

Socialnämndens beslut 2022-04-26 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige.      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är socialnämndens. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 242 Dnr 2022-000258 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, 
2022 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdrag som 

kommunfullmäktige lämnat återredovisas till fullmäktige i juni och oktober. 

Denna återrapportering avser inte sådana uppdrag som ges av 

kommunfullmäktig i budgeten utan är uppdrag som kommunfullmäktige ger 

vid andra tillfällen under året. I bifogad sammanställning redogörs för de 

kommunfullmäktigebeslut, tagna under 2016 – mars 2022, som resulterat i 

ett uppdrag och som ej var klara vid förra redovisningen i oktober 2021.  

Uppdragen har förts in i Stratsys där de har lagts på en eller flera 

förvaltningar, bolag eller enheter. Vid rapportering ska en kommentar 

skrivas vad som hänt i ärendet och status bedöms enligt ej påbörjad, 

påbörjad eller klar. 

Inför rapportering kompletteras påminnelser från Stratsys även med 

mailutskick.  

Bedömning 

Årets redovisning i juni innehåller totalt 33 uppdrag jämfört med totalt 50 

uppdrag i oktober 2021. Det kan också jämföras med redovisningen 2019 

som då innehöll 80 uppdrag. Att antalet uppdrag totalt har sjunkit beror dels 

på att antalet uppdrag givna av kommunfullmäktige under åren har minskat 

men också att fler uppdrag blir klara fortare än tidigare. 

En sammanställning ser ut som följer: 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att notera 

redovisningen till protokollet.  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 243 Dnr 2022-000259 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år, i juni och oktober. 

Totalt finns 52 stycken anmälda medborgarförslag (t.o.m. 

kommunfullmäktigesmöte i april) som inte är besvarade. Sedan 

redovisningen i oktober (med uppgifter om läget 15 september) har 54 

stycken medborgarförslag beslutats av kommunfullmäktige eller 

nämnd/kommunstyrelse.  

Under 2022 har det hittills inkommit och anmälts 24 medborgarförslag t.o.m. 

kommunfullmäktige 2022-04-28. Till dessa tillkommer ett som inkom i 

december men anmäldes i januari. 19 stycken medborgarförslag är äldre än 

12 månader.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 244 Dnr 2022-000260 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år, i juni och oktober. Det finns i dagsläget 18 obesvarade motioner varav 8 

har inkommit under 2022. 11 motioner är beslutade sedan förra 

redovisningen. Fem stycken är äldre än ett år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen i protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 245 Dnr 2021-000630 101 

Information om visselblåsarfunktion 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden (nya visselblåsarlagen) är verksamhetsutövare med fler än 

50 arbetstagare skyldiga att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden 

för rapportering och uppföljning. För offentlig verksamhet ska dessa 

rapporteringskanaler eller visselblåsarfunktioner vara på plats senast 17 juli 

2022. Rapporteringskanaler och förfaranden ska vara skriftligt 

dokumenterade. Det ska vara möjligt att kunna rapportera både skriftligt och 

muntligt och, om så begärs, vid ett fysiskt möte. Verksamhetsutövaren ska 

enligt lagen utse oberoende och självständiga personer eller enheter som ska 

vara behöriga att på verksamhetsutövarens vägnar ta emot rapporter och ha 

kontakt med rapporterande personer, följa upp det som rapporteras och 

lämna återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer. En annan 

viktig del i lagstiftningen är att det ska lämnas tydlig och lättillgänglig 

information om hur rapportering kan göras liksom information om andra 

skydd som gäller helt oberoende av visselblåsarlagen. 

Sedan det gavs information till kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av 

oktober 2021 har en arbetsgrupp tittat på omfattning, tekniska lösningar, 

organisation, kommunikation mm. 

Arbetet har resulterat i förslag till organisation, rutin för arbetet, teknisk 

lösning i form av en e-tjänst, information till ronneby.se och 

arbetsplatsträffar mm. 

Visselblåsarfunktionen kommer att vara gemensam med Ronneby Miljö & 

Teknik AB. 

