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§ 119 Dnr 2021-000006 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

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

2021-06-02 kl. 15:00 digitalt.  

________________ 
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§ 120 Dnr 2021-000364 101 

Rättelse- beslut i kommunfullmäktige 2021-04-29 § 97 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige behandlade vid mötet 2021-04-29 § 97 årsredovisning 

2020 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet. Under punkten 

förelåg flertalet jäv och dessa upptogs muntligt på mötet. Åsa Evaldsson (M) 

anmälde under ärendet jäv avseende frågan om ansvarsfrihet för 

utbildningsnämnden. Detta har missats att tas upp i protokollet från samma 

möte varför det ska ske en rättning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L) och Roger Fredriksson 

(M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunfullmäktige rättar protokollet 

från kommunfullmäktige 2021-04-29 § 97, sida 19 av 74, ”jäv- 

utbildningsnämnden” och skriver ut även Åsa Evaldsson (M).       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige rättar protokollet från kommunfullmäktige 2021-04-29 

§ 97, sida 19 av 74, ”jäv- utbildningsnämnden” och skriver ut även Åsa 

Evaldsson (M). 

________________ 

Exp: 

Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
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§ 121 Dnr 2021-000276 109 

Anmälan av medborgarförslag - Kontaktperson vid 
brand 

Följande medborgarförslag lämnas om kontaktperson vid brand: 

Sammanfattning  

Förslag att person/familj ska bli kontaktad av någon lämplig 

kommunanställd då deras hem /hus/lägenhet) brinner ner till grunden eller 

inte är beboligt efter en brand eller annan katastrof. Vilken funktion denna 

person ska ha lämnar jag åt andra att besluta men min tanke är att hen ska 

säkerställa så personen/familjen har någonstans att bo och att de klarar sig på 

kort sikt men också över tid. Jag menar inte att kommunen ska läsa det 

finansiella eftersom det ligger på försäkringsbolaget men fram till sådant är 

löst kanske även den möjligheten ska finnas för de drabbade. Mitt förslag 

grundar sig främst på att kommunen ska visa att man bryr sig om 

sinainvånare och finns där som ett stöd. Speciellt då en barnfamilj drabbas. 

Detta stöd blir extra viktigt då ett etablerat kontaktnät saknas for de 

drabbade. Efter en sådan här katastrof och upplevelse mår man säkert inte så 

bra och agerar kanske inte rationellt och det är då jag önskar att någon från 

kommunen hade ringt eller på annat sätt tagit kontakt med berörd person. 

Efter en brand kan man få kontaktuppgifter från vår Räddningstjänst.   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet för beredning till enheten för 

strategisk samhällsutveckling för utredning och remiss till socialnämnden. 

Beslut i frågan tas av kommunstyrelsen.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet för beredning till enheten för 

strategisk samhällsutveckling för utredning och remiss till socialnämnden. 

Beslut i frågan tas av kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Strategiska samhällsutvecklingsenheten, Krister Svensson  
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§ 122 Dnr 2021-000290 109 

Anmälan av medborgarförslag- hitta en plats för 
motorburna ungdomar som kör A- och EPA traktorer 

Följande medborgarförslag lämnas om att hitta en plats för motorburna 

ungdomar som A- och EPA traktorer: 

Sammanfattning  

Hej, jag skulle vilja lämna ett medborgarförslag angående att hitta en plats 

för våra motorburna ungdomar, som kör A-traktorer och EPA traktorer, de är 

mellan 15 -18 år ungefär. De försöker hitta platser att vara på där de inte stör 

men där de kan få köra sina bilar och visa upp dem för varandra. Det jag 

skulle vilja trycka på är att de är inte på stan och förstör, de dricker inte och 

de bråkar inte. De vill bara få umgås och köra, sladda och kanske börna med 

sina bilar. Jag är helt med på att det inte är bra om de är på allmänna platser 

så som parkeringar och förstör vägbanan där men jag tror det vore väldigt 

bra om det fanns någon plats, där de inte stör som de kan få vara på. T ex 

den gamla cirkusplatsen eller någon plats vid t ex Viggen området där det 

finns gott om plats för en bana åt dem. Eller kanske ni har någon gammal 

industribyggnad som de kan vara i. Min uppfattning är att det är bättre att 

hjälpa dem hitta någonstans att vara än att förbjuda dem att vara på 

offentliga platser, det hjälper inte någon och framför allt inte dem. Som 

medborgare och mamma till ett av dessa motorintresserade ungdomar så 

känner jag att vi som samhälle har ett ansvar att hjälpa dem och inte bara 

avfärda dem, de har samma rättigheter till sitt intresse precis som alla andra 

ungdomar som spelar hockey, fotboll, bandy, rider med mera, men det känns 

inte som om det är så, utan de är bara till besvär. Det är till och med så att 

några av dess ungdomar räddade livet på en man en natt så de ser saker som 

händer och där kanske de kan användas som hjälp så får de också en uppgift.     

Deltar i debatten 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning innan beslut i kommunfullmäktige.  

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning innan beslut i kommunfullmäktige.  

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren  
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§ 123 Dnr 2021-000299 109 

Anmälan av medborgarförslag- investera i en cykelpark 

Följande medborgarförslag lämnas om en cykelpark: 

Sammanfattning  

Som ni kanske redan vet har cykelintresset vuxit väldigt mycket under 

pandemin och där ingår även mountainbiking vilket jag och flera av mina 

vänner roar oss med. Ronneby har redan väldigt fina skogar med bra 

cykelstigar men det saknas en cykelpark. Därför tycker vi att det hade varit 

en bra investering för er att kanske ta en titt på det eftersom det hade tagit 

fler människor till Ronneby/Blekinge då cykelparker är få I Sverige samt att 

de närmaste parkerna ligger väldigt långt bort. Ett simpelt flow trail med 

några hopp varit väldigt uppskattat, annars ett ställe där man får “bygga” 

sina egna hinder/spår.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning innan beslut i kommunfullmäktige.       

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning innan beslut i kommunfullmäktige.  

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Förslagsställaren  
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§ 124 Dnr 2021-000301 109 

Anmälan av medborgarförslag- önskar mer 
papperskorgar längs Kallingevägen och Övre 
Brunnsvägen 

Följande medborgarförslag lämnas om mer papperskorgar längs 

Kallingevägen och Övre Brunnsvägen: 

Sammanfattning  

Jag föreslår och önskar se mer papperskorgar längs Kallingevägen och Övre 

Brunnsvägen. Det kastas en hel del skräp och hundbajspåsar längs dessa 

vägarna och kan förhoppningsvis minska med mer papperskorgar.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslag till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och beslut i frågan.       

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslag till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och beslut i frågan. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren  
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§ 125 Dnr 2021-000318 109 

Anmälan av medborgarförslag- anlägg 
utegym/uteträningsplats i Snäckebacken i anslutning 
till ny skola 

Följande medborgarförslag lämnas om ett utegym i anslutning till 

Snäckebacken och en ny skola: 

Sammanfattning  

Anlägga utegym/ uteträningsplats i Snäckebacken i anslutning till 

byggnation av ny skola, med möjlighet för både skola och allmänhet att 

utnyttja redskapen. Bra komplement till nuvarande lekplats som erbjuder 

fina redskap till yngre barn. Goda möjligheter att ta med i en planering för 

det omfattande skolprojektet, när all utrustning för t ex grävjobb redan finns 

på plats. Ta hjälp av lokala gymägare för att ta fram utbud och bra redskap.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till mark- och 

exploateringsenheten samt teknik-fritid- och kulturnämnden för beredning 

innan beslut i kommunfullmäktige.        

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till mark- och 

exploateringsenheten samt teknik-fritid- och kulturnämnden för beredning 

innan beslut i kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Mark- och exploateringsenheten  
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§ 126 Dnr 2021-000362 194 

Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Anders Lund (M) 
angående gemensamhetslokaler på Björkliden 

Sune Håkansson (RP) ställer följande fråga till Anders Lund (M): 

Sammanfattning  

Av det senaste protokollet från KSAU framgår att Ronnebyhus planerar att 

omvandla gemensamhetslokalerna på Björkliden till lägenheter. Vård- och 

omsorgsnämnden har sagt upp hyresavtalet från och med halvårsskiftet. I sig 

överensstämmer detta med ett beslut i kommunfullmäktige. Däri står också 

att inga nya hyreskontrakt skall skrivas innan nämnden har tagit fram 

riktlinjer för vad, hur och var skall erbjudas aktiviteter. 

 

Min tolkning av fullmäktigebeslutet var att dessa riktlinjer snabbt skulle tas 

fram, så att eventuella nya kontrakt kunde skrivas i god tid.   

Har dessa riktlinjer tagits fram för Björkliden och har det skett samråd om 

dessa riktlinjer, med exempelvis KPR, lokal pensionärsorgansisation, etc? 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan besvaras på sammanträdet i juni. 

________________ 

Exp: 

Sune Håkansson 

Anders Lund  
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§ 127 Dnr 2021-000183 023 

Fyllnadsval till ny ersättare i socialnämnden, 
Socialdemokraterna  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har i tidigare beslut entledigat Anna-Karin Wallgren 

(S) från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Fyllnadsval till ny 

ersättare bordlades.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S).  

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Martin 

Johansson (S) till ny ersättare i socialnämnden.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Martin Johansson (S) till ny ersättare i 

socialnämnden.  

________________ 

Exp: 

Martin Johansson 

Socialnämnden  

Kanslienheten  
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§ 128 Dnr 2021-000361 023 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
teknik-fritid- och kulturnämnden, Ilkka Toivanen (L) 

 

Sammanfattning  

Ilka Toivonen (L) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ersättare i teknik-fritid- och kulturnämnden.       

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Ilka Toivonen (L) från uppdraget som 

ersättare i teknik-fritid- och kulturnämnden. Frågan om fyllnadsval 

bordläggs.  

________________ 

Exp: 

Ilka Toivonen 

Kommunfullmäktige 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Kanslienheten  
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§ 129 Dnr 2021-000075 040 

Årsredovisning 2020 för Ronneby kommun samt fråga 
om ansvarsfrihet- Fråga om anmärkning mot 
krisledningsnämnden 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 § 97 följanden: 

1. Kommunfullmäktige reserverar 56 000 000 kr av årets resultat efter 

balanskravsjusteringar till kommunens resultatutjämningsreserv. 

2. Kommunfullmäktige godkänner 2020 års årsredovisning.  

3. Kommunfullmäktige hänskjuter frågan om anmärkning mot 

krisledningsnämnden till mötet i maj.  

4. Kommunfullmäktige beviljar samtliga nämnder ansvarsfrihet för år 

2020.  

Bedömning 

Kommunfullmäktiges presidium lämnar följande yttrande över revisionens 

anmärkning mot krisledningsnämnden: 

Revisorerna har i sin revisionsrapport för 2020 enigt riktat kritik mot 

Krisledningsnämnden för obehörigt beslutsfattande. Det har medfört att fem 

av revisorerna vill rikta anmärkning mot krisledningsnämnden. 

I sitt yttrande över kritiken säger Krisledningsnämnden att avsikterna med 

deras beslut har varit att snabbt agera för att minska följderna av Covid-19 

och intentionen har varit att följa de regelverk som finns. 

Krisledningsnämnden erkänner att de gjort obehöriga beslutsfattande men att 

de är av sådan dignitet att anmärkning inte bör riktas mot nämnden. De 

skriver också i sitt yttrande att nämnden bör tillgodose att en utvärdering bör 

ske framledes utifrån de erfarenheter man gjort under pandemin. Man menar 

också att utvärderingar behöver göras på nationell nivå och att vägledning 

till kommunerna hur de ska agera i liknande situationer i framtiden. 

Det bör påpekas att ingen kritik riktas mot innehållet i besluten. Troligtvis 

hade besluten blivit desamma om de ägt rum på de sätt som beslut ska fattas 

enligt lagar och reglementen. 

 

Det som ligger Krisledningsnämnden i fatet är att de tidigare fått kritik i en 

revisionsrapport av Ernst & Young från augusti 2020 ”Granskning av 

krisledningsnämndens befogenheter”. Information gavs till 

Kommunfullmäktige om denna rapport vid sammanträdet 29 oktober 2020. 
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Revisorerna skriver att trots ovanstående granskning har 

krisledningsnämnden fortsatt att fatta beslut som anses vara 

befogenhetsöverskridande. Beslut om att frångå av Kommunfullmäktige 

fattade beslut om taxor och avgifter samt att tilldela nämnder budgettillskott 

på grund av förlorade intäkter. Detta bemöts inte av Krisledningsnämnden i 

sitt yttrande till Kommunfullmäktiges presidium. 

 

Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker revisorernas förslag om att rikta 

anmärkning mot Krisledningsnämnden.      

Jäv 

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

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

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

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Åsa Evaldsson (M), Silke Jacob (C), 

Tony Holgersson (SD) och Lova Necksten (MP).  

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till presidiets 

förslag om att tillstyrka och rikta en anmärkning mot krisledningsnämnden. 

 

Åsa Evaldsson (M), Silke Jacob (C) och Tony Holgersson (SD) yrkar avslag 

på presidiets förslag om att rikta en anmärkning mot krisledningsnämnden.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på presidiets förslag 

om att rikta en anmärkning mot krisledningsnämnden mot Åsa Evaldssons 

(M) m.fl. avslagsyrkande, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med presidiets förslag. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla presidiets förslag om att rikta anmärkning mot 

krisledningsnämnden röstar ja. 

De som önskar avslå detsamma röstar nej.        

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 

b, avges nitton (19) ja-röster och tjugoen (21) nej-röster, varefter ordförande 

finner att kommunfullmäktige inte riktar någon anmärkning mot 

krisledningsnämnden.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte rikta någon anmärkning mot 

krisledningsnämnden.  

 

Ola Robertsson (S) och Åsa Evaldsson (M) utses till att jämte ordförande 

justera detta beslut. Justering sker digitalt onsdag 2021-06-02 kl. 15:00.  

Reservation  

Nils Ingmar Thorell (L), Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP), Lova 

Necksten (MP), Anette Rydell (S) och Thomas Svensson (S) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för presidiets förslag.  

________________ 

Exp: 

Revisionen  
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§ 130 Dnr 2021-000202 003 

Förbundsordning och årsredovisning - 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling  

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Cura Individutveckling har inkommit med 

årsredovisning för år 2020 samt förslag till ny förbundsordning. 

 

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2020 att respektive 

kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja direktionen för 

Cura Individutveckling ansvarsfrihet för år 2020 samt antar förslag till ny 

förbundsordning. 

Jäv 

Silke Jacob (C), Malin Månsson (S), Therese Åberg (M) och Stefan Österhof 

(S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Cura Individutveckling 

ansvarsfrihet för år 2020 samt antar förslag till ny förbundsordning. 

________________ 

Exp: 

Kommunalförbundet Cura Individutveckling  

Medlemskommunerna 
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§ 131 Dnr 2021-000116 040 

Hemställan om tillägg till budget 2021 och 2022 - 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

Räddningsförbundet för östra Blekinge har inkommit med två stycken 

begäran: 

1. Begäran om utökad budget om 900 000 kronor för att täcka budgeterat 

underskott. 

2. Att det statsbidrag om 4,50 kronor per invånare som utbetalas till 

medlemskommunerna oavkortat betalas ut till Räddningstjänsten från 1/1 

2021 och att medlemskommunerna tillskjuter den del av kostnaden som inte 

täcks av statsbidraget, 14,20 kr/invånare, och att detta utbetalas till 

Räddningstjänsten från 1/1 2022.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

Räddningsförbundet för östra Blekinge begäran om tilläggsanslag om 

900 000 kronor. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Jan-Eric Wildros (S), Bo Johansson 

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

(C), Magnus Gustafsson (C), Åsa Evaldsson (M) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige ska godkänna 

Räddningsförbundet för Östra Blekinges begäran om tilläggsanslag.  

 

Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Nicolas Westrups 

(SD) förslag mot kommunstyrelsens, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrup (SD) förslag röstar nej.       
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga c, avges 

tjugonio (29) ja-röster, tolv (12) nej-röster, sju (7) avstår och en (1) är 

frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår Räddningsförbundet för östra Blekinge begäran 

om tilläggsanslag om 900 000 kronor. 

Reservation 

Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Nicolas Westrup (SD) förslag.  

Deltar inte i beslutet  

Jan-Eric Wildros (S), Bo Johansson (S) och Magnus Gustafsson (C) deltar 

inte i beslutet.  

________________ 

Exp: 

Räddningsförbundet Östra Blekinge  

Karlskrona kommun  
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§ 132 Dnr 2021-000259 303 

Anhållan om införlivande av fastighet i 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Vieryd 
2:36 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheten Vieryd 

2:36 i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

 

Motivering till anhållan för införlivande: 

 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till de befintliga verksamhetsområdena 

för vatten och spillvatten. Visas enligt karta där fastigheten är rödmarkerade 

och verksamhetsområdet är skrafferade. Fastigheten ingår i ett större 

sammanhang enligt 6 § i LAV och ett behov av vattentjänster föreligger. 

.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheten 

Vieryd 2:36 i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige införlivar fastigheten Vieryd 2:36 i verksamhetsområde 

för vatten och spillvatten. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Conny Miketinac 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Jörgen Holmström  
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§ 133 Dnr 2021-000215 269 

Nya verksamhetsområden för dagvatten fastighet och 
dagvatten gata i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Föreslagen Va-taxa för anläggningsavgift i Ronneby kommun är uppbyggd 

på 4 vattentjänster. Dessa vattentjänster är vatten, spillvatten, dagvattengata 

och dagvattenfastighet. Idag finns det verksamhetsområde för 3 

vattentjänster. De befintliga verksamhetsområdena är vatten, spillvatten och 

dagvatten. Verksamhetsområdet dagvatten behöver delas upp till dagvatten - 

gata och dagvatten - fastighet. 

Nya verksamhetsområden bildas för dagvatten – gata och dagvatten - 

fastighet enligt bifogat dokument.      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om två nya verksamhetsområden för 

dagvatten – gata och dagvatten – fastighet att gälla från 2021-06-01.       

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om två nya 

verksamhetsområden (enligt bilaga) för dagvatten – gata och dagvatten – 

fastighet att gälla från 2021-06-01. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att två nya verksamhetsområden, till detta 

protokoll bifogad bilaga 1, för dagvatten – gata och dagvatten – fastighet att 

gälla från 2021-06-01. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Conny Miketinac 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Jörgen Holmström  

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 134 Dnr 2021-000181 047 

Förslag till beslut om fördelning av den sk. 
skolmiljarden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-03-18 § 32 

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet 2021 

med en miljard kronor för att möta den tuffa utmaning som Covid – 19 

medfört. Regeringen skriver bland annat följande gällande syftet med 

bidraget och bakgrunden:  

Bidraget ska bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna 

säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 

pandemin. 

Skolorna behöver inte ansöka om pengarna då de betalas ut till alla 

kommuner.  

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 

grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag. 

Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas 

ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas 

till insatser i kommunala och fristående skolor. 

 

Bidraget fördelas proportionerligt till kommunerna utifrån antalet barn och 

unga mellan 6 – 19 år som var folkbokförda i kommunen per den 1 

november 2020. För Ronnebys del innebär detta 2 926 802 kronor. 

 

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är som sagt att den ska användas 

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

har rätt till, trots coronapandemin.  

 

Till Ronneby kommun kommer dessa medel att betalas in på ett centralt 

konto då det bedöms vara ett generellt bidrag. Därmed kan inte 

utbildningsförvaltningen ta del av dessa medel utan kräver ett beslut i 

kommunfullmäktige.         

Bedömning 

Det framgår tydligt att dessa medel skall gå till säkerställa att de barn och 

ungdomar som är folkbokförda i Ronneby kommun får den utbildning de har 
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rätt till. Vidare anger regeringen att pengarna skall användas till insatser i 

kommunala och fristående skolor. Dock anger man inte hur kommunen och 

de fristående aktörerna i detalj skall använda pengarna, men att det ska gå till 

att trygga barnens rätt till utbildning står klart. Därmed är det vår bedömning 

att dessa medel skall flyttas över till utbildningsnämnden för att sedan 

fördelas till både kommunala och fristående huvudmän vilka har elever 

mellan 6 – 19 år som var folkbokförda i kommunen per den 1 november 

2020. 

 

Det är för tidigt att se samtliga negativa effekterna av den pandemi som 

tvingat oss att införa distansundervisning på gymnasieskolan och årskurs 7 – 

9. Dock finns det redan nu vissa tydliga signaler på att det drabbar flera av 

våra elever negativt.  

 

I årskurs 3 på gymnasieskolan ser vi att fler elever än tidigare hamnat efter i 

sitt gymnasiearbete, fler elever har tappat i progressionen gällande 

matematik på gymnasieskolan, det är svårt att i vissa fall få ut eleverna på 

praktik vilket innebär att de måste ta igen tiden efter läsåret slut, i rapporter 

får vi ta del av en växande psykisk ohälsa bland unga på grund av den 

rådande situationen med distansundervisning samt att den beslutade 

timplanen för högstadiet kan bli svår att upprätthålla på sikt.  

 

Tyvärr finns det en stor risk att större insatser med utökad lovskola, förlängt 

läsår eller utökad undervisning på helger eller efter skoldagen blir aktuellt. 

Dessa åtgärder kommer naturligtvis medföra ökade kostnader för 

utbildningsförvaltningen och fristående skolor. Dessa ökade kostnader är 

exempel på insatser som statsbidraget skall användas till. Därmed bör 

statsbidraget föras över till utbildningsnämnden för vidare fördelning.        