Kommundirektören kommer att godkänna rutinen och utse de personer som 

ska ingå i visselblåsargruppen. Innan detta görs ska ärendet hanteras i central 

samverkansgrupp. 

   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet.  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 246 Dnr 2022-000279 170 

Engångsbidrag till Räddningstjänsten Östra Blekinge 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina har några 

Räddningstjänstförbund, och därmed medlemskommuner passat på att 

skänka fordon till Ukraina som egentligen skulle sålts, och använts som 

delfinansiering av nya fordon.  

Räddningstjänsten Blekinge har nu ett fordon som egentligen ska säljas, men 

där det skulle kunna vara möjligt att istället skänka det till Ukraina. I så fall 

kommer detta hanteras med hjälp av MSB, som ombesörjer att det kommer 

fram till Ukraina.  

Förbundet har beslutat att skänka fordonet under förutsättning att 

kompensation för förlorad försäljningsintäkt erhålls från 

medlemskommunerna som genom kompensationen även godkänner att 

fordonet skänks.    

Bedömning 

Räddningstjänsten Östra Blekinge byter sin fordonsflotta kontinuerligt, för 

att vidmakthålla, och om möjligt stärka sin insatsförmåga i händelse av 

olycka, vilket är en del i förbundets grunduppdrag.  

För närvarande har förbundet en tankbil med vattenkanon som har ett 

bokfört värde om 0 kr. Brandbilen betingar ett ekonomiskt andrahandsvärde 

på marknaden om fordonet säljs, vilket innebär att försäljningssumman 

därmed finansierar en del av förbundets utbyte av fordon.  

Då det är svårt att bestämma värdet på fordonet har jämförelse gjorts av 

förbundet, hur det ser ut på den europeiska marknaden, där motsvarande 

fordon säljs för ca 500 tkr. 

Den ekonomiska effekten för förbundet om tankbilen skänks blir därmed 

missade försäljningsintäkter om ca 500 tkr vilket förbundet därmed behöver 

kompenseras för av medlemskommunerna.  

Denna effekt blir enligt fördelningstalen 307 500 kr för Karlskrona kommun 

och 192 500 kr för Ronneby kommun.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna ett engångsbidrag till 
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Räddningstjänsten Östra Blekinge om 192 500 kr. Finansiering sker genom 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att lämna ett engångsbidrag till 

Räddningstjänsten Östra Blekinge om 192 500 kr. Finansiering sker genom 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 247 Dnr 2022-000268 106 

Ansvarsfrihet - Samordningsförbundet i Blekinge  

 

Sammanfattning  

Samordningsförbundet i Blekinge län har översänt årsredovisning för 2021 

för beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

Revisionen uttalar följande: 

”Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet 

Blekinge län för år 2021. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 

upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 

ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 

finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 

resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.” 

”Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret.”      

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 

styrelsen i Samordningsförbundet Blekinge.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i 

Samordningsförbundet Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 248 Dnr 2022-000248 040 

Hemställan utökad låneram Räddningstjänsten Östra 
Blekinge 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge har inlämnat följande hemställan om ökad 

låneram: 

”Bakgrund 

Räddningstjänsten har 2018 och 2020 lämnat in hemställan angående 

behovet av en översyn och uppräkning av låneramen, något som avvistas av 

medlemskommunerna vid båda tillfällena med hänvisning till att 

Räddningstjänsten inte fullt utnyttjat tillgänglig kredit. Såväl direktionen 

som tjänstemän i Räddningstjänsten har lyft upp behovet av 

medlemsdialoger och budgetberedningar och har påtalat att den nödvändiga 

höga investeringstakt avseende tunga fordon som beslutats medför ett behov 

av utökad låneram. 

Den likviditetsbrist som tidigare hemställningar och redovisningar har varnat 

för har vi nu mött och i april 2022 fick medlemskommunerna en begäran om 

förskottsbetalning av medlemsavgift för att Räddningstjänsten skulle klara 

sina betalningar. 

Såväl Karlskrona som Ronneby kommun ställer höga krav på både egna och 

leverantörers fordon avseende miljöpåverkan, krav som Räddningstjänsten 

inte kan möte med gamla fordon. Den höga investeringstakt som nu gäller 

medför att Räddningstjänsten inom en femårsperiod kommer att ha fasat ut 

fordon som är över 30 år gamla och kan påbörja en verklig föryngring av 

fordonsparken och som en del av medlemskommunerna se över 

möjligheterna till miljömål avseende fordon. För att kunna fortsätta det 

arbetet behöver låneramen räknas upp. 

Behov 

Räddningstjänsten har behov av att öka låneramen med 10 mkr fördelat 

enligt fördelningstalet, med utbetalning skyndsamt. 

Räddningstjänsten hemställer om 

 Att medlemskommunerna ökar Förbundets låneram med 10 mkr, 

fördelat enligt fördelningstalen. 
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Föreslås Kommunfullmäktige i Ronneby och Karlskrona besluta enligt ovan 

att-satser.” 

Direktionen beslutade 2022-04-20 § 40 att fastställa hemställan om ökad 

låneram och överlämna den till medlemskommunerna. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 249 Dnr 2022-000140 041 

Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling 2021 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Cura individutveckling har inkommit med 

årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021.  

Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling tillstyrker att 

respektive fullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet och tillstyrker även 

att årsredovisningen godkänns. 

Enligt kommunallagen 9 kap 13 § ska revisorerna i kommunalförbund med 

förbundsdirektion lämna en revisionsberättelse till var och en av 

förbundsmedlemmarnas fullmäktige.  

Kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen innan frågan om 

ansvarsfrihet hanteras.     

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att  

1. årsredovisningen godkänns 

2. direktionen beviljas ansvarsfrihet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

1. godkänna Kommunsamverkan Cura Individutvecklings 

årsredovisning för år 2021 

2. bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 

ansvarsfrihet för år 2021 

 ________________ 

Exp:  

Kommunstyrelsen 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

69(78) 
2022-05-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 250 Dnr 2022-000278 023 

Hemställan om undantag från valbarhetskravet, 
Magnus Persson (M) 

Kommunsekreterare Christoffer Svensson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Magnus Persson (M) begär i en skrivelse om undantag från valbarhetskravet 

för följande uppdrag: 

 

- Ledamot i kommunfullmäktige. 

- Ledamot i kommunstyrelsen. 

- Ledamot och 1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 

- Ledamot i AB Ronneby Industrifastigheter. 

- Ledamot i Ronneby Brunn AB. 

 

Anledningen till begäran är en flytt och ny folkbokföringsadress utanför 

kommunen. Magnus kommer vara verksam i Ronneby under dagtid och 

bedömer att han kan fullfölja sina uppdrag.  

Bedömning 

Möjligheten att väljas och tjänstgöra som förtroendevald i 

kommunfullmäktige, nämnder och styrelse hänför sig till en persons 

valbarhet till dessa uppdrag. Ändras dessa förhållanden under mandattiden 

och ledamoten upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en 

förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa 

fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den 

förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden 

(kommunallag 2017:725 4 kap. § 7).  

 

Begäran om undantag från valbarhetskravet har lyfts ett antal gånger till 

kommunfullmäktige. Senast 2018 då fyra ärenden behandlades. I samtliga 

fall har fullmäktige beviljat begäran (Se KF 2018-11-29 § 313, KF 2018-06-

20 § 159, KF 2018-06-20 § 160 och KF 2018-05-31 § 113).  
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4 kap. § 7 KL ger enbart kommunfullmäktige rätt att bevilja undantag från 

valbarhetskravet för uppdrag som kommunfullmäktige själva beslutat om. 

Detta innebär att undantag från valbarhetskravet för att vara kvar som 

ledamot i kommunfullmäktige inte är möjligt och begäran ska i denna del 

avvisas. I övrigt föreslås bifall.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja Magnus Persson (M) ansökan om undantag 

från valbarhetskravet vad avser uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, 

ledamot och 1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, ledamot i 

AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn. 