Förslag till beslut 

Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att föra över medel för den så kallade 

Skolmiljarden till utbildningsnämnden.      

Utbildningsnämndens beslut 2021-03-18 

Utbildningsnämnden bifaller ordförandens yrkande och tillägg enligt 

följande; 

 

Tyvärr finns det en stor risk att större insatser med utökad lovskola, förlängt 

Läsår eller utökad undervisning på helger eller efter skoldagen blir aktuellt. 

Dessa åtgärder kommer naturligtvis medföra ökade kostnader för 

Utbildningsförvaltningen och fristående skolor. Dessa ökade kostnader är 

Exempel på insatser som statsbidraget skall användas till. Därmed bör 

statsbidraget föras över till utbildningsnämnden för vidare fördelning. 
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Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att föra över medel för den så kallade 

Skolmiljarden till utbildningsnämnden. 

 

Ärendet är omedelbart justerat. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att över 2 926 802 kronor 

från den så kallade skolmiljarden till utbildningsnämnden. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige för över 2 926 802 kronor från den så kallade 

skolmiljarden till utbildningsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningen, Tobias Ekblad  

Ekonomienheten  
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§ 135 Dnr 2021-000182 240 

Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder 
via Nationella geodataplattformen 

 

Sammanfattning  

Enligt Boverkets föreskrifter skall kommunerna göra sina nya och ändrade 

detaljplaner tillgängliga digitalt senast 1/1 2022. Boverket har utfärdat 

föreskrifterna och Lantmäteriet har utvecklat en nationell geodataplattform 

för lagring och tillgängliggörande för de som inte själva vill utveckla en egen 

tillhandahållandelösning. Informationen på geodataplattformen skall göras 

fritt tillgänglig och kommunen skall lämna support på innehållet. 

Detaljplanerna är först ut att ingå i datamängderna men fler 

informationsmängder är att vänta.  

Bedömning 

Avtalsarbete inför föreskrifter om digitala detaljplaner: 

Enligt Boverkets föreskrifter skall kommunerna göra sina nya och ändrade 

detaljplaner tillgängliga digitalt senast 1/1 2022. Boverket har utfärdat 

föreskrifterna och Lantmäteriet har utvecklat en nationell geodataplattform 

för lagring och tillgängliggörande för de som inte själva vill utveckla en egen 

tillhandahållandelösning. Informationen på geodataplattformen skall göras 

fritt tillgänglig och kommunen skall lämna support på innehållet. 

Detaljplanerna är först ut att ingå i datamängderna men fler 

informationsmängder är att vänta. 

 

I producentavtalet till lantmäteriets nationella geodataplattform, som styr hur 

informationen skall göras tillgänglig nämns tre olika lösningar.  

 

1. Kommunen ansluter sig som producent till den nationella 

geodataplattformen och ser till att ha program/system som med API 

kan ladda upp och hämta hem information till och från geotorget.  

 

2. Kommunen tillhandahåller själv informationen enligt standard och 

har utvecklad egen teknik för detta. 

 

3. Kommunen har ett ombud som ombesörjer tillgängliggörandet av 

informationen.  
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Alternativet med anslutning till den nationella geodataplattformen ses idag 

som det mest realistiska alternativet om man inte vill utveckla egna lösningar 

själv från grunden, vilket i Ronnebys fall inte känns aktuellt. Några ombud 

har vi inte hittat med lämpliga lösningar än. 

 

För att ansluta sig som producent och konsument behövs tre olika avtal med 

Lantmäteriet. Dels ett producentavtal, dels ett konsumentavtal, men 

sannolikt även ett personuppgiftsbiträdesavtal, (PUB-avtal). 

 

I dagsläget (20210318) är det en av 290 kommuner som är anslutna till 

producentavtalet och inga datamängder finns uppladdade till geotorget enligt 

lantmäteriets hemsida. Men eftersom man senast 1/1 2022 måste vara igång 

och system komma på plats samt tester göras behöver man tidigt komma 

igång med avtalsarbetet.  

 

Ronneby kommun bör se över avtalen som finns att teckna med Lantmäteriet 

och förbereda sig för att skriva på och ansluta sig till Lantmäteriets 

nationella geodataplattform. Vi behöver ha en beredskap för att snabbt kunna 

komma igång och testa de system som utses som verksamhetssystem för 

detaljplanearbetet. Det är även viktigt att varje avtal läggs på rätt ansvarig 

nivå och samtliga av dessa avtal bör ligga under 

Kommunledningsförvaltningen där också GIS-funktionen sitter som ansvarar 

för all kartdatahantering i kommunen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta underteckna producentavtal och 

personuppgiftsbiträdesavtal och ansluta sig till Lantmäteriets nationella 

geodataplattform 

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att underteckna 

producentavtal och personuppgiftsbiträdesavtal och ansluta sig till 

Lantmäteriets nationella geodataplattform. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige undertecknar producentavtal och 

personuppgiftsbiträdesavtal och ansluter sig till Lantmäteriets nationella 

geodataplattform. 

________________ 

Exp: 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef  
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§ 136 Dnr 2021-000226 253 

Ansökan köp av mark till Sjölejonet 1 från Risatorp 1:10 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har ansökt om att köpa till ca 2000 kvm 

mark från kommunägda Risatorp 1:10. På Sjölejonet 1 bedrivs en 

markentreprenadfirma (F:a Willy Persson) och marken som önskas köpas är 

tänkt att nyttjas för utökning av den verksamheten. Då det aktuella 

markområdet bland annat ligger inom naturreservatet för Södra 

Brunnsskogen krävs en ändring av reservatsgränsen. Detaljplan för området 

behöver också upprättas.  

Bedömning 

Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har ansökt om att köpa till ca 2000 kvm 

mark från kommunägda Risatorp 1:10. På Sjölejonet 1 bedrivs en 

markentreprenadfirma (F:a Willy Persson) och marken som önskas köpas är 

tänkt att nyttjas för utökning av den verksamheten. 

Marken ligger inom det kommunala naturreservatet för Södra Brunnsskogen. 

Naturreservat och andra områdesskydd regleras i miljöbalkens 7 kapitel. Då 

det enligt reservatsföreskrifterna är förbjudet att avstycka tomt innebär det 

att berörd del av reservatet måste upphävas för att en försäljning av marken 

ska kunna ske. Eftersom reservatet är kommunalt är det kommunen som tar 

beslut om förändringar av det. Dock kan reservatsgränser inte ändras hur 

som helst, utan det krävs synnerliga skäl.  Synnerliga skäl är ett av de högst 

ställda kraven inom svensk rätt. I förarbetena till miljöbalken anges att syftet 

med ett beslut om naturreservat ska vara att skapa ett definitivt skydd och 

endast undantagsvis ska avsteg från skyddet göras. Normalt sett ska inte 

privata exploaterings-företag tillåtas som skäl för upphävande, vilket detta 

ärende faller in under. Markområdet har dock tidigare använts som lertag 

och i takt med att den verksamheten avvecklats har området fyllts ut. År 

2012 gjordes provgropar på markområdet som gav indikationer på att 

området är utfyllt med bygg- och fyllnadsmassor. Detta kan vara ett skäl till 

att flytta reservatsgränsen för att den delen som indikerar utfyllnad hamnar 

utanför. Den eventuella saneringsfrågan måste lösas innan utfyllnad kan ske.  

För att kunna överföra mark som inte är detaljplanerad till en fastighet som 

ligger inom detaljplan kommer det krävas att en ny detaljplan tas fram för 

Sjölejonet 1 och den mark som önskas köpas. Sådan kostnad faller på 

köparen. 

Markpriset bör följa riktlinjerna om köp ska genomföras.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta följande: 

Att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att påbörja arbete med 

ändring av reservatsgräns. 

Att ge planenheten i uppdrag att teckna planavtal med fastighetsägaren till 

Sjölejonet 1.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att påbörja arbete 

med ändring av reservatsgräns. 

2. Ge planenheten i uppdrag att teckna planavtal med 

fastighetsägaren till Sjölejonet 1. 

3. Bestämma markpriset till 50 kronor per kvadratmeter. 

4. Kostnaden av flytten av reservatsgränsen tillfaller köparen. 

Jäv 

Willy Persson (KD). 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L), Lova Necksten (MP), Sune Håkansson 

(RP), Ola Robertsson (S), Roger Fredriksson (M) och Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Lova Necksten (MP), Ola Robertsson (S) och Sune Håkansson (RP) yrkar 

avlas på kommunstyrelsens beslut.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Lova Necksten (MP) m.fl. förslag, bifall mot avslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.       
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga D, avges 

tjugoåtta (28) ja-röster, tjugo (20) nej-röster och en (1) är frånvarande, 

varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att påbörja arbete 

med ändring av reservatsgräns. 

2. Ge planenheten i uppdrag att teckna planavtal med 

fastighetsägaren till Sjölejonet 1. 

3. Bestämma markpriset till 50 kronor per kvadratmeter. 

4. Kostnaden av flytten av reservatsgränsen tillfaller köparen. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Lova Necksten (MP) förslag.  

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 

Mark- och exploateringsenheten, Sara Jonasson 

Fastighetsägaren till Sjölejonet 1  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(117) 
2021-05-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr 2021-000146 252 

Fastighetsreglering mellan Ronneby 25:16 och 
Telefonen 1 enligt detaljplan. 

 

Sammanfattning  

Överenskommelse om fastighetsreglering har träffats mellan ABRI och 

Ronneby kommun gällande överförande om cirka 1800 kvadratmeter från 

Telefonen 1 till Ronneby 25:1. Fastighetsregleringen krävs för att kunna 

genomföra detaljplanen och bygga ut lokalgata och cirkulation inför starten 

av Parkdalaskolan.  

Bedömning 

För att genomföra detaljplanen för Svarven 1 (Parkdalaskolan) krävs 

fastighetsreglering från Telefonen 1 (ägare ABRI) till Ronneby 25:1 (ägare 

kommunen). Området nedan är cirka 1800 kvadratmeter: 

 

 

 

Området är i detaljplan lokalgata som ska inrymma cirkulation som påbörjas 

under våren 2021. Köpeskillingen är satt till 70 kronor per kvadratmeter. 

Kommunen står för lantmäterikostnaden.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(117) 
2021-05-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till överenskommelse 

mellan Telefonen 1 och Ronneby 25:1.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

överenskommelse mellan Telefonen 1 och Ronneby 25:1 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till överenskommelse 

mellan Telefonen 1 och Ronneby 25:1. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 

AB Ronneby Industrifastigheter  
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§ 138 Dnr 2021-000243 214 

Äskande av medel för utredningar till detaljplaner 

 

Sammanfattning  

För att kunna genomföra utredningar till ett antal detaljplaner krävs medel 

för att kunna bekosta dessa utredningar. I denna skrivelse kostandssätts 

utredningar till fyra detaljplaner. Beräkning av kostnader har gjorts av 

stadsarkitekt och mark- och exploateringschef.  

Bedömning 

Följande pågående detaljplaner har utredningsbehov. Samtliga utredningar 

prissatta. Beräkning av kostnader har gjorts av stadsarkitekt och mark- och 

exploateringschef.  Uppskattad kostnad baseras på tidigare 

utredningskostnader och avstämning med konsult om kostnadsuppskattning. 

Ronneby 22:1 (Viggen norra etapp 3) 

* Dagvatten    ca 100 000 kr              

* Geoteknik    ca 50 000 kr 

 

Ronneby 22:1 (Motocrosbanan) Ronneby 22:1 (Motocrossbanan) 

* Dagvatten (komplettering)   ca 100 000 kr             

* Trafik     ca 75 000 kr             

* Lokaliseringsutredning (till MKB:n)  ca 50 000 kr             

* Geotekniskt PM   ca 50 000 kr  

 

Leoparden 6 

* Dagvatten     ca 80 000 kr 

 

Planprogram Norra Aspan 

* Landskapsbildsanalys   ca 100 000 kr 

* Naturvärdesinventering             ca 75 000 kr 

 

Sammanställt behov är 680 000 kr. Organisationen fungerar så att mark- och 

exploateringsenheten bekostar utredningar kopplade till detaljplaner och 
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planarkitekten ansvarar för att upphandla utredningarna. Förslaget är därför 

att mark- och exploateringsenheten tillförs 680 000 kr i driftsmedel. 

Sammanställt behov är 680 000 kr. Organisationen fungerar så att mark- och 

exploateringsenheten bekostar utredningar kopplade till detaljplaner och 

planarkitekten ansvarar för att upphandla utredningarna. Förslaget är därför 

att mark- och exploateringsenheten tillförs 680 000 kr i driftsmedel.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta tillföra mark- och exploateringsenheten 

680 000 kr i driftsmedel.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra mark- och 

exploateringsenheten 680 000 kr i driftsmedel. Finansiering sker via 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tillföra mark- och exploateringsenheten 

680 000 kr i driftsmedel. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 

Ekonomienheten  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(117) 
2021-05-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 139 Dnr 2021-000214 622 

Specialkost och anpassade måltider i förskola och 
skola i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden  

Kostenheten har fått i uppdrag av Teknik-, fritid- och kulturnämnden att 

utreda vilka koster som ska tillhandahållas inom Ronneby kommuns 

förskolor och skolor med medföljande konsekvensanalys. 

 

Till grund för förslaget ligger ”Nationella rekommendationer för specialkost 

och anpassad måltider i förskola och skola”, rekommendationer som tagits 

fram som stöd till kommuner av Kost & Näring tillsammans med en 

referensgrupp av representanter för myndigheter, bransch- och 

intresseorganisationer. Syftet med dessa nationella rekommendationer är att 

ge kommuner vägledning rörande rätten till specialkost och anpassade 

måltider för barn/elever inom förskola och skola.  

Idag saknas lagtext angående rätten till specialkost och anpassade måltider. 

Inte heller finns idag juridiska tolkningar av skollagen och 

diskrimineringslagstiftningen rörande skolmåltider och rätten till 

specialkost/anpassad måltid. 

Rekommendationerna tar upp ansvarsfördelning gällande 

arbetsmiljölagstiftning, skollagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning, 

diskrimineringslagstiftning och livsmedelslagstiftning. 

Förslagen på vilka koster som ska serveras bygger på medicinsk specialkost 

samt rätten till anpassningar huvudsakligen enligt 

diskrimineringslagstiftningen, och som anses nödvändiga för att 

barnet/eleven ska klara sin studiegång i skolan eller vistelse i förskolan. 

 

Specialkost 

Inom begreppet specialkost ryms behov av avvikelser från normalkosten på 

grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra 

överkänslighetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att 

de som har medicinskt behov har tillgång till säker kost. 
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Eliminationskost på grund av matallergi kan leda till ett lägre energiintag 

med negativa effekter på barnets tillväxt men vissa matallergier tenderar att 

växa bort. Mot den bakgrunden är det därför viktigt att regelbundet 

undersöka om allergin vuxit bort.  

Måltidsverksamheten ska säkerställa att förskolans eller skolans kök inte 

använder jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel, varken som ingrediens i 

matlagningen eller som tillbehör. Denna rekommendation gäller oavsett om 

det finns barn/elever med denna typ av matallergi i verksamheten. För att 

säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel ska 

medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/ 

skolrestaurangen. 

 

Anpassade måltider 

Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och 

måltidsanpassningar för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska, 

kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter 

att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden. Detta inkluderar 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Kategorin omfattar även 

andra kostavvikelser, grundade i exempelvis etiska ställningstaganden och 

religion. 

Anpassad måltid av religiösa skäl ska erbjudas endast om den aktuella 

religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning, de 5 

världsreligionerna. Ett vegetariskt måltidsalternativ räknas som en fullgod 

anpassad måltid. 

Skolrestaurangerna bör ha en flervalsbuffé i där bland annat lakto-ovo-

vegetarisk kost erbjuds dagligen som normalkost, och inte som anpassad 

måltid eller specialkost. 

Vegankost räknas till etisk kost, klassas som anpassad måltid och kan 

serveras enligt Livsmedelverkets råd. Det är dock tveksamt om Ronneby 

kommun kan servera en näringsriktig kost enligt Skolverket/skollagen om 

barnet/eleven måste komplettera sin kost med kosttillskott utanför skoltid. 

 

Läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist 

Läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist ska lämnas in för att vara 

berättigad till medicinsk specialkost. Undantag råder vid laktosintolerans.  

Kostintyg lämnas in vid varje läsårsstart av vårdnadshavare eller myndig 

elev som intygar att barnet/eleven även i hemmet äter enligt inlämnat 

kostintyg.  
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Pedagoger och andra vuxna har rätt till specialkost och/eller anpassad måltid 

om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider. 

 

Indragen rätt till specialkost och/eller anpassad måltid 

Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillhandahålls tas 

aldrig i anspråk av de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder – ofta 

helt i onödan – till ökat matsvinn, högre kostnader och sämre 

resursutnyttjande.  

Mot den bakgrunden kan sanktioner vara motiverade. Om en elev under två 

veckors tid inte gjort anspråk på överenskommen specialkost eller 

måltidsanpassning, utan att frånvaro meddelats, kommer tillhandahållandet 

av specialkosten/måltidsanpassningen upphöra. 

 

Uppdragsbeskrivning vid pedagogisk lunch 

Idag saknas en uppdragsbeskrivning över de arbetsuppgifter som ingår vid 

en pedagogisk lunch. Personalgrupperna inom kök och pedagogik har olika 

och ibland vitt skilda förväntningar på varandra. För att förenkla och 

tydliggöra var och ens uppdrag föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen att det tas farm en uppdragsbeskrivning på 

arbetsuppgifter som ingår i pedagogisk lunch.  .  

Bedömning 

Nedan följer ett utdrag ur Nationella rekommendationer om specialkost och 

anpassade måltider i förskola och skola tillsammans med Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningens åsikter rörande vissa koster, som ligger till grund för 

kommande förslag om vilka koster som serveras i Ronneby kommuns 

förskolor och skolor  

 

Tjänsteförslag och konsekvensanalys har diskuterats med Elevhälsans  

Medicinska Insats (EMI) och verksamhetschefer vid 

Utbildningsförvaltningen. 

 

”Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i 

förskola och skola” 

Nedan följer ett utdrag ur ”Kost & Närings nationella rekommendationer för 

specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Den återfinns i sin 

helhet som bilaga 1.  
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Rekommendationerna är indelade i tre huvudavsnitt. De båda första 

fokuserar på barns/elevers rätt till specialkost respektive anpassade måltider, 

det vill säga anpassningar som inte grundas i allergi eller överkänslighet. 

Tredje avsnittet handlar serveringslösningar och intyg. 

Bakom rekommendationerna står Kost & Näring, en branschförening inom 

chefsorganisationen Ledarna vars medlemmar består av kostchefer, 

måltidsansvariga och andra ledare som finns och verkar inom landets 

offentliga måltidsverksamheter. Arbetet med rekommendationerna har letts 

av föreningens experter på området, medlemmarna i fokusgrupp Förskola 

och skola. 

För att uppnå bredast möjliga förankring formerades i inledningsskedet av 

arbetet en referensgrupp bestående av representanter för myndigheter, 

bransch- och intresseorganisationer. Kontakterna mellan Kost & Näring och 

referensgruppen har under arbetets gång varit täta. 

Följande aktörer (i bokstavsordning) har ingått i referensgruppen och 

dessutom fungerat som remissinstanser i framtagningen av 

rekommendationerna: 

 Astma- och Allergiförbundet 

 Svenska Barnläkarföreningen, delföreningen för allergi och 

lungmedicin 

 Svenska Celiakiförbundet 

 Dietisternas Riksförbund, sektion Barnhälsovård 

 Kristina Georgiev, skolöverläkare, Kristianstads kommun 

 Livsmedelsverket, nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, 

skola och omsorg 

 Svenska skolläkarföreningen 

 Sveriges Kommuner och Regioner 

 Unga Allergiker 

 

Syftet med dessa nationella rekommendationer är att ge vägledning rörande 

rätten till specialkost och anpassade måltider för barn/elever inom förskola 

och skola. De primära målen med rekommendationerna är: 

 Att skapa förutsättningar för nationellt likvärdig, och därmed rättvis 

och förutsägbar, praxis på området. 
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 Att skapa samsyn i vad som är en rimlig balans i avvägningen mellan 

individens behov och önskemål, kontra rimlig fördelning av de 

skattemedel som finansierar de offentliga måltidsverksamheterna. 

 Att etablera detta dokument som given utgångspunkt i dialogen 

mellan måltidsverksamheter, matgäster, anhöriga, rektorer, 

pedagoger och elevhälsa, liksom i utbytet med företrädare för 

myndigheter och politik. 

 

Specialkost och anpassade måltider 

Tidigare har begreppet ”specialkost” i många fall fungerat som en bred, 

samlad – och därför också förhållandevis otydlig – definition på alla typer 

mat- och måltidsavvikelser. 

Mot den bakgrunden delas mat- och måltidsavvikelser fortsättningsvis in i 

två huvudgrupper: specialkost respektive anpassade måltider. Syftet med 

distinktionen är att tydligare strukturera och kategorisera de skäl som ligger 

till grund för behoven av olika avvikelser, då detta har avgörande betydelse 

för hur dessa ska hanteras av måltidsverksamheten och skolan/förskolan. 

 

 Specialkost: Samma begrepp som tidigare men nu i den specifika 

betydelsen ”kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd” 

(definition hämtad från Socialstyrelsens termbank) och som avser 

medicinskt motiverade avvikelser från standardkosten. 

 Anpassade måltider: Med det nya begreppet ”anpassad måltid” avses 

de avvikelser från standardkosten och/eller den ordinarie 

måltidssituationen som utgår ifrån rätten till anpassningar 

huvudsakligen enligt diskrimineringslagstiftningen, och som anses 

nödvändiga för att barnet/eleven ska klara sin studiegång i skolan 

eller vistelse i förskolan. Uteslutning av vissa livsmedel på grund av 

religion, valet att äta en helt växtbaserad kost och olika anpassningar 

av mat och/eller måltidsmiljö på grund av neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) är tre exempel på anpassade måltider. 

 

 

Del 1: Specialkost 

Inom begreppet specialkost ryms behov av avvikelser från normalkosten på 

grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra 

överkänslighetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att 

de som har medicinskt behov har tillgång till säker kost. 
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Rekommendationer | Specialkost, generellt  

➔ Elever med konstaterat behov av specialkost upplever ofta ett stort 

utanförskap då de känner sig annorlunda. Specialkosten bör därför likna den 

ordinarie måltiden så mycket som möjligt och måltiden ska vara klar när 

eleven kommer till skolrestaurangen. 

➔ Det är viktigt att vårdnadshavare har regelbunden kontakt med vården 

och att det görs ordentliga allergiutredningar, om möjligt med genomförande 

av provokationer, så att inte livsmedel utesluts i onödan. 

 

Ansvar 
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Skyldighet att servera säker och näringsriktig mat också till elever med en 

konstaterad matallergi vilar på huvudmannen. Det är juridiskt prövat. 

Den lagstiftning som kommer i fråga om något går fel i hanteringen av 

specialkost är arbetsmiljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Vid 

inträffad incident råder anmälningsplikt. 

I arbetsmiljölagstiftningen benämns vanligtvis den ytterst ansvariga för 

arbetsmiljön ”huvudman”. Huvudmannen har oftast lämnat över ansvaret för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet till förskolans eller skolans rektor. 

I livsmedelslagstiftningen kallas de fysiska eller juridiska personer som 

ansvarar för att kraven i regelverket uppfylls för ”livsmedelsföretagare”. 

Livsmedelsföretagaren har oftast lämnat över ansvaret till en 

måltidsansvarig. 

Om fel i hanteringen av specialkost ger upphov till exempelvis en allergisk 

reaktion, innebär detta i praktiken att: 

 Den som är ansvarig för elevers arbetsmiljö, vanligtvis rektor, ska 

göra en anmälan om det inträffade till Arbetsmiljöverket. 

 Den som är ansvarig för efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, 

vanligtvis måltidsansvarig, ska göra en anmälan om det inträffade till 

kommunens miljö- och hälsoinspektör. 

 

Kommunen eller den enskilda huvudmannen anpassar ansvarsfördelningen 

efter sin organisation. Det är viktigt att det finns en tydlig ansvars- och 

arbetsfördelning mellan skolledning och den som ansvarar för mat och 

måltider i förskolan eller skolan. 

 

Matallergi 

Vid matallergi reagerar kroppen på proteinerna i exempelvis mjölk, ägg, 

fisk, spannmål, soja, skaldjur, baljväxter, nötter, jordnötter, mandel och 

sesamfrö. Dessa livsmedel kan orsaka allvarliga såväl som milda symtom. 

Den individuella känsligheten varierar. 

Studier har visat att eliminationskost på grund av matallergi kan leda till ett 

lägre energiintag med negativa effekter på barnets tillväxt. Det finns även 

studier som visat att barn och ungdomar med matallergi ofta upplever sig ha 

en sämre livskvalitet. 

Vissa matallergier tenderar att växa bort. Det gäller främst mjölk- och 

äggallergi. Vid två års ålder har knappt hälften av barnen vuxit ifrån sin 

mjölkallergi och 85 % har gjort det innan skolåldern. Mot den bakgrunden är 

det därför viktigt att regelbundet undersöka om allergin vuxit bort.  
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Rekommendationer rörande uppdatering av läkarintyg återfinns i del 3. 

Noterbart är att allergivården står inför stora utmaningar, då det redan i 

nuläget finns få allergologer ute i landet och stora pensionsavgångar väntar 

inom de kommande åren. I dag utreds de flesta barn och unga av 

primärvården som inte har samma kunskaper om allergi som allergologer. 

Av den anledningen kan flexibilitet vara motiverat, exempelvis för de 

tidsfrister måltidsverksamheterna fastställer för när intyg senast ska vara 

inkomna eller uppdaterade. 

 

”Spår av…” – nötter, ägg med mera 

”Kan innehålla spår av…” beskrivs av Livsmedelsverket som en 

varningsmärkning på livsmedel, där fastställda gränsvärden i dagsläget 

saknas. I vissa produkter kan halterna av allergen vara obefintliga, i andra 

högre. Halterna i en och samma livsmedelsprodukt kan också variera över 

tid. 

Att utesluta livsmedel märkta med ”kan innehålla spår av” (eller 

motsvarande formulering) till samtliga matgäster, och inte enbart till de med 

matallergi, skulle medföra ett radikalt minskat utbud av livsmedel. 

 

Rekommendationer | ”Spår av…” – nötter, ägg med mera  

➔ Livsmedel märkta ”kan innehålla spår av” kan användas till 

normalkosten. 

➔ Livsmedel med denna märkning ska däremot inte erbjudas matgäster som 

anmält allergi mot ämnet via kostintyg och som även i hemmet utesluter 

detta. 

➔ Eftersom känsligheten mot ett och samma allergen kan variera från 

individ till individ kan sjukvården göra individuella bedömningar. 

 

Luftburen allergi 

Luftburen allergi innebär att immunförsvaret reagerar på luftburna 

allergener. Det är mycket ovanligt och känsligheten varierar. Trots att 

allergin är ovanlig är den viktig att nämna, då den kan vara starkt 

begränsande för den enskilda individen och därigenom också för andra i 

verksamheten. Till följd av bristande kunskaper och stor oro inför luftburen 

allergi är det vanligt med krav på mer långtgående säkerhetsåtgärder än vad 

som egentligen är nödvändigt. 
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Rekommendationer | Luftburen allergi, generellt  

➔ Barn/elever med luftburen allergi ska ha kontakt med allergiläkare för att 

göra provokation och ställa diagnos. 

➔ Eventuella anpassningar i måltidsmiljön genomförs när en allergisk 

reaktion på det luftburna livsmedlet påvisats via provokation. 

➔ När läkarintyg finns för luftburen allergi ska skolan upprätta rutiner för 

hur situationen ska hanteras.  

 

Rekommendationer finns för hantering vid luftburen allergi såsom luftburen 

ägg-, fisk- och jordnötsallergi. 

 

Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel 

Allergi mot jordnötter, nötter och mandel hör till de vanligaste i världen och 

debuterar ofta i skol- eller förskoleåldern. De växer vanligtvis inte bort och 

den allergiska reaktionen kan vara mycket allvarlig. Av den anledningen ska 

dessa livsmedel uteslutas i förskolor och skolrestauranger. 

Andra allergener så som mjölk, ägg och vete kan också de orsaka allvarliga 

allergiska reaktioner. Men då det i nämnda exempel handlar om närmast 

oumbärliga baslivsmedel utesluts de ändå inte generellt ur måltiden för alla 

matgäster, utan enbart för dem med allergi. 

 

Rekommendationer | Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel  

➔ Måltidsverksamheten ska säkerställa att förskolans eller skolans kök inte 

använder jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel, varken som ingrediens i 

matlagningen eller som tillbehör. Denna rekommendation gäller oavsett om 

det finns barn/elever med denna typ av matallergi i verksamheten. 

➔ Trots att nämnda livsmedel inte används i förskolan eller skolans kök ska 

allergi mot dessa ändå noteras på kostintyget, i syfte att möjliggöra hänsyn 

till ”spår av...”-märkningar. 

➔ För att säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och 

mandel ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/ 

skolrestaurangen. 

➔ Ansvaret för rutiner gällande övriga lokaler i förskolan/skolan ligger på 

rektor. 
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Celiaki 

Celiaki är en så kallad autoimmun sjukdom och räknas som livslång. 

Barn/elever med celiaki måste ha en strikt glutenfri kost för att kunna behålla 

sin hälsa och undvika följdsjukdomar och allvarliga sjukdomstillstånd. 

Allvaret i celiaki tenderar att underskattas då sjukdomen ibland kallas 

”glutenintolerans”. En benämning som – helt felaktigt – antyder att små 

mängder gluten skulle kunna tolereras. 

 

Rekommendationer | Celiaki  

➔ Strikt glutenfri kost ska serveras. 

➔ Var uppmärksam på att även små mängder av gluten kan bryta ned 

tarmluddet och orsaka stora besvär för individen. 

 

Laktosintolerans 

Laktosintolerans är inte en sjukdom utan en ärftlig oförmåga att bryta ner 

laktos. Tillståndet är ofarligt men kan vara obehagligt. 

Total avsaknad av laktas vid födelsen är ytterst ovanlig och debuterar så fort 

barnet börjar äta bröstmjölk eller laktosinnehållande bröstmjölksersättning. 

Laktosintolerans hos barn före fem års ålder är mycket ovanligt. 

De flesta personer med laktosintolerans tål 5,0-7,5 g laktos per dag, vilket 

motsvarar den mängd som finns i 1,0-1,5 dl mjölk. 

Definitioner för benämningarna ”laktosreducerad” och ”låglaktos” baseras 

på den nordiska rapporten Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:557. 

I Sverige får ett livsmedel kallas laktosreducerat eller låglaktos om 

laktoshalten reducerats till en nivå som inte överstiger 1 g per 100 g 

konsumtionsfärdig vara. I laktosfria livsmedel ska laktos inte kunna påvisas 

med en metod som har en detektionsgräns på 0,01 g per 100 g. 

Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas redovisar inte laktosinnehållet separat. 

För att fastställa mängden laktos i en måltid kan istället mängden 

disackarider beräknas. 

 

Tumregel: 2-gramsgränsen 

I syfte att skapa en tydlig tumregel för servering av måltider med lågt 

laktosinnehåll, utformad för praktisk användning i måltidsverksamheten, 
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lanserar rekommendationerna begreppet ”2-gramsgränsen” rörande 

laktosintolerans. 

2-gramsgränsen innebär att mängden laktos i en portion av en viss maträtt får 

uppgå till max 2 g. Dryck är ej inräknad. Observera att individuella faktorer 

styr portionsstorleken. 

 

Rekommendationer | Laktosintolerans  

➔ Om normalkosten ligger under 2-gramsgränsen behöver ingen specialkost 

erbjudas. 

➔ Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen ska laktosintoleranta 

matgäster erbjudas ett måltidsalternativ som ligger under 2-gramsgränsen. 

➔ Minskning av portionens laktosinnehåll till under 2 g kan ske genom att 

enskilda komponenter i normalkosten byts ut. Exempel på mjölkrika 

komponenter är stuvningar och såser. 

➔ Exempel på mjölkrika rätter som i regel ligger över 2-gramsgränsen är 

pannkakor, risgrynsgröt, lasagne, potatisgratäng och redda soppor. 

➔ Barn under fem år ska inte erbjudas specialkost på grund av 

laktosintolerans annat än i undantagsfall. 

➔ Om laktosintolerans misstänks vara orsak till problem med magen är 

kontakt med primärvården nödvändig. Detta för att säkerställa rätt diagnos, 

då minskad mängd laktos i kosten riskerar att dölja sekundär laktosintolerans 

orsakad av en ännu odiagnostiserad sjukdom. 

➔ Ovanstående rekommendationer gäller inte för matgäster hos vilka 

komplett avsaknad av laktas konstaterats. Dessa erbjuds specialkost fri från 

komjölksprotein (det vill säga helt mjölkfri kost). 

 

Övrigt: kontaktallergi, korsreaktioner, överkänslighet 

kontaktallergi   

Allergisk reaktion efter hudkontakt med ett visst livsmedel förekommer men 

är mycket ovanligt. 

 

Rekommendation | Kontaktallergi  

➔ För att minska riskerna för en reaktion krävs att tydliga rutiner tas fram 

och anpassas till varje enskilt fall. 
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Korsreaktioner 

Korsreaktioner kan uppstå mellan olika allergener och orsaka besvär hos 

överkänsliga personer. Korsallergi är särskilt vanligt hos individer med 

pollenallergi, som då kan reagera mot exempelvis äpplen, nötter och 

stenfrukt och råa morötter. För pollenallergiker brukar korsallergin förvärras 

under pollensäsongen. Korsallergier ger sällan allvarliga besvär. 

 

Rekommendation | Korsreaktioner  

➔ Barn/elever med svåra korsallergiska besvär ska notera detta som allergen 

på inlämnat kostintyg. 

 

Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner 

Vissa livsmedel, bland annat citrus och vissa frukter och bär, kan ge en 

försämring hos vissa yngre barn och orsaka eksem eller klåda och rodnad 

runt munnen. Dessa reaktioner är inte allergi. 

Citronsyra 

Varför vissa personer reagerar på citronsyra är en omdiskuterad fråga som 

hittills inte kunnat besvaras av forskningen. Livsmedelsverket konstaterar att 

det inte är möjligt att vara allergisk mot citronsyra, eftersom man vid allergi 

reagerar på proteiner och citronsyra är inte ett protein. 

 

Rekommendationer | Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner  

➔ Vid lindrig överkänslighet räcker det att plocka bort det aktuella 

livsmedlet från tallriken, exempelvis om barnet/eleven blir rött om munnen. 

Livsmedlet behöver inte ersättas med annan produkt. 

➔ Vid överkänslighetsreaktion som misstänks vara orsakad av citronsyra 

ska vårdnadshavare ta kontakt med sjukvården. 

 

 

Del 2: Anpassade måltider 

 

Inledning och bakgrund 

Med anpassad måltid avses anpassningar som bedöms vara nödvändiga för 

att individen ska klara sin skolgång eller vistelse på förskolan. Utöver själva 

maten kan sådana anpassningar även innefatta måltidsmiljön. 
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Förskolan och skolan får inte – och ska givetvis inte – diskriminera något 

barn eller elev. Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering 

som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. 

 

Vad räknas som en anpassad måltid? 

Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och 

måltidsanpassningar för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska, 

kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter 

att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden. Detta inkluderar 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Kategorin omfattar även andra kostavvikelser, grundade i exempelvis etiska 

ställningstaganden och religion. 

Konkreta exempel på anpassade måltider: 

 Anpassning av religiösa skäl, t.ex. kosher, halal, minus fläsk 

 Anpassning av etiska skäl, t.ex. vegetariska koster, vegankost 

 Konsistensanpassning: ordinarie kost med anpassad konsistens 

 Separering: ordinarie kost där komponenterna är uppdelade 

 Energiberikning: ordinarie kost berikad med extra fett 

 Kost vid selektivt ätande 

 Anpassning i måltidsmiljön 
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Ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skolan är det rektor som med stöd av den medicinska elevhälsan ansvarar 

för bedömningen av vilka behov eleven har för att klara skolgång och 

uppsatta mål. 

I förskolan kan rektor med föräldrars samtycke ta kontakt med 

barnhälsovården för samverkan och dialog. 

 

Anpassningar av religiösa skäl 

Att inte erbjuda alternativ till standardkosten till barn/elever som av religiösa 

skäl avstår från vissa livsmedel kan vara diskrimineringsgrundande. 

Definition av religion 

Med religion avses i dessa rekommendationer de fem världsreligionerna; 

kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism. 
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Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte hör till 

de fem världsreligionerna omfattas inte av diskrimineringslagens skydd. 

 

Rekommendationer | Anpassningar av religiösa skäl  

➔ Anpassad måltid av religiösa skäl ska erbjudas endast om den aktuella 

religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning. 

➔ Trossamfund som inte bedöms tillhöra någon av de fem 

världsreligionerna sorterar under ”politiska åskådningar och etiska eller 

filosofiska värderingar”. 

➔ Ett vegetariskt måltidsalternativ räknas som en fullgod anpassad måltid. 

 

Anpassningar vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

Det är vanligt att barn/elever med exempelvis ADHD eller en diagnos inom 

autismspektrumet har problem med mat och situationer kring måltider. Det 

kan finnas flera orsaker till problemen och det är viktigt att dessa utreds 

noga. Det är viktigt att i samverkan hitta en strategi som fungerar väl både 

för barnet/eleven och för måltidsverksamheten. 

För att undvika att berättigade behov av måltidsanpassningar med tiden 

utvecklas till mer godtycklig efterfrågan på ”önskekost” är det viktigt att det 

kontinuerligt förs en dialog mellan föräldrar, måltidsverksamhet, elevhälsa 

och rektor genom dialogmöten. 

Det finns idag inga vetenskapliga bevis för att glutenfri kost skulle lindra 

symtomen vid ADHD. 

 

Rekommendationer/förslag till arbetsmodell | Anpassningar vid NPF 

➔ Genom regelbundna dialogmöten mellan föräldrar, måltidspersonal, 

elevhälsa och rektor säkerställs ett kontinuerligt utbyte kring 

individens/matgästens behov. 

➔ Syftet med dialogmötena är att säkerställa att barnet/eleven ska få så 

varierad och näringsriktig måltid som möjligt. 

➔ Det långsiktiga målet ska vara att utöka variationen i kosten, förslagsvis 

med utgångspunkt i den befintliga matsedeln. 

➔ Dagar då erbjudandet via den befintliga matsedeln inte är tillräckligt sker 

komplettering i form av en rullande, alternativ matsedel. 
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➔ Vid behov ska i sista hand en helt individanpassad måltid erbjudas. 

 

Anpassningar av etiska och övriga skäl 

Utöver anpassningar av religiösa skäl och på grund av neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF), förekommer önskemål om olika avvikelser 

från normalkosten av en rad andra anledningar. Till de vanligaste hör 

vegankost och – vilket i många måltidsverksamheter traditionellt räknats 

som kostavvikelse – vegetarisk kost. 

Andra exempel är glutenfri kost utan fastställd celiakidiagnos, LCHF-kost, 

kost utan E-nummer samt kost med endast svenskt kött och kyckling. 

Gemensamt för dessa exempel på kostpreferenser är att de i första hand 

grundas i personlig övertygelse och att de som regel är självordinerade. 

Diskrimineringslagstiftningen ger inget stöd för denna typ av 

kostpreferenser. 

Att äta mycket grönsaker, frukt, baljväxter och annan mat från växtriket 

innebär stora fördelar för både hälsa och klimat. Kost & Näring förordar en 

flervalsbuffé i skolrestaurangerna där bland annat lakto-ovo-vegetarisk kost 

erbjuds dagligen. Lakto-ovo-vegetarisk kost ska definieras som normal- kost, 

och inte som anpassad måltid eller specialkost. Flervalsbuffén ökar 

möjligheten för matgästen att själv komponera sin lunch. En fördjupning 

kring flervalsbuffé återfinns i avsnitt 3. 

 

Vegankost 

Vegankost räknas till etisk kost och kan serveras enligt Livsmedelverkets 

råd. För att kunna servera näringsriktig vegankost krävs emellertid goda 

kunskaper och användning av berikade livsmedel. Även kosttillskott kan 

komma att behöva tillsättas för att kosten ska bli näringsmässigt komplett. 

Noterbart är att godkända kosttillskott för barn under tre år i dagsläget 

saknas. 

 

Rekommendationer | Anpassningar av etiska och övriga skäl, inkl. vegankost  

➔ Vegetarisk kost ska inte klassas vare sig som anpassad måltid eller 

specialkost, och ska erbjudas alla barn/elever som önskar det. 

➔ Vegankost klassas fortsatt som anpassad måltid, men ska som huvudregel 

erbjudas alla individer som önskar det. Intyg från vårdnadshavare eller 

myndig elev ska dock lämnas in. Se vidare de tre avslutande 

rekommendationerna längre ner. 
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➔ Anpassningar av övriga skäl, och som saknar stöd i 

diskrimineringslagstiftningen, ska inte erbjudas. 

➔ Om servering sker i form av flervalsbuffé ska innehållet i rätter och 

måltidskomponenter alltid vara tydligt uppmärkta, för att säkerställa 

matgästens möjligheter till välinformerade val. 

 

Vegankost 

➔ Om vegankost serveras är det viktigt att tydliggöra för vårdnadshavare 

och elev att det är de, och inte förskolan/skolan, som ansvarar för att 

komplettera maten med kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt 

näringsintag.  

➔ Då godkända kosttillskott för barn under tre år saknas, avråds från 

servering av vegankost till små barn. 

➔ Om näringsberikade livsmedel inte används i tillagningen av vegankost, 

och tillräckligt näringsinnehåll därmed inte kan garanteras, bör matgästen 

informeras om detta, exempelvis i form av en skylt med budskapet: ”Vi 

erbjuder vegankost men kosten är inte fullvärdig på grund av att vi inte 

använder näringsberikade livsmedel”. 

 

Del 3: Runt om måltiden – planering, intyg, logistik 

 

De offentliga måltider som dagligen serveras landets barn/elever i allmänhet 

– och specialkoster och anpassade måltider i synnerhet – är resultatet av en 

lång och inte sällan komplex måltidskedja, med en mängd involverade 

aktörer. 

Denna del av dokumentet fokuserar på ”allt runtomkring” det faktiska 

tillhandahållandet av specialkost och anpassade måltider, det vill säga på de 

områden som definierar förutsättningarna för det som i förlängningen blir till 

mat och måltider avsedda för den enskilda matgästen. 