 

Med detta beslut kan Magnus Persson (M) fullfölja ovan nämnda uppdrag 

mandatperioden ut.     

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ansökan om valbarhetskravet 

godkänns avseende uppdragen i kommunstyrelsen samt miljö- och 

byggnadsnämnden. Då kravet inte finns för bolagen stryks dessa.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja Magnus Persson (M) ansökan om undantag 

från valbarhetskravet vad avser uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, 

ledamot och 1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 

Med detta beslut kan Magnus Persson (M) fullfölja ovan nämnda uppdrag 

mandatperioden ut. Han kan fullfölja uppdragen som ledamot AB Ronneby 

Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn utan beslut om undantag från 

valbarhetskravet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

71(78) 
2022-05-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 251 Dnr 2021-000422 192 

Besvarande av motion från Roger Gardell (L) och 
Jesper Rehn (L), Yttre badplatsen på Saxemara näs blir 
Gribshundens havsbad 

 

Sammanfattning  

Roger Gardell (L) och Jesper Rehn (L) har lämnat en motion till 

Kommunfullmäktige som i sin tur remitterat motionen vidare till 

Kommunstyrelsen. Motionen avser ett namnbyte på badplatsen Saxemara 

Yttre till Gribshundens havsbad.  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har i yttrande (§ 17 2022-01-25) angett 

att man ställer sig positiv till den föreslagna namnändringen och har inget att 

erinra mot motionens innehåll och syfte. 

Namnberedningen (=kommunstyrelsen) föreslås i tjänsteförslag att inte ha 

något att erinra mot namnförslaget Gribshundens havsbad och att yttre 

badplatsen på Saxemara näs får namnet Gribshundens havsbad.      

Deltar i debatten 

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

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

Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att förslaget skickas på remiss till 

Projekt Gribshunden och föreningen Gribshundens vänner. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att den dessutom skickas på remiss 

till Saxemara samhällsförening.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller desamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka motionen på remiss till 

Projekt Gribshunden, föreningen Gribshundens vänner samt till Saxemara 

samhällsförening. 

________________ 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

72(78) 
2022-05-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Exp: 

Karin Svensson 

Projekt Gribshunden, Anders Engblom 

Gribshundens vänner 

Saxemara samhällsförening 
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§ 252 Dnr 2021-000410 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG önskan om en 
busslinje från resecentrum via centrum - Ö 
Brunnsvägen ut mot Ekenäs 

Planarkitekt Maria Andersson Barrdahl lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med ett utvecklingsförslag att det borde 

finnas en busslinje från resecentrum som går via centrum och Övre 

Brunnsvägen ut mot Ekenäs. Förslaget är främst grundat med turism och 

besöksnäringen i åtanke och med hänvisning till att majoriteten av flera 

vandrarhem och att Ronneby stads största hotell ligger utmed Övre 

Brunnsvägen. Medborgarförslaget anser att det är av vikt att man ska kunna 

ta sig ut till hamnområdet, Ekenäs och Karön som turist, men även för ökad 

tillgänglighet till platserna med kollektivtrafik för kommuninvånarna. 

Förslaget nämner även att det syftar till att båtfolk ska kunna ta sig till 

Brunnsparken och kringliggande restauranger, vilket förslaget ser gagnar 

näringsidkare och främjar turism.      

Bedömning 

Utredning och bedömning av inkommit medborgarförslag har gjorts i samråd 

med Blekingetrafiken då det är Blekingetrafiken, under Region Blekinge, 

som har ansvaret för kollektivtrafiken i länet.  

 

Idag trafikeras stadstrafiken i Ronneby med fem linjer varav Linje 2 

trafikerar sträckan Ronneby resecentrum – Ekenäs –Ronneby hamn, via 

Risatorp. 

 

Sträckan för den linjetrafik som föreslås i medborgarförslaget går via 

Resecentrum, Övre Brunnsvägen och Reddvägen till Ekenäs och Ronneby 

hamn. Denna sträcka körs idag av Blekingetrafiken på skoldagar med en tur i 

vardera riktningen och trafiken är endast avsedd för skolelever som ska 

mellan hemmet i Ekenäs, Saxemara eller Vieryd och skolan.  

 

Tidigare så har den sträcka som medborgarförslaget föreslår trafikerats av 

linjetrafik men av ett par grundläggande anledningar så har detta ändrats 

efter att Blekingetrafiken 2018 gjorde en större utredning gällande 

kollektivtrafiken i Ronneby kommun. 

Två stora anledningar förelåg ändringen av linjetrafik på sträckan och att den 

inte trafikeras mer idag än för skoltrafik:  
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 Det fanns inte ett tillräckligt stort behov för resande som motiverade 

att Blekingetrafiken körde just den sträckan, mer än för den målgrupp 

som skoleleverna utgör. 

 

 Den andra anledningen rör framkomlighet och bärighet på 

Reddvägen. Reddvägen är dels tämligen smal på sina ställen, det 

finns träd som hänger ut över vägen, samt att Reddvägen har 

begränsad bärighet. Bortsett från kommunens fordon och 

Blekingetrafikens fordon, som har dispens, så gäller fyra tons 

axeltryck och sex tons boggitryck på sträckan från Ronneby Brunn 

och söder ut. Blekingetrafikens fordon överskrider det med mer än 

det dubbla, även utan passagerare. På förekommande anledning så är 

det inte lämpligt att belasta Reddvägen med körning mer än vad som 

är absolut nödvändigt. 

 

 

För turism och besöksnäringen så har kommunen tillsammans med 

Blekingetrafiken båttrafik i Ronneby under sommaren. Då trafikerar M/F 

Astrid längs Ronnebyån från Ronneby centrum, till Ronneby Brunn, 

Ronneby hamn. Ekenäs och vidare ut i skärgården till Karön. Ett attraktivt 

färdsätt som i viss mån är ett alternativ för målgruppen turister och besökare 

att ta sig från stadens centrum och ut till Ekenäs och Ronneby hamn och 

därefter vidare till Karön eller omvänd riktning. 
 

 

Det är Blekingetrafiken, under Region Blekinge, som har ansvaret för 

kollektivtrafiken i länet och även om det finns mycket turistverksamhet på 

sträckan så tror Blekingetrafiken inte på ett återinförande av föreslagen 

busslinjesträckning med mer trafik än den som finns idag för skolelever. 

 

Mot bakgrund av de slutsatser Blekingetrafiken redogör för och att 

Blekingetrafiken trafikerar punkterna Ronneby resecentrum - Ekenäs och 

Ronneby hamn med Linje 2, samt med M/F Astrid under sommaren, anser 

Ronneby kommun att nuvarande kollektivtrafik möter behovet.      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att tacka för medborgarförslaget och anse 

medborgarförslaget besvarat. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att tacka 

för medborgarförslaget och anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 253 Dnr 2022-000004 101 

Delegationsbeslut 2022 

 

Det finns inga delegationsbeslut att återrapportera. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 254 Dnr 2022-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Följande kurser och inbjudningar föreligger: 

Nationella Yrkesfiskekonferensen, Falkenberg 2-3 juni, Jordbruksverket och 

Landsbygdsnätverket 

  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

 Bengt Sven Åke Johansson (SD) får delta på Nationella 

Yrkesfiskekonferensen 2-3 juni. Kostnaden belastar 

kommunstyrelsens konto. 

________________ 

Exp: 

Bengt Sven Åke Johansson 
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§ 255 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Blekinge Tingsrätt, Fueltech Sweden AB har försatts i konkurs  

Blekinge Tingsrätt, Majed Almajanini har försatts i konkurs  

Blekinge Tingsrätt, Stora Pyramiden Bilvård AB har försatts i konkurs   

 

Protokoll  

Sydarkivera 2022-04-08 §§ 2 och 3 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 