 

Flervalsbuffé 

Med flervalsbuffé ökar matgästens möjligheter att själv komponera sin 

måltid, vilket i sin tur kan minska behovet av specialkoster och anpassade 

måltider generellt. I skolrestaurangerna, men däremot inte i förskolans 

måltidsmiljö på grund av barnens låga ålder, förordar Kost & Näring därför 

flervalsbuffé som dagligen erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost. 
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Rekommendationer | Flervalsbuffé  

➔ I flervalsbuffén bör även en grönsaksbuffé ingå, med 4-8 komponenter 

där minst en innehåller vegetabiliskt protein, exempelvis i form av 

baljväxter. 

➔ För att säkerställa matgästens möjligheter att göra säkra och/eller 

välinformerade val ska tydlig uppmärkning ske av rätter och 

måltidskomponenter. 

➔ Placering av maträtterna i serveringsdisken ska göras med utgångspunkt i 

att undvika kontaminering. 

➔ Matgästerna ska informeras om att inte använda samma redskap för olika 

maträtter. 

➔ Om någon spiller från en maträtt till en annan ska köket kontaktas. 

➔ Vid servering till yngre elever bör en pedagog finnas med för att 

säkerställa att eleven får rätt mat. 

➔ Elever med svåra allergier ska avrådas från att ta mat från flervalsbuffé. 

 

Intyg 

Intyg delas upp i två kategorier: läkarintyg/journalutdrag respektive 

kostintyg, det vill säga intyg utställda till måltidsverksamheten i syfte att 

säkerställa korrekt hantering och förmåga att erbjuda specialkost och 

anpassade måltider. 

 

Integritet och GDPR 

Känsliga personuppgifter, dit läkarintyg, journalutdrag och kostintyg räknas, 

ska förvaras och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslag 

(2009:400) samt GDPR-förordningen. 

För att underlätta GDPR-hanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i 

samband med inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i 

måltidsverksamheten. 

 

Läkarintyg/journalutdrag 

Det finns i dagsläget inget lagrum för att kräva läkarintyg för specialkost, 

utan det är huvudmannen som avgör vilka åtgärder som är nödvändiga för att 

säkerställa att den mat som serveras är säker. 
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Vården kan bara intyga de sjukdomstillstånd som objektivt går att verifiera. 

Detta gäller exempelvis allergier och celiaki. När det gäller exempelvis 

laktosintolerans går detta i de flesta fall inte att verifiera objektivt och 

därmed kan vården inte heller skriva intyg om tillståndet. 

Viktigt att notera är att exempelvis mjölk- och äggallergi växer bort under de 

första åren hos en majoritet av de drabbade. För att undvika att specialkost i 

onödan tillhandahålls för allergier och tillstånd som hunnit växa bort är 

därför regelbunden uppföljning av central betydelse. Såväl för individen som 

för måltidsverksamheten. 

 

Rekommendationer | Läkarintyg/journalutdrag  

➔ För barnets/elevens bästa är det av yttersta vikt att misstanke om sjukdom 

alltid utreds av läkare. 

➔ Läkarintyg ska begäras åtminstone vid följande diagnoser: 

 Svår matallergi med akut allergisk reaktion (egenvårdsplan**) 

 Funktionsnedsättande matallergi*  (egenvårdsplan**) 

 Multiallergi (egenvårdsplan**) 

 Luftburen matallergi 

 Celiaki 

➔ Efter fastställd diagnos ska regelbundna uppföljningar genomföras av 

vården. 

➔ Fokus ska vid uppföljning ligga på hur allergin eller överkänsligheten 

utvecklats, inklusive om den minskat eller helt försvunnit – och inte på att 

endast förnya själva läkarintyget. 

➔ För äldre elever bör befintliga läkarintyg förnyas vartannat år. 

➔ För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas varje år. 

➔ Vid diagnosticerad celiaki rekommenderas undantag från regeln om 

förnyelse av läkarintyg, då detta är en livslång, kronisk sjukdom. 

➔ Vid behov kan lokala variationer på intygskrav utarbetas i samråd med 

vården. 

➔ Under den tid barnet/eleven är under utredning ska önskad 

specialkost/måltidsanpassning erbjudas. 
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➔ Måltidsverksamheten bör generellt inta en ödmjuk hållning inför det 

faktum att utredning och andra kontakter med vården kan ta lång tid. 

➔ Av praktiska skäl kan utdrag ur journal skrivna av läkare likställas med 

läkarintyg. 

* Matallergi som inte är livshotande men som leder till sänkt livskvalitet, 

prestationsförmåga och närvaro (t.ex. astma, magsmärtor, diarré, 

illamående, nässelutslag, klåda, eksem, huvudvärk, andningssvårigheter). 

** Med egenvårdsplan avses i detta sammanhang en individuell, skriftlig 

plan framtagen av behandlande läkare.  

 

Kostintyg 

För specialkoster och anpassade måltider ska alltid ett kostintyg fyllas i för 

att säkerställa en korrekt hantering i köket. Kostintyget fylls i av 

vårdnadshavare eller myndig elev. 

 

Rekommendationer | Kostintyg  

➔ Kostintyg ska förnyas regelbundet, förslagsvis vid läsårsstart och i 

samband med konkreta förändringar. 

➔ För att få specialkost eller anpassade måltider ska barnet/eleven även i 

hemmet äta enligt inlämnat kostintyg. Vårdnadshavare intygar att så är fallet. 

➔ Specialkost och anpassade måltider lagas endast på upphandlade 

livsmedel. 

➔ Måltidsverksamheten ska delge rektor, elevhälsa och berörda pedagoger 

kostintyget för kännedom.  

➔ Måltidsverksamheten rekommenderas att föra statistik över antalet 

specialkoster och anpassade måltider som tillagas, för att kunna jämföra 

behoven över tid. Ett förslag till statistikblankett finns tillgängligt för 

nedladdning via Kost & Närings hemsida. 

 

Specialkost eller anpassad måltid för pedagoger och andra vuxna 

Rätt till specialkost och/eller anpassad måltid kan finnas för pedagoger och 

andra vuxna i förskolan/skolan. 

 

Rekommendationer | Specialkost eller anpassad måltid för pedagoger och 

andra vuxna 
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➔ Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider ska specialkost 

och/eller anpassad måltid erbjudas på samma villkor som för 

barnen/eleverna.  

➔ Vuxna som äter i förskolan eller skolrestaurangen men utan att detta sker 

inom ramen för pedagogiska måltider eller annat ansvar som ingår i tjänsten, 

ska som huvudregel inte erbjudas specialkost eller anpassad måltid. 

➔ Undantag kan göras då den aktuella avvikelsen hos den vuxne redan 

förekommer som specialkost eller anpassad måltid i barn-/elevgruppen. 

 

Indragen rätt till specialkost och/eller anpassad måltid 

Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillhandahålls tas 

aldrig i anspråk av de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder – ofta 

helt i onödan – till ökat matsvinn, högre kostnader och sämre 

resursutnyttjande. Mot den bakgrunden kan sanktioner i vissa fall vara 

motiverade. 

 

Rekommendationer | Indragen rätt till specialkost och/eller anpassad måltid 

➔ Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på överenskommen 

specialkost eller måltidsanpassning, utan att frånvaro meddelats, ska 

tillhandahållandet av specialkosten/måltidsanpassningen upphöra. 

➔ I samband med detta ska måltidsverksamheten informera vårdnadshavare 

och rektor/elevhälsa om den vidtagna åtgärden. 

➔ Efter dialogmöte kan specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell. 

 

Utbildning och kompetens 

Det är inte enbart den kökspersonal som tillhandahåller specialkost och 

anpassade måltider som behöver utbildning. Behovet finns också för 

serveringspersonal och pedagoger, i syfte att säkerställa att hela kedjan fram 

till matgästen fungerar. 

Bristande kompetens ökar risken för fel och kontaminering i samband med 

tillagning och servering av lunch och mellanmål, liksom vid utflykter och 

andra aktiviteter som involverar mat och dryck. 

 

Rekommendationer | utbildning och kompetens  
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➔ All personal som tillagar, serverar eller på annat sätt hanterar specialkost 

och/eller anpassade måltider ska ha utbildning på området. 

➔ Kunskaperna ska uppdateras kontinuerligt genom fortbildning. 

 

 

Avslutning 

 

Fortsatt arbete och framtida behov 

Under arbetet med rekommendationerna har vi i Kost & Näring kunnat 

konstatera att lagtext saknas angående rätten till specialkost och anpassade 

måltider. Inte heller finns idag juridiska tolkningar av skollagen och 

diskrimineringslagstiftningen rörande skolmåltider och rätten till 

specialkost/anpassad måltid. 

 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen synpunkter på 

rekommendationerna 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen tycker det är bra att det kommit 

nationella rekommendationer som kan ligga till grund för en likvärdig 

hantering i landets kommuner och anser att Ronneby kommun ska anta dessa 

så gott som i sin helhet. Dock finns här nedan några punkter värda att belysa 

lite extra. 

Enligt Skolverkets allmänna råd för förskolan ska förskolan servera 

näringsriktiga måltider och i Skollagen står det att elever i grundskolan ska 

erbjudas näringsriktiga skolmåltider. I gymnasieskolan finns däremot inget 

krav på att det ska serveras skolmåltider. 

 

Vegankost 

Vegankost, då animaliska livsmedel helt utesluts, räknas till etisk kost och 

kan serveras enligt Livsmedelverkets råd. För att kunna servera näringsriktig 

vegankost krävs emellertid goda kunskaper och användning av berikade 

livsmedel. Även kosttillskott kan komma att behöva tillsättas för att kosten 

ska bli näringsmässigt komplett. Vegankost innehåller ofta mindre energi, 

protein, järn, kalcium, riboflavin (B2) och D-vitamin. Vitamin B12 finns 

endast i animaliska livsmedel (ägg, mjölk, kött och fisk) och därför behövs 

berikade produkter och kosttillskott. 
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Även om Livsmedelsverket tycker att kommunerna kan servera vegankost är 

det tveksamt om Ronneby kommun kan servera en näringsriktig kost enligt 

Skolverket/skollagen om barnet/eleven måste komplettera sin kost med 

berikade livsmedel och kosttillskott utanför skoltid. Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen föreslår därför att endast gymnasielever erbjuds 

vegankost mot att intyg från vårdnadshavare eller myndig elev lämnas in 

som intygar att eleven äter samma kost även hemma. Vårdnadshavare och 

elev ansvarar för att komplettera maten med kosttillskott och därigenom 

säkerställa ett tillräckligt näringsintag. 

 

Intyg från dietist 

Kunskapen hos primärvården är inte lika stor som hos allergologer. Våden 

väljer då att vid visa tillfällen remittera barn/elever till dietist för att där få 

hjälp med vad barnet/eleven bör utesluta och/eller ersätta sin kost med för att 

må bättre. Därför bör Ronneby kommun godkänna intyg från dietist för 

specialkost/anpassade måltider. 

 

Intyg laktosfritt 

När det gäller laktosintolerans går detta i de flesta fall inte att verifiera 

objektivt och därmed kan vården inte heller skriva intyg om tillståndet. 

Därför anser Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att det bör räcka med 

intyg från vårdnadshavare eller myndig elev. 

 

Läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist och förnyande av 

läkarintyg 

Primärvården i Blekinge, och då särskilt de privata aktörerna, har visat på ett 

bristande intresserade av att skriva läkarintyg för medicinsk specialkost och 

tycker att man ska lita på föräldrarna. För att värna om barnet/elevens hälsa 

tycker Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att det är viktigt att symtom 

som barnet/eleven uppvisar utreds av läkare för att påvisa allergi eller 

överkänslighet mot livsmedel eller om det är andra faktorer som ligger 

bakom symtomen.   

Då många allergier växer bort hos barn är det viktigt att detta följs upp. Det 

är därför viktigt att vårdnadshavare har regelbunden kontakt med vården och 

att det görs ordentliga allergiutredningar, om möjligt med genomförande av 

provokationer, så att inte livsmedel utesluts i onödan. Uteslutande av 

livsmedel kan leda till ett lägre energiintag med negativa effekter på barnets 

tillväxt. 
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För att inte överbelasta primärvården föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen att förskolebarn förnyar sitt läkarintyg, journalutdrag 

eller intyg från dietist när de börjar grundskolan och att elever i grundskolan 

och gymnasiet förnyar sitt läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist 

vart tredje år. 

För vuxna ätande anser Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att om det 

ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider ska specialkost och/eller 

anpassad måltid erbjudas på samma villkor som för barnen/eleverna. 

Läkarintyg ska dock lämnas till Kostenheten. 

 

Kostintyg från vårdnadshavare eller myndig elev 

Kostenheten har för avsikt att begära nytt kostintyg från vårdnadshavare eller 

myndig elev vid läsårsstart och i samband med konkreta förändringar. För att 

få specialkost eller anpassade måltider ska barnet/eleven även i hemmet äta 

enligt inlämnat kostintyg. Vårdnadshavare eller myndig elev intygar att så är 

fallet. 

Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillhandahålls tas 

aldrig i anspråk av de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder till ökat 

matsvinn, högre kostnader och sämre resursutnyttjande. Om kostintyg från 

vårdnadshavare eller myndig elev inte lämnas in under läsårets två första 

veckor kommer tillhandahållandet av specialkosten/måltidsanpassningen 

upphöra. Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på 

överenskommen specialkost eller måltidsanpassning, utan att frånvaro 

meddelats, kommer tillhandahållandet av specialkosten/måltidsanpassningen 

upphöra. Efter dialogmöte kan specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell. 

 

Uppdragsbeskrivning vid pedagogisk lunch 

Idag saknas en uppdragsbeskrivning över de arbetsuppgifter som ingår vid 

en pedagogisk lunch. Personalgrupperna inom kök och pedagogik har olika 

och ibland vitt skilda förväntningar på varandra. För att förenkla och 

tydliggöra var och ens uppdrag föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen att det tas farm en uppdragsbeskrivning med vilka 

arbetsuppgifter som ingår i pedagogisk lunch.  .  
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att: 

 

 Dagens rätt serveras innehållande kött, fisk, fågel och/eller lakto-ovo-

vegetarisk kost 

 Medicinsk specialkost serveras baserat på läkarintyg, journalutdrag 

eller intyg från dietist. Undantag gäller vid laktosintolerans då intyg 

från vårdnadshavare eller myndig elev dock ska lämnas in. 

 Specialkost vid laktosintolerans erbjuds inte om normalkosten ligger 

under 2-gramsgränsen. 

(Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen erbjuds 

laktosintoleranta matgäster ett måltidsalternativ som ligger under 2-

gramsgränsen.) 

 Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider erbjuds 

specialkost och/eller anpassad måltid på samma villkor som för 

barnen/eleverna. Läkarintyg ska dock lämnas till Kostenheten. 

 Lakot-ovo-vegetarisk kost erbjuds vid religiösa skäl om den aktuella 

religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning. Intyg från 

vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in. 

 Vegankost erbjuds vid kommunens gymnasieskolor. Intyg från 

vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in. 

Vårdnadshavare och elev ansvarar för att komplettera maten med 

kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt näringsintag. 

 Kostintyg lämnas in vid varje läsårsstart. För att underlätta GDPR-

hanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i samband med 

inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i 

måltidsverksamheten.  

 Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på 

överenskommen specialkost eller måltidsanpassning, utan att 

frånvaro meddelats, kommer tillhandahållandet av 

specialkosten/måltidsanpassningen upphöra. Efter dialogmöte kan 

specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell. 

 För elever i grundskola och gymnasium bör befintliga läkarintyg 

förnyas vart tredje år. 

 För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas vid 

skolstart. 
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 Vid diagnosticerad celiaki behövs ingen förnyelse av läkarintyg.  

 Jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel ska ej förekomma vid 

tillagning eller servering i kommunens skolor/förskolor. För att 

säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel 

ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/ 

skolrestaurangen. Ansvaret för rutiner gällande övriga lokaler i 

förskolan/skolan ligger på rektor..  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 Dagens rätt serveras innehållande kött, fisk, fågel och/eller lakto-ovo-

vegetarisk kost 

 Medicinsk specialkost serveras baserat på läkarintyg, journalutdrag 

eller intyg från dietist. Undantag gäller vid laktosintolerans då intyg 

från vårdnadshavare eller myndig elev dock ska lämnas in. 

 Specialkost vid laktosintolerans erbjuds inte om normalkosten ligger 

under 2-gramsgränsen. 

(Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen erbjuds 

laktosintoleranta matgäster ett måltidsalternativ som ligger under 2-

gramsgränsen.) 

 Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider erbjuds 

specialkost och/eller anpassad måltid på samma villkor som för 

barnen/eleverna. Läkarintyg ska dock lämnas till Kostenheten. 

 Lakot-ovo-vegetarisk kost erbjuds vid religiösa skäl om den aktuella 

religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning. Intyg från 

vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in. 

 Vegankost erbjuds vid kommunens gymnasieskolor. Intyg från 

vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in. 

Vårdnadshavare och elev ansvarar för att komplettera maten med 

kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt näringsintag. 

 Kostintyg lämnas in vid varje läsårsstart. För att underlätta GDPR-

hanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i samband med 

inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i 

måltidsverksamheten.  

 Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på 

överenskommen specialkost eller måltidsanpassning, utan att 

frånvaro meddelats, kommer tillhandahållandet av 

specialkosten/måltidsanpassningen upphöra. Efter dialogmöte kan 

specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell. 
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 För elever i grundskola och gymnasium bör befintliga läkarintyg 

förnyas vart tredje år. 

 För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas vid 

skolstart. 

 Vid diagnosticerad celiaki behövs ingen förnyelse av läkarintyg.  

 Jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel ska ej förekomma vid 

tillagning eller servering i kommunens skolor/förskolor. För att 

säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel 

ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/ 

skolrestaurangen. Ansvaret för rutiner gällande övriga lokaler i 

förskolan/skolan ligger på rektor. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L), Rolf Loberg (RP), Nicolas Westrup 

(SD), Malin Månsson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Anders Bromée 

(M).  

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på följande förändring av första punkten: 

- Dagens rätt serveras innehållande kött, fisk eller fågel och lakto-ovo-

vegetarisk kost. 

-  

Rolf Loberg (RP), Nicolas Westrup (SD) och Anders Bromée (M) yrkar 

bifall till Roger Gardells (L) förslag.  

 

Malin Månsson (S) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens beslut.        

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Roger Gardells (L) förslag, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Roger Gardells (L) förslag röstar nej.       
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga E, avges 

tjugoen (21) ja-röster, tjugosex (26) nej-röster, en (1) avstår och en (1) är 

frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med Roger Gardell (L) förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 Dagens rätt serveras innehållande kött, fisk eller fågel och lakto-ovo-

vegetarisk kost 

 Medicinsk specialkost serveras baserat på läkarintyg, journalutdrag 

eller intyg från dietist. Undantag gäller vid laktosintolerans då intyg 

från vårdnadshavare eller myndig elev dock ska lämnas in. 

 Specialkost vid laktosintolerans erbjuds inte om normalkosten ligger 

under 2-gramsgränsen. 

(Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen erbjuds 

laktosintoleranta matgäster ett måltidsalternativ som ligger under 2-

gramsgränsen.) 

 Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider erbjuds 

specialkost och/eller anpassad måltid på samma villkor som för 

barnen/eleverna. Läkarintyg ska dock lämnas till Kostenheten. 

 Lakot-ovo-vegetarisk kost erbjuds vid religiösa skäl om den aktuella 

religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning. Intyg från 

vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in. 

 Vegankost erbjuds vid kommunens gymnasieskolor. Intyg från 

vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in. 

Vårdnadshavare och elev ansvarar för att komplettera maten med 

kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt näringsintag. 

 Kostintyg lämnas in vid varje läsårsstart. För att underlätta GDPR-

hanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i samband med 

inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i 

måltidsverksamheten.  

 Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på 

överenskommen specialkost eller måltidsanpassning, utan att 

frånvaro meddelats, kommer tillhandahållandet av 

specialkosten/måltidsanpassningen upphöra. Efter dialogmöte kan 

specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell. 

 För elever i grundskola och gymnasium bör befintliga läkarintyg 

förnyas vart tredje år. 
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 För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas vid 

skolstart. 

 Vid diagnosticerad celiaki behövs ingen förnyelse av läkarintyg.  

 Jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel ska ej förekomma vid 

tillagning eller servering i kommunens skolor/förskolor. För att 

säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel 

ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/ 

skolrestaurangen. Ansvaret för rutiner gällande övriga lokaler i 

förskolan/skolan ligger på rektor. 

Reservation 

Malin Månsson (S), Peter Bowin (V) och Mia Persson (MP) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för kommunstyrelsens förslag. 

________________ 

Exp: 

Kostenheten, Elena Johansson 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 140 Dnr 2021-000208 040 

Revidering av beslut om medel utredning detaljplan, KF 
§ 15-2021 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i ärende § 15/2021 att  

 

”tillföra mark- och exploateringsenheten 150 000 kronor som 

utredningsmedel för detaljplan för del av Kalleberga 1:3. Finansiering sker 

via externupplåning och ett exploateringskonto upprättas.”  

 

Utredningsmedel för detaljplaner är inte en exploateringsutgift utan ska 

redovisas som en driftkostnad för att följa Rådet för kommunal redovisning. 

Beslutet behöver därför korrigeras.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå att kommunfullmäktige beslutar: 

* Att beslut KF §15/2021 upphävs 

* Att Kommunfullmäktige beslutar att tillföra mark- och 

exploateringsenheten 150 000 kronor i driftmedel till utredning kring 

detaljplan för del av Kalleberga 1:3. 

* Att finansiering sker från kommunstyrelsens medel för oförutsedda 

utgifter.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Att beslut KF §15/2021 upphävs 

2. Att Kommunfullmäktige beslutar att tillföra mark- och 

exploateringsenheten 150 000 kronor i driftmedel till utredning kring 

detaljplan för del av Kalleberga 1:3. 

3. Att finansiering sker från kommunstyrelsens medel för oförutsedda 

utgifter. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Att beslut KF §15/2021 upphävs 

2. Att Kommunfullmäktige beslutar att tillföra mark- och 

exploateringsenheten 150 000 kronor i driftmedel till utredning kring 

detaljplan för del av Kalleberga 1:3. 

3. Att finansiering sker från kommunstyrelsens medel för oförutsedda 

utgifter. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten, Johan Sjögren  
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§ 141 Dnr 2021-000239 040 

Omfördelning mellan reserver 

 

Sammanfattning  

Med anledning av pågående pandemi och de ständigt förändrade 

förutsättningarna finns ett behov av att kunna agera snabbt med finansiering. 

Krisledningsnämnden har under pandemin fattat ett antal beslut för att snabbt 

kunna respondera på olika behov.  

 

Följande reserver finns: 

* Av kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter finns av ursprungliga 

6 000 tkr kvar 725 tkr efter krisledningsnämnden per 9/4-21.  

* Av kommunfullmäktiges reserv om 2 000 tkr finns 2 000 tkr per 9/4-21. 

* Av extra reserven om 5 000 tkr finns 4 425 tkr per 9/4-21 (efter justering 

med 575 tkr för hyra Sörbycenter, ärende på KF i april).  

 

Därutöver har kommunstyrelsens ordförande medel till förfogande. 

Krisledningsnämnden har disponerat 1685 tkr av de ursprungliga 2 000 tkr i 

denna reserv. Återstående medel 315 tkr per 9/4-21 är intecknade för 

kommande kostnader.  

Bedömning 

För att i rådande situation med pandemi möjliggöra snabba beslut om 

finansiering behöver krisledningsnämnden ha möjlighet att reserver. 

Outnyttjade delar av kommunfullmäktiges reserv och den extra reserven om 

totalt 6 425 tkr kan överföras till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda 

utgifter och därmed ge krisledningsnämnden tillgång till utökad reserv.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

* Kvarvarande medel i kommunfullmäktiges reserv om 2 000 tkr överflyttas 

till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter. 

* Kvarvarande medel i den extra reserven om 4 425 tkr överflyttas till 

kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.  
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Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- Kvarvarande medel i kommunfullmäktiges reserv om 2 000 tkr överflyttas 

till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter. 

- Kvarvarande medel i den extra reserven om 4 425 tkr överflyttas till 

kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kvarvarande medel i kommunfullmäktiges reserv om 2 000 tkr 

överflyttas till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter. 

2. Kvarvarande medel i den extra reserven om 4 425 tkr överflyttas till 

kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen  
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§ 142 Dnr 2021-000217 040 

Årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Bolaget är försäkringsgivare när det gäller kommunförsäkringen (egendom, 

ansvar, mm). 

 

Årsredovisningen delges för kännedom.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen 2020 för Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen 

2020 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen 2020 för Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten, Johan Sjögren 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
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§ 143 Dnr 2019-000570 101 

Värdegrundsarbete 

 

Sammanfattning  

samband med 2018 års budgetarbete får kommundirektören i uppdrag att låta 

verksamheterna införa ett övergripande värdegrundsarbete för 

kommunkoncernen i Ronneby kommun.  

Avsaknad av en kommunövergripande värdegrund är även ett av de 

förbättringsområden som SKR tydliggjort vid genomförande av 

Kommunkompassen. 

Kommunkoncernens anställda har tillsammans med koncernchefsgruppen, 

kommunstyrelsens arbetsutskott samt centrala samverkansgruppen på olika 

sätt givits möjlighet till delaktighet och engagemang vid framtagning av de 

ord som slutligen ska utgöra Ronneby kommuns gemensamma värdegrund. 

 

I utredningen av värdegrund för kommunkoncernen Ronneby kommun 

presenteras fyra förslag till beslut som tillsammans ska möjliggöra och 

underlätta ett införande av en kommungemensam värdegrund för samtliga 

förvaltningar och bolag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-11-23 § 446 efter presenterat 

förslag på koncernövergripande värdegrund att remittera ärendet till 

nämnderna och bolagsstyrelserna för yttrande..  

Bedömning 

Sammanställning yttrande 

Vård- och omsorgsnämnden svarar att de blivit informerade om arbetet med 

värdegrund i Ronneby kommun samt att all personal känner till 

värdegrunden och blir utbildad i vad den innebär. 

 

Teknik- fritid- och kulturnämnden yttrar att de ser positivt på förslaget och 

menar att den största utmaningen som föreligger är en implementering som 

leder till att alla efterlever dokumentet och att kommundirektören verkligen 

"får de nödvändiga resurser som behövs".  
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att ställa sig positiva till förslaget 

om värdegrund och i förvaltningens bedömning betonas vikten av resurser 

till genomförande och uppföljning. 

 

Utbildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget om värdegrund och 

tydliggör att den största utmaningen finns i implementeringen vilken ska 

resultera i efterlevnad av dokumentet. 

En invändning finns mot meningen ”Vi gör det med hjärta” då den korrekta 

svenskan är ”Vi gör det med hjärtat”. Utbildningsnämnden anser att denna 

mening bör ändras. 

 

Ronneby Miljö och Teknik AB bedömer att den föreslagna 

koncerngemensamma värdegrunden harmoniserar väl med bolagets 

nuvarande värdegrund samt att bolagets nuvarande värdegrund kan ligga 

kvar som en direkt tolkad konkretisering av den koncerngemensamma 

värdegrunden. Bolaget anser att de kommit en bra bit på sin resa med att få 

en levande värdegrund och de bedömer att den positiva process de är inne i 

skulle få ett avbräck om de skulle behöva ändra sin formulering av 

värdegrunden. 

En väl känd och implementerad värdegrund anses vara en grundläggande 

förutsättning för en väl fungerande verksamhet såväl internt som externt. Om 

värdegrunden inte genomsyrar verksamheten finns det en överhängande risk 

att den endast uppfattas som tomma ord. 

Bolaget intensifierade 2017 arbetet med sin värdegrund och en arbetsgrupp 

skapades. Viktigt för genomförandet var att ledningen fullt ut behövde 

solidarisera sig med värdegrunden för att implementeringen skulle få full 

verkan. Genom olika aktiviteter för hela bolaget, obligatoriska likväl som 

frivilliga, har personalen engagerats.  

Värdegrunden har arbetats in i mallen för medarbetarsamtalen i syfte att få 

en systematisk dialog mellan chef och medarbetare och numer används 

värdegrunden i interna samtal i syfte att lämna positiv och utvecklande 

feedback. 

 

AB Ronneby Industrifastigheter tydliggör vid styrelsemöte att bolaget inte 

har något att erinra avseende en koncerngemensam värdegrund. 

 

Socialnämnden yttrar att samtliga chefer kommer att arbeta med 

implementering och att fylla värdeorden med innehåll och betydelse. Arbetet 
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med genomförandet kommer kräva en del utbildningar samt en tydlig 

kommunikationsplan för att lyckas. 

 

Utredarens sammanfattning 

Av åtta remitterande verksamheter var det endast en som inte inkom med 

yttrande avseende kommunstyrelsens begäran. Samtliga sju inkomna 

yttranden var dock av positiv karaktär. 

 

Formuleringen ”Vi gör det med hjärta” föreslogs revideras till ”Vi gör det 

med hjärtat”. 

Valet av ”Vi gör det med hjärta” har sitt ursprung i det kommunikativa 

koncept för arbetsgivarvarumärket, att använda vid ex rekrytering, som togs 

fram inför Flygdagen 2019. Tanken med begreppet var att få fram de mjuka 

värdena och attrahera samtidigt som det skapade stolthet hos redan befintlig 

personal, att här arbetar vi tillsammans, vi utför vårt arbete med stolthet och 

vi bryr oss om varandra. 

Utredarens initiala val att använda begreppet ”Vi gör det med hjärta” istället 

för det mer grammatiskt korrekta begreppet ”Vi gör det med hjärtat” har sitt 

ursprung i tanken att använda redan invanda begrepp. Risken är stor att det 

annars hade blivit förvirrande och felaktigt, både för värdegrunden och 

arbetsgivarvarumärket, om olika begrepp skulle användas. 

Utredaren väljer, med hänvisning till ovanstående resonemang, att inte 

förändra aktuell formulering. 

 

Flera yttranden lyfter behovet av att implementeringen ges utrymme och 

resurser.  

Utmaningen i ett lyckosamt koncernövergripande värdegrundsarbete består i 

att ge verksamheterna rätt verktyg för att tillsammans med anställda och 

förtroendevalda möjliggöra delaktighet och acceptans för värdegrundens 

byggstenar.  

Värdegrunden kan bli en naturlig del av kommunkoncernens arbete genom 

att den genomsyrar allt från anställningsförfaranden, medarbetarsamtal, 

politiska sammanträden och beslut till samtalet kring fikaborden och i 

korridorerna, men utredarens erfarenheter i samband med tidigare 

värdegrundsarbete är att det tar tid och energi. Det är ett arbete som måste 

ledas utifrån rätt syfte, med rätt kompetenser och med ett stort engagemang. 
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Utredare av den koncernövergripande värdegrunden finner inkomna 

yttranden som berikande och avser inte göra förändringar i varken själva 

utredningen eller tidigare presenterat förslag till beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att följande tolkning kan ses som ett tydliggörande av värdegrundens 

innebörd för kommunkoncernen: 

En värdegrund är inte en instruktion, en policy eller ett regelverk. En 

värdegrund baseras på önskvärda ståndpunkter eller normer och utgör 

tillsammans med medarbetarna byggstenarna samt den bärande 

konstruktionen i organisationen.  

Värdegrunden är en levande överenskommelse som ska prägla hur både 

medarbetare och förtroendevalda förhåller sig till varandra, till vår 

verksamhet och de vi är till för, en överenskommelse som får optimal 

genomslagskraft när det som sägs, de handlingar som produceras och de 

beslut som fattas harmonierar med de fastställda värderingarna.  

Värdegrunden kan liknas vid en inre kompass vilken anger koncernens 

beteendemässiga riktning.  

 

att följande värdeord utgör basen för kommunkoncernens värdegrund 

tillsammans med dess förtydligande: 

 

 Professionellt – Vi gör det med kvalitet 

 Engagerat – Vi gör det med hjärta 

 Välkomnande – Vi gör det tillsammans 

 

att kommundirektören ges i uppdrag att implementera en gemensam och 

övergripande värdegrund för hela kommunkoncernen samt  

 

att kommundirektören erhåller nödvändiga resurser så att utbildningsinsatser 

kan genomföras och att kulturbärare/värdegrundsombud kan utses samt 

skolas för att ett levande värdegrundsarbete ska kunna upprätthållas över tid 

i kommunens verksamheter.  
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Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att följande tolkning kan ses som ett tydliggörande av värdegrundens 

innebörd för kommunkoncernen: 

 

En värdegrund är inte en instruktion, en policy eller ett 

regelverk. En värdegrund baseras på önskvärda ståndpunkter 

eller normer och utgör tillsammans med medarbetarna 

byggstenarna samt den bärande konstruktionen i 

organisationen.  

 

Värdegrunden är en levande överenskommelse som ska prägla 

hur både medarbetare och förtroendevalda förhåller sig till 

varandra, till vår verksamhet och de vi är till för, en 

överenskommelse som får optimal genomslagskraft när det 

som sägs, de handlingar som produceras och de beslut som 

fattas harmonierar med de fastställda värderingarna.  

Värdegrunden kan liknas vid en inre kompass vilken anger 

koncernens beteendemässiga riktning.  

 

att följande värdeord utgör basen för kommunkoncernens värdegrund 

tillsammans med dess förtydligande: 

 

 Professionellt – Vi gör det med kvalitet 

 Engagerat – Vi gör det med hjärta 

 Välkomnande – Vi gör det tillsammans 

 

att kommundirektören ges i uppdrag att implementera en gemensam och 

övergripande värdegrund för hela kommunkoncernen. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

att följande tolkning kan ses som ett tydliggörande av värdegrundens 

innebörd för kommunkoncernen: 

En värdegrund är inte en instruktion, en policy eller ett regelverk. En 

värdegrund baseras på önskvärda ståndpunkter eller normer och utgör 

tillsammans med medarbetarna byggstenarna samt den bärande 

konstruktionen i organisationen.  

Värdegrunden är en levande överenskommelse som ska prägla hur både 

medarbetare och förtroendevalda förhåller sig till varandra, till vår 

verksamhet och de vi är till för, en överenskommelse som får optimal 

genomslagskraft när det som sägs, de handlingar som produceras och de 

beslut som fattas harmonierar med de fastställda värderingarna.  

Värdegrunden kan liknas vid en inre kompass vilken anger koncernens 

beteendemässiga riktning.  

 

att följande värdeord utgör basen för kommunkoncernens värdegrund 

tillsammans med dess förtydligande: 

 

 Professionellt – Vi gör det med kvalitet 

 Engagerat – Vi gör det med hjärta 

 Välkomnande – Vi gör det tillsammans 

 

att kommundirektören ges i uppdrag att implementera en gemensam och 

övergripande värdegrund för hela kommunkoncernen samt  

 

att kommundirektören erhåller nödvändiga resurser så att utbildningsinsatser 

kan genomföras och att kulturbärare/värdegrundsombud kan utses samt 

skolas för att ett levande värdegrundsarbete ska kunna upprätthållas över tid 

i kommunens verksamheter 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlquist, kommundirektör  

Hanna Grahn, utredare 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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§ 144 Dnr 2021-000121 003 

Nytt reglemente miljö- och byggnadsnämnden 

 

Sammanfattning  

SKR tillhandahåller s.k. normalförslag till kommunala reglementen. Miljö- 

och byggnadsnämndens reglemente är daterat och behöver uppdateras för att 

följa den nya struktur som SKR föreslår. Detta ärende utgör en sådan 

ändring. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente föreslås nu få en 

uppdaterad struktur samtidigt som vissa förändringar gällande nämndens 

uppgifter och ansvarsområden görs.  

Bedömning 

Allmänna ändringar - Ny struktur    

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKR. De flesta 

reglementen baseras på det förslag som togs fram 1992 och som SKR sedan 

reviderade löpande. Under 2018 publicerade SKR ett nytt s.k. normalförslag 

för reglementen. Det nya normalförslaget innebär en omfattande uppdatering 

i lagligt hänseende men även strukturellt. Det nya normalförslaget motsvarar 

den nu gällande lagstiftningen. 

  

Under 2019/20 har flertalet av kommunens reglementen uppdaterats och nu 

föreslås det att miljö- och byggnadsnämndens reglemente ska få samma 

uppdaterade struktur.  

  

Förändringarna är tämligen omfattande varför de inte låter sig beskrivas i 

text, utan man gör bäst i att läsa det gamla reglementet och jämföra med 

ändringsförslaget. Strukturen är emellertid annorlunda och det nya förslaget 

bär en större tydlighet än tidigare.   

 

Sakliga ändringar  

Nämndens ansvarsområde och särskilda uppgifter har omformulerats och 

uppdaterats tillsammans med bland annat förvaltningschefen, se främst 2 

kap. 1-4 §§. Förslaget på ändring av reglementet har behandlats i nämnden 

som ett informationsärende. Sedan dess har det fattats beslut om att 

planenheten ska flyttas till kommunstyrelsen. De ansvarsområden som är 

kopplade till deras ärenden har därför lyfts ur miljö- och byggnadsnämndens 

reglemente och överförts till kommunstyrelsens, se ärende KS 2021/122.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för miljö- och 

byggnadsnämnden.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för 

miljö- och byggnadsnämnden. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunjurist, Julia Brorsson 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 145 Dnr 2021-000233 047 

Statsbidrag habiliteringsersättning 2021 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-03-30 § 39 

 

 Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under år 2021 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 1 243 047 kr under 2021 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 95 öre på 12 år.  

Ronneby kommun betalar 2021, 7,95kr/ h i habiliteringsersättning. I dialog 

med deltagare inom sysselsättningen framkommer att den extra 

habiliteringsersättningen som betalats ut sedan 2018 i form av 

stimulansbidrag har varit ett betydelsefullt ekonomiskt tillskott. Det är 

mänga som under flera år levt med en mycket begränsad ekonomi med små 

möjligheter att påverka sin situation. Deltagare har berättat att de nu haft 

möjlighet att köpa möbler, elektronik, göra resor som de i vanliga fall inte 

har råd med.  

Bedömning 
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Förslag till beslut 

- Att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att rekvirera 

statsbidrag på 1 243 047 kr från Socialstyrelsen, som ett extra 

stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2021 och som 

betalas ut vid två tillfällen, juni och december 2021, som en extra 

timersättning.  

- Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,95 kr/tim. Det ska tydligt 

framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar 

ut under 2021.  

- Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år 

2022 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2021.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 rekvirera statsbidrag på 1 243 047 kr från Socialstyrelsen, som ett 

extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2021 och som 

betalas ut vid två tillfällen, juni och december 2021, som en extra 

timersättning.  

 Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,95 kr/tim. Det ska tydligt 

framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar 

ut under 2021.  

 Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år 

2022 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2021.  

 Bidraget i december 2021 ska betalas ut innan jul.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 rekvirera statsbidrag på 1 243 047 kr från Socialstyrelsen, som ett 

extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2021 och som 

betalas ut vid två tillfällen, juni och december 2021, som en extra 

timersättning.  

 Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,95 kr/tim. Det ska tydligt 

framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar 

ut under 2021.  

 Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år 

2022 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2021.  

 Bidraget i december 2021 ska betalas ut innan jul.  

________________ 

Exp: 

Socialförvaltningen, Birgitta Ratcovich  

Socialnämnden  
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§ 146 Dnr 2021-000232 009 

Årsrapport funktionshinderpolitiskt program 2020 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns funktionhinderpolitiska program har utarbetats med 

avsikt att skapa en struktur för uppfyllandet av såväl nationellt mål och 

inriktning för funktionshinderspolitiken som FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning.  

Det funktionshinderpolitiska programmet består av ett antal prioriterade 

områden med tillhörande inriktningsmål, delmål och indikatorer:  

* Arbete  

* Utbildning 

* Socialt stöd 

* Ökad tillgänglighet 

* Folkhälsa 

* Fritid och Kultur 

 

I årsrapporten lyfts insatser och aktiviteter som genomförts under året som 

bidragit till att uppfylla målen. Det är endast insatser och aktiviteter som 

förvaltningar och enheter själva rapporterat som redovisas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade årsrapporten till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera den lämnade 

årsrapporten till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige noterar den lämnade årsrapporten till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder, strategiska samhällsutvecklingsenheten  
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§ 147 Dnr 2021-000128 012 

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2020 och 
verksamhetsplan 2021 

 

Sammanfattning  

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

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

samhällets tillväxt och hållbara utveckling. Folkhälsan påverkas av 

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

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

sjukdom. I  

Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom ramen för de 

ordinarie verksamheterna.  

Syftet med folkhälsorådets är att medverka till en långsiktig och hållbar 

samhällsutveckling och tillsammans med andra aktörer främja en god 

folkhälsa i Ronneby kommun. Folkhälsorådet fungerar som en styrgrupp för 

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

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

av information samt stöd vid folkhälsoarbetet inom Ronneby kommun. 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att 

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

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

riket.  

I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2018 prioriteras fyra 

målområden: 

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Barns och ungas uppväxtvillkor 

3. Fysisk aktivitet 

4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

 

Folkhälsopolicyn visar på utvecklingsbehov och innehåller förslag på vad 

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

nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga 

verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan 

uppnås. 
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Koncernchefsgruppen beslutade 2020-02-21 att under 2020 ge den 

strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att påbörjades ett uppdrag med att 

ta fram ett styrdokument för hållbarhet. Inriktningen är att det strategiska 

folkhälsoarbetet blir en del av detta styrdokument och därmed ersätter 

folkhälsopolicyn. Tidsplanen för uppdraget att ta fram ett styrdokument för 

hållbarhet har förlängts till och med 2021 på grund av arbete med covid-19. 

Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige under 2020 om att förlänga 

Folkhälsopolicy för Ronneby kommun till och med 2021 (KF 2020-12-17 § 

329). 

 

Verksamhet 2020 

Folkhälsorådets verksamhetsplanering har som övriga verksamheter och 

samhället i stort påverkats av covid -19. Åtgärder och aktiviteter från 

verksamhetsplan 2020 har genomförts i sort men har i flera falla behövt 

anpassa genom digitala lösningar. I några fall har aktiviteter flyttats fram 

eller ställts in. Om och hur åtgärder och aktiviteter har påverkats av covid-19 

benämns löpande i verksamhetsberättelsen.   

För 2020 har det gjorts ett folkhälsobokslut. Folkhälsobokslutet är ett 

underlag för kommunens utvecklingsarbete. I bokslutet redovisas översikt av 

statistik och uppföljning av åtgärder som genomförts under året som bidragit 

till att uppfylla målområdena och folkhälsoinriktningarna i folkhälsopolicyn. 

Folkhälsobokslutet för 2020 redovisas som bilaga till ordinarie bokslut. 

Lupp-enkäten (Lokal uppföljningen av ungdomspolitiken) genomfördes 

under hösten 2020. Lupp- enkäten genomförs i Ronneby kommun för att få 

kunskap om ungdomars levnadsvillkor. Resultatet av enkäten presenteras 

under våren 2021 och ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som 

rör barn och unga. 

Under 2020 har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp arbetat med 

insatser för att stödja utvecklingen av Ronneby kommuns barnrättsarbete. 

För att stödja Ronneby kommuns förvaltningar, nämnder och bolag att 

tillämpa ett barnrättsperspektiv utifrån barnkonventionen har det tagits fram 

en rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag. Under 2021 kommer rutinen 

implementeras i förvaltningar, nämnde och bolag. Folkhälsorådet är 

styrgrupp för det kommunövergripande barnrättsarbetet, vilket innebär att 

arbetsgruppens insatser redovisats och stämts av med folkhälsorådet 

löpande.  

 

Under hösten 2020 genomfördes Utbildning fokus narkotika som riktade sig 

till personal på kommunens högstadieskolor och fritidsgård. Dagen hade 
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fokus på kunskapshöjning kring narkotikasituationen, tidig upptäckt och 

förebyggande arbete. Utbildningsdagen anordnades i samverka mellan 

folkhälsorådet och lokala Brå.  

Under året har det genomförts ett antal informationsinsatser kopplat till 

drogförebyggande arbetet; informationsinsats - TÄNK OM och 

Tonårsparlören om alkohol, informationsfilm om cannabis till 

vårdnadshavare och informationskampanj om rökfria miljöer. 

Under 2020 gjordes ett tilläggsäskande inför budget 2021 i syfte att sprida 

det våldsförebyggande arbetet till mellanstadiet.160 000 kronor beviljades 

för att stimulera till uppstarten av programmet Agera tillsammans 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera den lämnade 

verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder, strategiska samhällsutvecklingsenheten  
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§ 148 Dnr 2021-000240 012 

Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021 
lokala BRÅ 

 

Sammanfattning  

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 

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

som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras 

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

 

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

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

verksamhet är följande: 

* I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet 

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

* verka i 

 

Genomförd verksamhet 2020 

Trygghetsmätning 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens 

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

Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till 

trygghetsmätningarna. Resultatet för 2020 visar en förbättring jämfört med 

år 2019. 

Resultatet av trygghetsmätningen för 2020 har presenterats för media och 

Kommunfullmäktige.  

 

Nattvandring 

Nattvandringsverksamheten för föreningar i Ronneby kommun har fortsatt 

under 2020. Med nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande 

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

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

är ett samarbete mellan Ronneby kommun och kommunpolisen i Ronneby. 

Totalt genomfördes ca 20 vandringar av 28 planerade och antalet föreningar 

som vandrat under 2020 är 5 stycken. Det rådande pandemiläget har dock 
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påverkat nattvandringen så tillvida att det varit svårare att rekrytera vandrare 

både inför utbildning och under pågående vandringsperiod för föreningarna. 

Verksamheten finansieras även av externa intressenter genom frivillig 

sponsring. 

 

Trygghetsvandring 

Under hösten 2020 genomfördes en trygghetsvandring i centrala Ronneby i 

syfte att definiera olika faktorer i miljön som kan påverka upplevelsen av 

trygghet, och underlätta att brott att begås. Det handlar exempelvis om 

belysning, förvaltning av fastigheter och trafiksituation. 

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

kris- och beredskapssamordnare, säkerhetsskyddschef, fastighetsförvaltare, 

fastighetsägare, platsutvecklare, handlare, elever, lärare och Tekniska 

förvaltningen. 

En sammanställning över förslag till åtgärder för att öka 

trygghetsupplevelsen har skickats ut till ansvariga som ska återrapportera 

inom sex månader. 

 

Kunskapshöjande insats ”Fokus narkotika” 

Föreläsningsdagen ”Underbara Ronnebyungdomar” har 2020 bytt skepnad 

till en kunskapshöjande insats med fokus narkotika vars syfte var att 

förmedla kunskap kring narkotikasituationen, tidig upptäckt och 

drogförebyggande arbete till framför allt personal inom skolan. Utbildningen 

anordnades i samverkan mellan lokala BRÅ, Folkhälsorådet, Polisen, 

Socialtjänsten och skolhälsovården och är en av aktiviteterna i åtgärdsplanen 

kopplad till samverkansavtalet mellan Ronneby kommun och 

Polismyndigheten. 

 

Effektiv Samordning för Trygghet - EST 

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

Polismyndigheten, Ronnebyhus AB och WF-fastigheter fortsatt sin nära 

samverkan kring lokal lägesbild under 2020 utifrån metoden Effektiv 

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

är utarbetad av Örebro universitet i samverkan med Örebro kommun och 

nationella BRÅ.  

 

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

i det lokala brottsförebyggande arbetet, och ligger till grund för 
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gemensamma insatser och prioriteringar i syfte att öka tryggheten i det 

offentliga rummet.  

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

brottsförebyggande arbetet mer kunskapsbaserat och ger underlag till 

orsaksanalyser.  

För att utveckla detta arbete har man under 2020 påbörjat användandet av det 

digitala stödet EMBRACE där otrygghetsskapande händelser rapporteras in 

varje vecka av totalt 28 rapportörer från kommunens olika verksamheter, 

Ronnebyhus och WF-fastigheter. Även polisanmälningar läggs in i systemet. 

Lägesbilden återkopplas veckovis till politik, tjänsteorganisation och övriga 

berörda aktörer  

Trygghetssamordnaren har ansvaret att driva och samordna EST- arbetet. 

 

Dialogmöten med byarna i kommunen 

Verksamhetsplanen för 2020 anger att lokala BRÅ ska genomföra 

dialogmöten med byarna i kommunen. Denna aktivitet har påverkats av 

pandemiläget och har således inte kunnat genomföras som planerat. 

Aktiviteten kvarstår i verksamhetsplanen för 2021. 

 

Verksamhetsplan 2021 

Verksamhetsplan för 2021 innehåller samma aktiviteter som 

verksamhetsplanen för 2020. Den gemensam utbildningssatsning som 

introducerades under hösten 2020 i samverkan med Folkhälsorådet kvarstår 

för 2021.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala 

BRÅ 2020 och Verksamhetsplan för lokala BRÅ 2021.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Verksamhetsberättelse för lokala BRÅ 2020 och Verksamhetsplan för lokala 

BRÅ 2021. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Annette Rydell (S), Nicolas 

Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Malin Månsson (S), Roger Gardell 

(L) och Sten-Albert Olsson (SD).  
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Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar att verksamhetsplanen kompletteras med att 

trygghetsmätningar ska göras i gruppen ungdomar från årskurs sju till och 

med årskurs tre på gymnasiet. Kostnaden om 40 000 kr finansieras genom 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

 

Nicolas Westrup (SD), Sten-Albert Olsson (SD) och Malin Månsson (S) 

yrkar bifall till Magnus Petterssons (S) förslag. 

 

Kenneth Michaelsson (C) och Roger Gardell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.        

Propositionsordning 1  

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

Verksamhetsberättelse för lokala BRÅ 2020 och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Magnus Petterssons (S) förslag, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) förslag röstar nej.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga F, avges arton 

(18) ja-röster, tjugonio (29) nej-röster och två (2) är frånvarande, varefter 

ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Magnus 

Petterssons (S) förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna Verksamhetsberättelse för lokala BRÅ 2020. 

2. Verksamhetsplanen kompletteras med att trygghetsmätningar ska 

göras i gruppen ungdomar från årskurs sju till och med årskurs tre på 

gymnasiet. Kostnaden om 40 000 kr finansieras genom 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Bibbi Rönnlund, BRÅ-samordnare  
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§ 149 Dnr 2021-000077 101 

Statusuppdatering- reducering av personalkostnader  

 

Sammanfattning  

Tommy Ahlquist, kommundirektör, ger en statsuppdatering avseende 

reducering av personalkostnader.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommundirektören i 

uppdrag att genomföra föreslagna förändringar samt hitta fler åtgärder för att 

reducera personalkostnaderna med 40 miljoner kronor år 2022 i enlighet med 

uppdraget från kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 

genomföra föreslagna förändringar samt hitta fler åtgärder för att reducera 

personalkostnaderna med 40 miljoner kronor år 2022 i enlighet med 

uppdraget från kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlquist, kommundirektör  
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§ 150 Dnr 2021-000221 739 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap. 1 § och rapportering 
enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen, Vård och 
omsorgsnämnden 2020 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-03-24 § 50 

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 fjärde kvartalet 2020, redovisas för 

vård- och omsorgsnämnden.  

Bedömning 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

 

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2021 är:  

1–31 januari 2021 (gäller för okt-dec 2020)  

1–30 april 2021  

1 juli–31 augusti 2021  

1–31 oktober 2021  

1-31 januari 2022 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  
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Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 151 Dnr 2020-000267 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 2020 

 

Sammanfattning  

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 2020 kvartal 3 och 4.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden  
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§ 152 Dnr 2020-000587 192 

Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) 
angående antalet politiker mm 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) har lämnat följande 

motion: 

Vi måste spara inom kommunens verksamheter. Det är möjligt att spara 

också inom den politiska verksamheten. Vi menar att detta kan ske utan att 

medborgarnas möjligheter att påverka försämras. 

Av förslagen är det minskningen av antalet ledamöter i KSAU, som har 

störst betydelse. Kostnaderna skulle sjunka med mer än en miljon kronor per 

år. Övriga reduceringar torde ge besparingar på kringsvid en halv miljon 

kronor. 

För att öka möjligheterna till insyn föreslås att protokollen publiceras på 

nätet samtidigt som att de anslås. Idag händer det att publiceringen sker när 

tiden för överklagan redan har gått ut. Ett exempel är Krisledningsnämndens 

sammanträde 20200317. När sammanträdet anslogs framgick inte vilka 

ärenden som behandlades. Publicering på nätet skedde först 20200604. Då 

hade tiden för ett eventuellt överklagande redan gått ut. 

Det händer också att bilagor saknas. KSAU har exempelvis beslutat om stöd 

till konstnärer. Hur fördelningen ser ut går inte att finna på nätet. 

Ronnebypartiet föreslår att: 

a. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige sänks från 49 till 41 

b. Antalet ledamöter i kommunstyrelsen sänks från 18 till 13 

c. Antalet ledamöter i övriga nämnder bestäms till högst 11 

d. Antalet ledamöter i KSAU sänks från åtta till fem 

e. Protokollen publiceras i sin helhet, inklusive bilagor, samtidigt 

som att protokollen anslås 

f. Kommunens stöd till de politiska partierna reduceras med en 

tredjedel 

Bedömning 

Punkterna a-d angående antalet ledamöter 

Enligt kommunallagens 5 kap 5 § så är det kommunfullmäktige som 

bestämmer hur många ledamöter fullmäktige ska ha. Vidare regleras i 
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paragrafen hur många ledamöter det ska vara som minst med utgångpunkt i 

antalet röstberättigade i kommunen. I Ronneby var det vid 2018 års val till 

kommunfullmäktige 22 472 röstberättigade. Det ger enligt kommunallagen 

att det ska vara ett udda antal till minst 41. 

Antalet 41 är minsta antalet i kommuner med över 16 000 röstberättigade 

och 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade. Ronneby har därmed 

möjlighet att minska ner antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 41. Sett 

till antalet röstberättigade i kommunen ligger vi dock nära nästa gräns varför 

nuvarande antal ledamöter om 49 kan bedömas vara rimligt. 

Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunallagens krav är där att antalet ska utgöra en andel, dock högst 

hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige 

Ovanstående regleringar i kommunallagen är de enda som finns avseende 

antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelse och nämnder.  

Vill kommunfullmäktige besluta att ändra antalet ledamöter och ersättare så 

måste ett sådant beslut, enligt kommunallagen, tas senast i februari månad 

valåret och därefter tillämpas först när val av kommunfullmäktige hållits 

nästa gång i hela landet. 

Väljer kommunfullmäktige att göra förändringar i antalet ledamöter och 

ersättare i kommunstyrelse, och nämnder kan det vara lämpligt en sådan 

förändring sker i samband med ny mandatperiod. 

Direkt efter valet 2018 gjordes en omorganisation av styrelse, nämnder och 

antalet ledamöter och ersättare. Beslut om organisationen fattades av 

kommunfullmäktige 2018-11-29 och val av ledamöter och ersättare 

genomfördes på kommunfullmäktige 2018-12-19.  

Ovanstående information lämnas men det ges inget förslag till beslut i denna 

del av motionen.   

 

Punkt e angående publicering av protokoll  

Det finns inget i kommunallagen som anger att protokoll från 

kommunfullmäktige, styrelse och nämnder måste publiceras på webben. Det 

är dock en bra service för de kommunmedlemmar som vill följa de 

demokratiska processerna i kommunen.  Ur ett lagperspektiv är det viktiga 

att det på den digitala anslagstavlan tillkännages att protokollet är justerat. 

Kommunen kan dock i arbetsordning, reglemente eller på annat sätt ha 

riktlinjer för publicering av själva protokollen.  
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Krisledningsnämnden eller någon av de andra nämnderna har ingen 

skrivning om publicering av protokollet. 

Kommunfullmäktiges arbetsordning har men med fel laghänvisning.  

I bilaga I till kommunens grunddokument antaget av kommunfullmäktige 

2006, Riktlinjer för sammanträde och protokoll, finns följande skrivning: 

 

”3.3 Publicering av protokoll på webb  

Nämndsekreterare ansvarar för att protokoll då det är justerat publiceras på 

Ronneby kommuns publika och interna webb. Publicering bör ske inom tre 

arbetsdagar från det att protokollet justerats.” 

 

Enligt 8 kap 12 § ska, senast andra dagen efter att protokollet har justerats, 

justeringen tillkännages på anslagstavlan. 

Sammantaget innebär detta att nämndsekreterarna oftast anslår justeringen 

och publicerar samma dag eller protokollet någon dag efter anslaget gjorts. 

En nämnd som t ex miljö- och byggnadsnämnden kräver extra arbete innan 

det kan publiceras för att rensa protokollet från personuppgifter och det kan 

bidra till att det tar någon dag extra innan protokollet publiceras. Det viktiga 

är dock att notera att inget lagkrav finns samt att kommunens egna 

styrdokument har det med men som ett bör och inte ska. Motionen förslås 

därför avslås i denna del. 

 

Punkt f angående partistöd. 

Partistöd regleras i 4 kap 29-32 §§. Där framgår att kommunen får ge 

ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 

ställning i den kommunala demokratin. Det är kommunfullmäktige som 

beslutar om partistödets omfattning och formerna för det. 

I Ronneby kommun har partistödet varit oförändrat i minst 16 år (så långt 

tillbaka det går att söka i ekonomisystemet). Sett ur ett inflationsperspektiv 

innebär det en värdeminskning på minst 19,8%.  

Ovanstående information lämnas men det ges inget förslag till beslut i denna 

del av motionen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

förslå kommunfullmäktige att avslå motionens punkt e.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP).  

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till motionen.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

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

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslå motionen.  

________________ 

Exp: 

Sune Håkansson  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

101(117) 
2021-05-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr 2020-000433 192 

Besvarande av motion från Nicolas Westrup (SD) och 
Carina Aulin (SD) om språktester inom vård och 
omsorg 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-12-16 § 155 

 

Motionens förslag lyder: Att Kommunledningsförvaltningen tillsammans 

med utbildningsförvaltningen samt vård och omsorgsförvaltningen tar fram 

en lämplig modell om hur språktester kan införas i ordinarie 

rekryteringsprocesser vid nyanställning inom vård och omsorg.  

 

Vård och omsorgssektorn har en stor utmaning när det gäller att rekrytera 

personal. Andelen äldre kommer i framtiden att öka och utmaningarna blir 

att hitta bra former för vård och omsorg för äldre. Därför är det särskilt 

viktigt att rekrytera och behålla personal som har utbildning och kunskaper 

om vad som krävs för att kunna göra ett bra arbete. Språkkunskaper är en 

grundförutsättning för att arbeta inom de flesta yrken. Speciellt viktigt när 

man arbetar med människor, och framför allt med barn och gamla. Kraven 

på dokumentation är också större idag än tidigare. Det är också av yttersta 

vikt att personalen har kunskaper och rätt inställning till sitt arbete med 

människor. Språkkunskaper innefattar inte bara att individen har ett annat 

modersmål än svenska, det kan också inbegripa dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter, hos personer som arbetar i vård och omsorg. Det är ett 

handikapp som kan göra att individen behöver stöd när dokumentation krävs. 

Att vara språkkunnig i samhället i dag är en merit. Att dessutom vara 

flerspråkig är en maktfaktor. Vi lever i dag i ett samhälle med människor 

med olika språk och olika kulturer. Därför ska vård och omsorgssektorn ta 

vara på den kunskap som redan finns och bygga vidare på den. I framtiden 

kommer våra nya medborgare som inte har svenska som modersmål, att vara 

en del av de som söker vård och omsorg. Det innebär en utmaning för 

verksamheter inom vård- och omsorg när det gäller behov av flerspråkighet. 

Människor som drabbas av demenssjukdom, glömmer oftast det språk som 

de förvärvat senare i livet och återgår till sitt modersmål. Då behövs 

flerspråkig personal som kan arbeta med dessa människor. Det är därför 

särskilt viktigt att utbilda och behålla den personal som är flerspråkig och 

arbetar i vård och omsorg. 
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Alla yrken och arbetsplatser har sina olika språk och sin egen språkkultur. 

Den styrs av kunskaper, traditioner och ständiga val- både medvetna och 

omedvetna. På många arbetsplatser utvecklas också jargonger som fungerar 

kollegor emellan, men inte alls passar i möten med till exempel vård- och 

omsorgstagare och anhöriga. För att kunna bedöma vilket språkbruk som 

passar måste den som skriver och talar inte bara kunna orden, utan också 

veta hur orden och uttrycken används i olika sociala sammanhang. I 

omsorgsyrken finns ett grundläggande behov av det som kallas ”hjärtats 

språk”. Hjärtats språk innehåller särskilda ljud och tonfall, kroppsspråk, 

åtbörder, fysisk beröring och ett mjukt handlag. I grunden kan hjärtats språk 

förstås av alla människor. Hjärtats språk kan inte ersättas av något annat 

språk, och dess betydelse minskar inte i en professionell verksamhet. Språket 

är en del av individens integritet och identitet. Den formas, förändras och 

omformas när vi samspelar med andra, och det sker i huvudsak via språket. 

Vår självbild påverkas också av hur vi blir bemötta av omgivningen. Och det 

gäller i än högre grad den som är beroende av att kommunicera på ett språk 

som hen inte behärskar så väl. Det är dessutom lätt hänt att omgivningen 

tolkar bristande språkkunskaper som att personen har brister i sin kunskap 

och kompetens också inom andra områden. Kraven på vilken språkig nivå 

som krävs för att arbeta inom vård- och omsorg måste vara kontextbaserat. 

När personer ska rekryteras till arbete inom vård- och omsorg krävs en 

helhetsbedömning av vilken kompetens vi efterfrågar och om personens 

kompetens överensstämmer med våra krav. Kravprofil för det arbete 

personen söker ska finnas med i rekryteringen, och den omfattar inte bara 

språket utan också vilken lämplighet personen har för att arbeta med 

människor. Den fallenheten har inte alla, och därför kan personen behöva en 

introduktionstid för att både själv få känna efter och även att arbetsgivaren 

får en bild av personens kompetens för jobbet. Inom vård och omsorg arbetar 

många kommuner nu med att utbilda och tillsätta språkombud och 

språkstödjare för att få språkutvecklande arbetsplatser. Konceptet 

språkombud ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege. Konceptet vilar 

på tio års erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetsplatser och 

språkombud, framför allt inom kommunal äldreomsorg. Den bygger på 

forskning, kunskap och erfarenheter från ett flertal projekt med fokus på 

arbetsplatslärande och språkutveckling för medarbetare som behöver stärka 

sin yrkeskompetens och förbättra sin svenska. Metoderna bygger på insikter 

som är etablerade inom språkforskningen, och de har utvecklats i samarbete 

mellan chefer, anställda, lärare och forskare Kort beskrivet innebär det att 

det finns språkombud som utbildas 1 termin på Vård- och omsorgscollege, 

för att sen inom sin verksamhet utbilda språkstödjare som är personal men 

har en extra uppgift att vara språkstödjare. Man kan säga att det är en form 

av utveckling och specialisering för den individen. Svaret på frågan kring 
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språktester är att det krävs väldigt mycket tid och kompetens för att utveckla 

ett test som kan vara effektfullt. Att gör ett test är tidskrävande, kräver någon 

som kan ta fram ett test, utforma vad som ska identifieras och bedömas. Vem 

som ska göra bedömningen är en stor fråga eftersom det innebär ett stort 

ansvar att göra det. Ju högre konsekvenserna blir av ett beslut, desto 

viktigare är det att bedömningen är säker. Alla tester har sina begränsningar, 

och det finns ingen enkel lösning i den metoden. Det är dessutom väldigt 

kontraproduktivt att endast bedöma en person på vilken språknivå individen 

ligger på. Det är så mycket mera som måste finnas med när du bestämmer 

om individen ska få arbete eller inte inom vård och omsorg. Vi ställer oss 

negativa till att hantera någon form av språktester inom Vård- och 

omsorgsförvaltningen. Vi kommer att ta del av de pengar som staten avsatt 

för kompetensutveckling inom vårdsektorn, till att utbilda språkombud och 

tillsätta språkstödjare inom vår verksamhet. När vi anställer individer som 

ska arbeta med våra äldre, görs en första bedömning utifrån skriftlig 

dokumentation om utbildning och erfarenhet. En bedömning görs också om 

lämplighet utifrån en introduktionsperiod. När vi har språkstödjare på plats 

kommer det att bli en högre kvalitet i verksamheten och vi får 

språkutvecklande arbetsplatser. Detta kommer vi att kommunicera ut, för att 

bli en attraktiv arbetsgivare som ser till både personalens och vårdtagarnas 

bästa. 

Slutord: 

Vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby Kommun, kommer inte att ta 

fram och utforma några språktester i rekryteringsprocessen. I 

rekryteringsprocessen av ny personal görs en bedömning utifrån intyg och 

betyg samt under en introduktionstid för att säkra lämpligheten. 

Förvaltningen kommer att utbilda språkombud för att de i sin tur ska utbilda 

och stödja språkstödjare på arbetsplatserna. Språkombud och språkstödjare 

är personal som arbetar inom förvaltningen. Språkstödjare är 

undersköterskor som arbetar i verksamheten och som utifrån sin roll som 

språkstödjare ska arbeta för att få en språkutvecklande arbetsplats, något som 

gynnar alla. Detta gör att de som redan i dag arbetar i verksamheten och 

behöver språkstöd, kommer att få det och nyrekryterad personal har 

möjligheter att få fortsätta arbeta med det språkstöd som finns i det direkta 

arbetet med äldre. 

Referenser: Muntligt med Maria Rydell, Forskare/lärare på Stockholms 

Universitet. 

Vård- och omsorgscollege Lyft språket på jobbet. Handbok för arbetsplatser 

som vill arbeta språkutvecklande. 

Referenser från Tingsryds kommuns äldreomsorg som arbetar med 

Språkutvecklande arbetsplatser och språkstödjare 
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https://www.youtube.com/watch?v=VFvXey0Xrn8. .  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-12-16 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att Kommunledningsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen 

samt vård- och omsorgsförvaltningen tar fram en lämplig modell om hur 

språktester kan införas i ordinarie rekryteringsprocesser vid nyanställning inom 

vård- och omsorg. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 

kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på upplägg/modell för 

språktest av personal i Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), 

Magnus Pettersson (S), Stefan Österhof (S), Thomas Svensson (S), Omid 

Hassib (V), Nils Ingmar Thorell (L), Kenneth Michaelsson (C), Anders Lund 

(M), Mia Persson (MP), Willy Persson (KD), Sune Håkansson (RP), 

Thommy Persson (S) och Ola Robertsson (S).  

Yrkanden 

Roger Gardell (L), Nils Ingmar Thorell (L), Nicolas Westrup (SD) och Willy 

Persson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Stefan Österhof (S), Thomas 

Svensson (S), Omid Hassib (V) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar avslag 

på motionen.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Magnus Petterssons (S) m.fl. förslag, bifall mot avslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar avslå motionen röstar nej.        

  

https://www.youtube.com/watch?v=VFvXey0Xrn8
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga G, avges 

tjugofem (25) ja-röster, tjugotvå (22) nejröster och två (2) är frånvarande, 

varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och kommundirektören i uppdrag att 

ta fram ett förslag på upplägg/modell för språktest av personal i Ronneby 

kommun. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

reserverar sig mot beslutet. 

Röstförklaring 

Centerpartiet lämnar genom Kenneth Michaelsson (C) följande 

röstförklaring: 

enneth Michaelsson (C) lämnar följande röstförklaring: 

Centerpartiet i Ronneby tycker att det ska ställas krav redan i 

anställningsannonsen på de kunskapsbehov som krävs för tjänsten. Det 

inkluderar även språkkunskaper. Uppföljningen av kunskapsbehoven är unik 

för varje tjänst och görs individuellt under processen för 

anställningsintervjuerna. Någon generell utformad språktest ser vi inte behov 

utav då varje tjänst är utformad för individuella krav och kan ha olika 

behovsnivåer. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlquist, kommundirektör 

Nicolas Westrup  
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§ 154 Dnr 2020-000641 192 

Besvarande av motion från Roger Gardell (L) Språkkrav 
för personal i förskolan i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-02-18 § 23 

Liberalerna i Ronneby har genom Roger Gardell (L) lämnat in följande 

motion till kommunfullmäktige som remitterat motionen till 

utbildningsnämnden för yttrande: Det är inte alla föräldrar som har möjlighet 

att lära sina barn att läsa böcker på svenska, eller ge barnen den annars 

naturliga möjligheten till att snappa upp det svenska språket. Efter förskolan 

kommer grundskolan och senare också högre krav och betyg. Har man då 

inte erhållit en svensk språkgrund kan kommande år bli jobbiga och risken är 

att det blir osäkra barn som i värsta fall hamnar i utanförskap och inte lyckas 

nå sin fulla potential. Vi har med fasa också kunnat ta del av den 

alarmerande rapport från personal på BVC om bristande språkkunskaper hos 

barn till nyanlända föräldrar. En helt oacceptabel situation givetvis. Orsaken 

sägs vara att dessa barn inte går i förskola i samma utsträckning som barn till 

svenska föräldrar, och gör de det sker det ofta på avdelningar med hög andel 

barn med annat modersmål än svenska. Vi kan anta att det då inte talas 

svenska lika mycket som på förskolor med en annan fördelning. Likaså 

tenderar personal med samma språkbakgrund som barnen att istället tala 

deras språk. I Ronnebys förskolor måste därför svenska språket vara det 

språk som alltid ska talas. Liberalerna anser att vi måste försäkra oss om att 

vår personal talar svenska i tillräckligt hög utsträckning för att kunna 

tillförsäkra alla barns möjligheter att utveckla svenska språket för framtiden. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta: Att ge 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda ett införande av 

språktest vid anställning av förskolepersonal. Att utredningens slutsatser 

presenteras i Utbildningsnämnden som sedermera får i uppdrag att verkställa 

beslutet om ett eventuellt införande.  

Bedömning 

En förskola som arbetar språkutvecklande vet vi gynnar barnen och ger dem 

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

Vi vet också att mötet mellan pedagog och barn är en av de viktigaste 

kvalitetshöjande delarna i förskolan. Pedagogernas kompetens och erfarenhet 

är därmed av största vikt för att kunna bedriva en förskola med god och 

likvärdig kvalitet. Därför är det särskilt viktigt att rekrytera (och behålla 

personal) som har den utbildning och de kunskaper som krävs för att kunna 

göra ett bra arbete med hög kvalitet. Inför varje rekrytering utgår 
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rekryterande rektor från en kravprofil där det konstateras vilka 

kvalifikationer som krävs för tjänsten. Rekryterande rektor gör sedan en 

bedömning av hur väl de personer som har sökt tjänsten uppfyller uppsatta 

kvalifikationer. 

 

I sammanhanget är det också viktigt att konstatera att i förskolan 

tillsvidareanställs nästan uteslutande personal som har förskollärar- eller 

barnskötarutbildning. Förskollärarutbildningen är en högskoleutbildning som 

är tre och ett halvt år lång. En utbildad barnskötare har även den genomgått 

en utbildning på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Vi har timvikarier i vår 

verksamhet som inte har någon av dessa två utbildningar i botten, men om vi 

ser att timvikarien har brister i kompetensen för att fullgöra sitt uppdrag får 

inte den personen förnyat förtroende. 

 

Förskolan har ett tydligt uppdrag att arbeta språkutvecklande och det är 

också ett prioriterat utvecklingsområde i Ronneby kommun. Förskolorna 

arbetar aktivt med detta i flera olika utvecklingsprojekt, som exempelvis 

”Läslyftet”, en bred kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik 

baserad på aktuell forskning.  

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen med motiveringen att berörd förvaltning inte ser ett behov av att 

införa ett språktest vid anställning av förskolepersonal.  

Utbildningsnämndens beslut 2021-02-18 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

motiveringen att berörd förvaltning inte ser ett behov av att införa ett 

språktest vid anställning av förskolepersonal. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge 

kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på upplägg/modell för 

språktest av personal i Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), 

Magnus Pettersson (S), Stefan Österhof (S), Thomas Svensson (S), Omid 

Hassib (V), Nils Ingmar Thorell (L), Kenneth Michaelsson (C), Anders Lund 

(M), Mia Persson (MP), Willy Persson (KD), Sune Håkansson (RP), 

Thommy Persson (S) och Ola Robertsson (S).  
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Yrkanden 

Roger Gardell (L), Nils Ingmar Thorell (L), Nicolas Westrup (SD) och Willy 

Persson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Stefan Österhof (S), Thomas 

Svensson (S), Omid Hassib (V) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar avslag 

på motionen.            

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Magnus Petterssons (S) m.fl. förslag, bifall mot avslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar avslå motionen röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga H, avges 

tjugofem (25) ja-röster, tjugotre (23) nejröster och en (1) är frånvarande, 

varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och kommundirektören i uppdrag att 

ta fram ett förslag på upplägg/modell för språktest av personal i Ronneby 

kommun. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

reserverar sig mot beslutet. 
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Röstförklaring 

Centerpartiet lämnar genom Kenneth Michaelsson (C) följande 

röstförklaring: 

enneth Michaelsson (C) lämnar följande röstförklaring: 

Centerpartiet i Ronneby tycker att det ska ställas krav redan i 

anställningsannonsen på de kunskapsbehov som krävs för tjänsten. Det 

inkluderar även språkkunskaper. Uppföljningen av kunskapsbehoven är unik 

för varje tjänst och görs individuellt under processen för 

anställningsintervjuerna. Någon generell utformad språktest ser vi inte behov 

utav då varje tjänst är utformad för individuella krav och kan ha olika 

behovsnivåer. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlquist, kommundirektör 

Roger Gardell  
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§ 155 Dnr 2020-000654 192 

Besvarande av motion från Nicolás Westrup (SD) 
angående iordningställande av stranden på Karön 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-02-23§ 43 

Nicolás Westrup har lämnat en motion angående en upprustning av 

badstranden på Karön. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen för ett yttrande. KSAu har tagit beslut 

att KLF ska yttra sig 

Bedömning 

Teknik-fritid- och kulturnämnden lämnar följande bedömning: 

 

”Att utreda kostnad och borttagande av sjögräs”  

Borttagande av sjögräs eller vass är klassat som vattenverksamhet och 

åligger markägaren. Gällande Karön är Ronneby kommun markägare och det 

interna ansvaret ligger på Mark och exploateringsenheten.  

”Att utreda kostnaden för att lägga ny sand på stranden och i vattnet ända ut 

till bryggans slut”  

Att lägga ny sand på stranden innebär att sanden behöver transporteras med 

båt till Karön, vilket fördyrar åtgärden. Ansvaret för sandstranden ligger på 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen.  

Förvaltningen bedömer att 15 kubikmeter sand behövs till sandstranden, 

detta till uppskattad kostnad bestående av: 

* Inköp av 25 kubikmeter sand x 150 kronor = 3750 kronor.  

* Transport av sand via lastbil till hamnen, 15 resor x 2 timmar á 641 kronor 

= 19 230 kronor.  

* Lastning, lossning och skeppning med hamnbåten till Karön, 30 

mantimmar á 641 kronor = 19 230 kronor.  

* Lastning och transport av Bobcat till Karön tur och retur, 4 timmar á 641 

kronor = 2564 kronor.  

* Körning och utspridning på Karön med Bobcat, 12 timmar á 415 kronor = 

4980 kronor.  
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* Personal som kör och sprider ut sanden på Karön, 12 timmar á 641 kronor 

= 7692 kronor.  

* Oförutsägbara utgifter, 15 % = 8054 kronor.  

Total kostnad: 61 750 kronor   

 

I Teknik, -fritid och kulturförvaltningens budget finns inte dessa medel 

avsatta.  

Att lägga ny sand i vattnet är klassat som vattenarbete och åligger 

markägaren. Ronneby kommun är markägare och ansvaret ligger på Mark 

och exploateringsenheten.  

”Om kommunen eller någon annan sätter dit en glasskiosk”  

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen ska tillse och ansvara för badplatsens 

skötsel. Ansvaret för att främja turism eller i övrigt öka antalet gäster via 

exempelvis glassförsäljning, bör åläggas Näringsliv och 

kommunikationsenheten. 

 

Mark- och exploateringsenheten inom Kommunledningsförvaltningen 

lämnar följande bedömning: 

Mark- och exploateringsenheten är markägare till all mark som Ronneby 

kommun äger. Om vi tittar på bilden nedan över badplatsen på Karön, så 

skulle åtminstone ca 900 kvm strand och ca 6000 kvm vatten behöva 

åtgärdas.  

 

 

 

En möjlig start kan vara att börja med att jordfräsa marken. Luckrar man upp 

och tar bort växtlighet så kan det vara så att det inte behövs så mycket ny 

sand. 

Om ny sand behövs så behövs det mycket mer än 15 kubikmeter med tanke 

på områdets storlek. Ett exempel skulle vara om man lägger på ca 10 cm på 

hela stranden = ca 90 kubikmeter. 

 

Botten på badplatsen är bevuxen med höga vattenväxter. För att göra vid 

botten krävs att växterna tas bort. Mark- och exploateringsenheten har idag 

ingen kunskap om vilken/vilka växter det är. Ska åtgärder ske i vatten kan 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

112(117) 
2021-05-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

muddring behövas alternativ hyra in dykare att dra upp växtligheten för att 

sedan lägga i sand.  

 

Att lägga sand på botten är något som är ett återkommande behov då sanden 

åker ut till havs vid minsta lilla storm om ingen vågbrytare finns utanför.  

Bättre alternativ är då att lägga mer sand på stranden och låta den gå ner i 

vattnet efter hand. En lösning skulle kunna vara att planera för att lägga på 

några lass/år. 

 

Så jättemycket vass /sjögräs är det inte (bilder nedan från juli 2020). Mark- 

och exploateringsenheten vassröjer varje år ett antal ställen i kommunen. Det 

är en tidskrävande process att söka tillstånd hos Länsstyrelsen för 

vassröjning. 

 

Om åtgärder ska ske på stranden kommer strandskyddsdispens och tillstånd 

för vattenverksamhet att behöva sökas. Vattenverksamhet får inte utföras 

mellan den 31 mars och 1 oktober. 

Det finns inga medel avsatta inom mark- och exploateringsenhetens budget 

för att genomföra åtgärderna i denna text 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att ställa anse motionen besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 

med att frågan hänskjuts till budgetberedningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Magnus Pettersson (S).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Nicolas Westrup (SD), bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med att frågan 

hänskjuts till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen, Johan Sjögren 

Nicolas Westrup  
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§ 156 Dnr 2020-000683 109 

Besvarande av medborgarförslag likabehandling av alla 
anmälda partier avseende valsedelsutläggning 2022 

 

Sammanfattning  

I ankommet medborgarförslag föreslår Nils Leandersson att samtliga partier 

som ställer upp i valet till kommun, region och riksdag 2022 med en 

registrerad partibeteckning, ska få sina namnvalsedlar utlagda av 

valnämndens valorganisation.  

Idag finns det två typer av valsedlar i Sverige; namn- och partivalsedlar. 

Namnvalsedlar innehåller partibeteckning och en kandidatlista. 

Partivalsedlar har endast partibeteckning. Partier som erhållit minst en 

procent i något av de två föregående valen har rätt att få partivalsedlar 

utlagda av valnämnden och behöver därför inte distribuera sådana själva. 

Enligt medborgarförslaget föreligger det en olikabehandling av partierna 

vilket upplevs odemokratiskt då mindre partier har färre funktionärer som på 

valdagen besöker ett stort antal vallokaler, något som i glesbygdslän kan 

betyda över 20 mils bilkörning vilket kan medföra att samtliga vallokaler 

riskerar att ha deras valsedlar först mitt på dagen.  

Förslagsställaren anser att lämnat förslag är helt i linje med 

Valmyndighetens uppfattning. Valmyndigheten skickade en hemställan till 

regeringen i april 2020, där regeringen föreslogs verka för en ändring av 

vallagen på en rad punkter. En av dessa var att den kommunala 

valmyndigheten skulle ta över ansvaret för utläggning av samtliga partiers 

namnvalsedlar.  

Bedömning 

Valnämnden i varje kommun ansvarar enligt 8 kap. 2 § vallagen för att 

partivalsedlar ska finnas utlagda för de partier som vid senaste riksdagsvalet 

fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Det ska också finnas 

partivalsedlar utlagda för de partier som är representerade i aktuell kommun 

eller region. Partivalsedlarna läggs endast ut om partiet har begärt det. 

 

Valnämnden i Ronneby kommun har inför valen 2014, 2018 och 2019 

beslutat att även ansvara för utläggning av namnvalsedlar.  

Samtliga partier har dock, under både förtidsröstningsperiod och valdag, 

själva fått ansvara för att distribuera namnvalsedlarna till kommunens 

samtliga röstmottagningsställen.  
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Enligt 8 kap. 4 § vallagen ansvarar röstmottagarna för ordningen på 

röstmottagningsstället. Valsedlarna ska enligt lag presenteras på ett 

likvärdigt sätt, varvid namnvalsedlar i Ronneby kommun lämnas till 

röstmottagare i lokalen med syfte att säkerställa ordning i valsedelstället. 

 

En parlamentariskt sammansatt kommitté har fått i uppdrag av Regeringen 

att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.  

I slutet av januari överlämnades delbetänkandet av 2020 års valutredning, 

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7), till justitie- 

och migrationsministern. Betänkandet är ute på remiss till 6 april 2021 och 

tanken är att förslagen ska kunna tillämpas vid de allmänna valen 2022. 

 

Enligt SOU 2021:7 föreslås att partierna, liksom i dag, ska ansvara för 

distributionen av sina namnvalsedlar i den mängd som förväntas gå åt vid 

röstmottagningen. Skillnaden från nuvarande ordning är dock att partierna 

får lämna in sina valsedlar till val- och röstningslokalerna på en på förhand 

anvisad plats. På så sätt sammanförs ansvaret för all utläggning av valsedlar 

till röstmottagarna, som kan planera kontroller och påfyllnad utifrån 

väljartillströmning och ordningsbehov i den enskilda lokalen. 

 

Kommunledningsförvaltningens utredning av aktuellt medborgarförslag 

finner att valmyndighetens hemställan till regeringen i april 2020 om att den 

kommunala valmyndigheten föreslås ta över ansvaret för utläggning av 

samtliga partiers namnvalsedlar redan praktiseras i Ronneby kommun då det 

enligt valnämndens beslut är röstmottagarna som placerar ut valsedlarna i 

röstmottagningslokalen.  

I hemställan från 2020 föreslås även att ge ett uttalat ansvar till den 

kommunala valmyndigheten om tillhandahålla namnvalsedlar för samtliga 

partier som registrerat partibeteckning och anmält kandidater till aktuellt val. 

Detta är ett förslag som inte beaktas i SOU 2021:7 utan som istället tydliggör 

att distribution av valsedlar är partiernas ansvar.  

 

Kommunledningsförvaltningens utredning av aktuellt medborgarförslag 

finner att förslag till lagändring i SOU 2021:7 harmonierar med de beslut 

valnämnden i Ronneby kommun tidigare fattat avseende utläggning av 

valsedlar inför valen 2014, 2018 och 2019, vilket konfirmerar kommunens 

valda riktning för ökad säkerhet avseende valprocessen.  
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Förståelse finns dock för små partiers svårigheter i samband med distribution 

av namnvalsedlar, men att agera i strid med vallagen och ta på sig ett ansvar 

som går utöver det som följer av vallagen innebär risker och en kraftigt ökad 

arbetsbelastning för valnämnd och valadministration, en belastning som 

vidare kan påverka ordningen i lokalen samt säkerheten för valets 

genomförande.   

 

Kommunledningsförvaltningens utredning av medborgarförslaget bedömer 

att säkerheten för valets övergripande genomförande inte kan riskeras till 

förmån för distribution av valsedlar till samtliga partier som ställer upp i 

valet till kommun, region och riksdag 2022.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att medborgarförslaget anses besvarat.   

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 157 Dnr 2021-000351 192 

Anmälan av motion från Peter Bowin (V) och Omid 
Hassib (V) om minnesmärke/minnesplats för 
förintelseöverlevaren Benny Grünfeld 

Peter Bowin (V) och Omid Hassib (V) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Förintelseöverlevaren Benny Grünfeld har avlidit och minnet av hans namn 

kommer att leva vidare i många år och på många sätt. Benny Grünfeld, som 

föddes 6 maj 1928 i Ungern dog den 26 mars 2021,var en av de överlevande 

från Auschwitz. Grünfeld kom till Sverige sommaren 1945 med en 

sjuktransport, han var då 17 år, efter nästan ett år i förintelseläger. Grünfeld 

publicerade boken Tonåring i Hitlers dödsläger (1995) och drev en 

upplysningsverksamhet i bl.a. skolor genom att berätta om sina upplevelser 

från tiden i lägret.  

 

Vi hade förmånen att få träffa honom i Ronnebys kommunfullmäktige i 

början på 2000-talet. Han hade starka kopplingar till Ronneby.  

 

Med anledning av detta och hans livslånga gärning som folkbildare 

motionerar vi härmed om att det utreds och föreslås en plats för ett 

minnesmärke/minnesplats i Ronneby tätort för Benny Grünfeld.       

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



Bilaga A 

Artikeln skapades 19 maj 2021 

Kungörelse: kommunfullmäktige 

torsdag 2021-05-27 kl. 18:00, 

stadshuset, Ronneby 
Kungörelse: kommunfullmäktige torsdag 2021-05-27 kl. 18:00, stadshuset, Ronneby 

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 27 maj 2021, kl. 18:00 i Stadshuset, Ronneby för behandling av följande 
ärenden: 

Klicka här för att komma till websändningen av kommunfullmäktige. 

1. 
Val av justerare KF 
Dnr 2021-000006 

 

2. 
Medborgarförslag 
Dnr 2021-000007 

 

3. Interpellationer 
Dnr 2021-000008 

 

4. 
Frågor 
Dnr 2021-000009 

 

5. 
Fyllnadsval till ny ersättare i socialnämnden, Socialdemokraterna  
Dnr 2021-000183 Bilaga 

6. 
Årsredovisning 2020 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet- 
Fråga om anmärkning mot krisledningsnämnden 
Dnr 2021-000075 

Bilaga 

7. 
Förbundsordning och årsredovisning - Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling  
Dnr 2021-000202 

Bilaga 

8. 
Hemställan om tillägg till budget 2021 och 2022 - Räddningstjänsten 
Östra Blekinge 
Dnr 2021-000116 

Bilaga 

https://ronneby.kommunetv.se/archive


9. 
Anhållan om införlivande av fastighet i verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten, Vieryd 2:36 
Dnr 2021-000259 

Bilaga 

10. 
Nya verksamhetsområden för dagvatten fastighet och dagvatten gata i 
Ronneby kommun 
Dnr 2021-000215 

Bilaga 

11. 
Förslag till beslut om fördelning av den sk. skolmiljarden 
Dnr 2021-000181 

Bilaga 

12. 
Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella 
geodataplattformen 
Dnr 2021-000182 

Bilaga 

13. Ansökan köp av mark till Sjölejonet 1 från Risatorp 1:10 
Dnr 2021-000226 

Bilaga 

14. 
Fastighetsreglering mellan Ronneby 25:16 och Telefonen 1 enligt 
detaljplan. 
Dnr 2021-000146 

Bilaga 

15. 
Äskande av medel för utredningar till detaljplaner 
Dnr 2021-000243 

Bilaga 

16. 
Specialkost och anpassade måltider i förskola och skola i Ronneby 
kommun 
Dnr 2021-000214 

Bilaga 

17. Revidering av beslut om medel utredning detaljplan, KF § 15-2021 
Dnr 2021-000208 

Bilaga 

18. 
Omfördelning mellan reserver 
Dnr 2021-000239 

Bilaga 

19. 
Årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Dnr 2021-000217 Bilaga 

20. Värdegrundsarbete 
Dnr 2019-000570 

Bilaga 

21. 
Nytt reglemente miljö- och byggnadsnämnden 
Dnr 2021-000121 Bilaga 



22. 
Statsbidrag habiliteringsersättning 2021 
Dnr 2021-000233 

Bilaga 

23. 
Årsrapport funktionshinderpolitiskt program 2020 
Dnr 2021-000232 Bilaga 

24. Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021 
Dnr 2021-000128 

Bilaga 

25. 
Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021 lokala BRÅ 
Dnr 2021-000240 

Bilaga 

26. Statusuppdatering- reducering av personalkostnader  
Dnr 2021-000077 

Bilaga 

27. 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap. 1 § och 
rapportering enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen, Vård och 
omsorgsnämnden 2020 
Dnr 2021-000221 

Bilaga 

28. 

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 2020 
Dnr 2020-000267 

Bilaga 

29. 
Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) angående antalet 
politiker mm 
Dnr 2020-000587 

Bilaga 

30. 
Besvarande av motion från Nicolas Westrup (SD) och Carina Aulin (SD) 
om språktester inom vård och omsorg 
Dnr 2020-000433 

Bilaga 

31. 
Besvarande av motion från Roger Gardell (L) Språkkrav för personal i 
förskolan i Ronneby kommun 
Dnr 2020-000641 

Bilaga 

32. 
Besvarande av motion från Nicolás Westrup (SD) angående 
iordningställande av stranden på Karön 
Dnr 2020-000654 

Bilaga 

33. 
Besvarande av medborgarförslag likabehandling av alla anmälda partier 
avseende valsedelsutläggning 2022 
Dnr 2020-000683 

Bilaga 



34. 
Anmälan av motioner 
Dnr 2021-000010 

 

Uppdaterad: 2021-05-19 

 



Bilaga B 

Tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-05-27 § 129 

Omröstningslista nr. 1 
 

11. Årsredovisning 2020 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet- Fråga om anmärkning mot 
krisledningsnämnden 
 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst  Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla             
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla         X    
Anders Bromée                          (M)        Alla         X    
Lennarth Förberg                         (M)        Alla        X     
Kajsa Svensson                           (M)        Alla       Fredrik Jacobsen   X    
Helene Fogelberg                         (M)        Alla         X    
Anders Lund                              (M)        Alla         X    
Therese Åberg                           (M)        Alla         X    
Christer Stenström                       (M)        Alla         X    
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla             
Hillevi Andersson                        (C)        Alla       Magnus Gustafsson  X    
Tim Svanberg                             (C)        Alla       Eva-Britt Brunsmo   X    
Silke Jacob                              (C)        Alla         X    
Roger Gardell                            (L)        Alla             
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla        X     
Willy Persson                            (KD)       Alla         X    
Magnus Pettersson                        (S)        Alla             
Malin Månsson                            (S)        Alla        X     
Tommy Andersson                          (S)        Alla             
Thomas Svensson                    (S)        Alla        X     
Bo Johansson                             (S)        Alla        X     
Annette Rydell                           (S)        Alla        X     
Ola Robertsson                           (S)        Alla        X     
Catharina Christensson                   (S)        Alla        X     
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla        X     
Monika Lindqvist                         (S)        Alla       Thommy Persson  X     
Stefan Österhof                          (S)        Alla        X     
Ingrid Karlsson (S)        Alla       Magnus Björk  X     
Kranislav Miletic                       (S)        Alla        X     
Agnetha Wildros (S)        Alla        X     
Pär Dover                                (S)        Alla        X     
Peter Bowin                              (V)        Alla             
Omid Hassib                              (V)        Alla        X     
Lova Necksten                            (MP)       Alla        X     
Nicolas Westrup                         (SD)       Alla             
Bengt Sven Åke Johansson                          (SD)       Alla             
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla       Tony Holgersson  X    
Sandra Bergkvist                         (SD)       Alla         X    
Bengt Åke Johansson                          (SD)       Alla       Jesper Grönblad   X    
Tim Aulin                                (SD)       Alla         X    
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson   X    
Mattias Ronnestad                        (SD)       Alla         X    
Carina Aulin                             (SD)       Alla       Ersättare saknas      X 
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla         X    
Haide Friberg                            (SD)       Alla         X    
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla         X    
Johan Grönblad                           (SD)       Alla         X    
Anna Carlbrant                           (-)        Alla       Rolf Loberg  X     
Sune Håkansson                           (RP)       Alla                                                X     

SUMMA: 19 21 0  1 
 



Bilaga C 

Tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-05-27 § 131 

Omröstningslista nr. 2 
 

13. Hemställan om tillägg till budget 2021 och 2022 - Räddningstjänsten Östra Blekinge 
 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst  Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla        X     
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla        X     
Anders Bromée                          (M)        Alla        X     
Lennarth Förberg                         (M)        Alla        X     
Kajsa Svensson                           (M)        Alla       Fredrik Jacobsen    X   
Helene Fogelberg                         (M)        Alla        X     
Anders Lund                              (M)        Alla        X     
Therese Åberg                           (M)        Alla        X     
Christer Stenström                       (M)        Alla        X     
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla        X     
Hillevi Andersson                        (C)        Alla       Magnus Gustafsson   X   
Tim Svanberg                             (C)        Alla       Eva-Britt Brunsmo  X     
Silke Jacob                              (C)        Alla        X     
Roger Gardell                            (L)        Alla        X     
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla        X     
Willy Persson                            (KD)       Alla        X     
Magnus Pettersson                        (S)        Alla        X     
Malin Månsson                            (S)        Alla        X     
Tommy Andersson                          (S)        Alla        X     
Thomas Svensson                    (S)        Alla          X   
Bo Johansson                             (S)        Alla          X   
Annette Rydell                           (S)        Alla        X     
Ola Robertsson                           (S)        Alla        X     
Catharina Christensson                   (S)        Alla        X     
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla          X   
Monika Lindqvist                         (S)        Alla       Thommy Persson  X     
Stefan Österhof                          (S)        Alla        X     
Ingrid Karlsson (S)        Alla       Magnus Björk  X     
Kranislav Miletic                       (S)        Alla          X   
Agnetha Wildros (S)        Alla        X     
Pär Dover                                (S)        Alla        X     
Peter Bowin                              (V)        Alla        X     
Omid Hassib                              (V)        Alla        X     
Lova Necksten                            (MP)       Alla        X     
Nicolas Westrup                         (SD)       Alla         X    
Bengt Sven Åke Johansson                          (SD)       Alla         X    
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla       Tony Holgersson  X    
Sandra Bergkvist                         (SD)       Alla         X    
Bengt Åke Johansson                          (SD)       Alla       Jesper Grönblad   X    
Tim Aulin                                (SD)       Alla         X    
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson   X    
Mattias Ronnestad                        (SD)       Alla         X    
Carina Aulin                             (SD)       Alla       Ersättare saknas      X 
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla         X    
Haide Friberg                            (SD)       Alla         X    
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla         X    
Johan Grönblad                           (SD)       Alla         X    
Anna Carlbrant                           (-)        Alla       Rolf Loberg    x   
Sune Håkansson                           (RP)       Alla                                                X     

SUMMA: 29 12 7  1 
 



Bilaga D 

Tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-05-27 § 136 

Omröstningslista nr. 3 
 

18. Ansökan köp av mark till Sjölejonet 1 från Risatorp 1:10 
 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst  Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla        X     
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla        X     
Anders Bromée                          (M)        Alla        X     
Lennarth Förberg                         (M)        Alla        X     
Kajsa Svensson                           (M)        Alla       Fredrik Jacobsen  X     
Helene Fogelberg                         (M)        Alla        X     
Anders Lund                              (M)        Alla        X     
Therese Åberg                           (M)        Alla        X     
Christer Stenström                       (M)        Alla        X     
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla        X     
Hillevi Andersson                        (C)        Alla       Magnus Gustafsson X     
Tim Svanberg                             (C)        Alla       Eva-Britt Brunsmo  X     
Silke Jacob                              (C)        Alla        X     
Roger Gardell                            (L)        Alla        X     
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla        X     
Willy Persson                            (KD)       Alla       Daniel Nilsson X     
Magnus Pettersson                        (S)        Alla         X    
Malin Månsson                            (S)        Alla         X    
Tommy Andersson                          (S)        Alla         X    
Thomas Svensson                    (S)        Alla         X    
Bo Johansson                             (S)        Alla         X    
Annette Rydell                           (S)        Alla         X    
Ola Robertsson                           (S)        Alla         X    
Catharina Christensson                   (S)        Alla         X    
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla         X    
Monika Lindqvist                         (S)        Alla       Thommy Persson   X    
Stefan Österhof                          (S)        Alla         X    
Ingrid Karlsson (S)        Alla       Magnus Björk   X    
Kranislav Miletic                       (S)        Alla         X    
Agnetha Wildros (S)        Alla         X    
Pär Dover                                (S)        Alla         X    
Peter Bowin                              (V)        Alla         X    
Omid Hassib                              (V)        Alla         X    
Lova Necksten                            (MP)       Alla         X    
Nicolas Westrup                         (SD)       Alla        X     
Bengt Sven Åke Johansson                          (SD)       Alla        X     
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla       Tony Holgersson X     
Sandra Bergkvist                         (SD)       Alla        X     
Bengt Åke Johansson                          (SD)       Alla       Jesper Grönblad  X     
Tim Aulin                                (SD)       Alla        X     
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson  X     
Mattias Ronnestad                        (SD)       Alla        X     
Carina Aulin                             (SD)       Alla       Ersättare saknas      X 
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla        X     
Haide Friberg                            (SD)       Alla        X     
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla        X     
Johan Grönblad                           (SD)       Alla        X     
Anna Carlbrant                           (-)        Alla       Rolf Loberg   X    
Sune Håkansson                           (RP)       Alla                                                 X    

SUMMA: 28 20   1 
 



Bilaga E 

Tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-05-27 § 139 

Omröstningslista nr. 4 
 

21. Specialkost och anpassade måltider i förskola och skola i Ronneby kommun 
 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst  Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla         X    
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla         X    
Anders Bromée                          (M)        Alla         X    
Lennarth Förberg                         (M)        Alla         X    
Kajsa Svensson                           (M)        Alla       Fredrik Jacobsen   X    
Helene Fogelberg                         (M)        Alla         X    
Anders Lund                              (M)        Alla         X    
Therese Åberg                           (M)        Alla         X    
Christer Stenström                       (M)        Alla         X    
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla        X     
Hillevi Andersson                        (C)        Alla       Magnus Gustafsson X     
Tim Svanberg                             (C)        Alla       Eva-Britt Brunsmo  X     
Silke Jacob                              (C)        Alla        X     
Roger Gardell                            (L)        Alla         X    
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla         X    
Willy Persson                            (KD)       Alla         X    
Magnus Pettersson                        (S)        Alla        X     
Malin Månsson                            (S)        Alla        X     
Tommy Andersson                          (S)        Alla        X     
Thomas Svensson                    (S)        Alla        X     
Bo Johansson                             (S)        Alla        X     
Annette Rydell                           (S)        Alla        X     
Ola Robertsson                           (S)        Alla        X     
Catharina Christensson                   (S)        Alla        X     
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla        X     
Monika Lindqvist                         (S)        Alla       Thommy Persson  X     
Stefan Österhof                          (S)        Alla        X     
Ingrid Karlsson (S)        Alla       Magnus Björk  X     
Kranislav Miletic                       (S)        Alla        X     
Agnetha Wildros (S)        Alla             
Pär Dover                                (S)        Alla        X     
Peter Bowin                              (V)        Alla        X     
Omid Hassib                              (V)        Alla          X   
Lova Necksten                            (MP)       Alla       Mia Persson X     
Nicolas Westrup                         (SD)       Alla         X    
Bengt Sven Åke Johansson                          (SD)       Alla         X    
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla       Tony Holgersson  X    
Sandra Bergkvist                         (SD)       Alla         X    
Bengt Åke Johansson                          (SD)       Alla       Jesper Grönblad   X    
Tim Aulin                                (SD)       Alla         X    
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson   X    
Mattias Ronnestad                        (SD)       Alla         X    
Carina Aulin                             (SD)       Alla       Ersättare saknas      X 
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla         X    
Haide Friberg                            (SD)       Alla         X    
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla         X    
Johan Grönblad                           (SD)       Alla         X    
Anna Carlbrant                           (-)        Alla       Rolf Loberg   X    
Sune Håkansson                           (RP)       Alla                                                 X    

SUMMA: 21 26 1  1 
 



Bilaga F 

Tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-05-27 § 148 

Omröstningslista nr. 5 
 

30. Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021 lokala BRÅ 
 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst  Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla        X     
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla        X     
Anders Bromée                          (M)        Alla        X     
Lennarth Förberg                         (M)        Alla        X     
Kajsa Svensson                           (M)        Alla       Fredrik Jacobsen  X     
Helene Fogelberg                         (M)        Alla        X     
Anders Lund                              (M)        Alla        X     
Therese Åberg                           (M)        Alla        X     
Christer Stenström                       (M)        Alla        X     
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla        X     
Hillevi Andersson                        (C)        Alla       Magnus Gustafsson X     
Tim Svanberg                             (C)        Alla       Eva-Britt Brunsmo  X     
Silke Jacob                              (C)        Alla        X     
Roger Gardell                            (L)        Alla        X     
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla        X     
Willy Persson                            (KD)       Alla        X     
Magnus Pettersson                        (S)        Alla         X    
Malin Månsson                            (S)        Alla         X    
Tommy Andersson                          (S)        Alla         X    
Thomas Svensson                    (S)        Alla         X    
Bo Johansson                             (S)        Alla         X    
Annette Rydell                           (S)        Alla         X    
Ola Robertsson                           (S)        Alla         X    
Catharina Christensson                   (S)        Alla         X    
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla         X    
Monika Lindqvist                         (S)        Alla       Thommy Persson   X    
Stefan Österhof                          (S)        Alla         X    
Ingrid Karlsson (S)        Alla       Magnus Björk   X    
Kranislav Miletic                       (S)        Alla         X    
Agnetha Wildros (S)        Alla         X    
Pär Dover                                (S)        Alla         X    
Peter Bowin                              (V)        Alla         X    
Omid Hassib                              (V)        Alla         X    
Lova Necksten                            (MP)       Alla       Mia Persson  X    
Nicolas Westrup                         (SD)       Alla         X    
Bengt Sven Åke Johansson                          (SD)       Alla         X    
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla       Tony Holgersson  X    
Sandra Bergkvist                         (SD)       Alla         X    
Bengt Åke Johansson                          (SD)       Alla       Jesper Grönblad   X    
Tim Aulin                                (SD)       Alla            X 
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson   X    
Mattias Ronnestad                        (SD)       Alla         X    
Carina Aulin                             (SD)       Alla       Ersättare saknas      X 
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla         X    
Haide Friberg                            (SD)       Alla         X    
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla         X    
Johan Grönblad                           (SD)       Alla         X    
Anna Carlbrant                           (-)        Alla       Rolf Loberg  X     
Sune Håkansson                           (RP)       Alla                                                X     

SUMMA: 18 29   2 
 



Bilaga G 

Tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-05-27 § 153 

Omröstningslista nr. 6 
 

35. Besvarande av motion från Nicolas Westrup (SD) och Carina Aulin (SD) om språktester inom vård och 
omsorg 
 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst  Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla        X     
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla        X     
Anders Bromée                          (M)        Alla        X     
Lennarth Förberg                         (M)        Alla        X     
Kajsa Svensson                           (M)        Alla       Fredrik Jacobsen  X     
Helene Fogelberg                         (M)        Alla        X     
Anders Lund                              (M)        Alla        X     
Therese Åberg                           (M)        Alla        X     
Christer Stenström                       (M)        Alla        X     
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla         X    
Hillevi Andersson                        (C)        Alla       Magnus Gustafsson  X    
Tim Svanberg                             (C)        Alla       Eva-Britt Brunsmo   X    
Silke Jacob                              (C)        Alla         X    
Roger Gardell                            (L)        Alla        X     
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla        X     
Willy Persson                            (KD)       Alla        X     
Magnus Pettersson                        (S)        Alla         X    
Malin Månsson                            (S)        Alla         X    
Tommy Andersson                          (S)        Alla         X    
Thomas Svensson                    (S)        Alla         X    
Bo Johansson                             (S)        Alla         X    
Annette Rydell                           (S)        Alla         X    
Ola Robertsson                           (S)        Alla         X    
Catharina Christensson                   (S)        Alla         X    
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla         X    
Monika Lindqvist                         (S)        Alla       Thommy Persson      X 
Stefan Österhof                          (S)        Alla         X    
Ingrid Karlsson (S)        Alla       Magnus Björk   X    
Kranislav Miletic                       (S)        Alla         X    
Agnetha Wildros (S)        Alla         X    
Pär Dover                                (S)        Alla         X    
Peter Bowin                              (V)        Alla         X    
Omid Hassib                              (V)        Alla         X    
Lova Necksten                            (MP)       Alla       Mia Persson  X    
Nicolas Westrup                         (SD)       Alla        X     
Bengt Sven Åke Johansson                          (SD)       Alla        X     
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla       Tony Holgersson X     
Sandra Bergkvist                         (SD)       Alla        X     
Bengt Åke Johansson                          (SD)       Alla       Jesper Grönblad  X     
Tim Aulin                                (SD)       Alla        X     
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson  X     
Mattias Ronnestad                        (SD)       Alla        X     
Carina Aulin                             (SD)       Alla       Ersättare saknas      X 
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla        X     
Haide Friberg                            (SD)       Alla        X     
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla        X     
Johan Grönblad                           (SD)       Alla        X     
Anna Carlbrant                           (-)        Alla       Rolf Loberg  X     
Sune Håkansson                           (RP)       Alla                                                 X    

SUMMA: 25 22   2 
 



Bilaga H 

Tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-05-27 § 154 

Omröstningslista nr. 7 
 

36. Besvarande av motion från Roger Gardell (L) Språkkrav för personal i förskolan i Ronneby kommun 
 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst  Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla        X     
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla        X     
Anders Bromée                          (M)        Alla        X     
Lennarth Förberg                         (M)        Alla        X     
Kajsa Svensson                           (M)        Alla       Fredrik Jacobsen  X     
Helene Fogelberg                         (M)        Alla        X     
Anders Lund                              (M)        Alla        X     
Therese Åberg                           (M)        Alla        X     
Christer Stenström                       (M)        Alla        X     
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla         X    
Hillevi Andersson                        (C)        Alla       Magnus Gustafsson  X    
Tim Svanberg                             (C)        Alla       Eva-Britt Brunsmo   X    
Silke Jacob                              (C)        Alla         X    
Roger Gardell                            (L)        Alla        X     
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla        X     
Willy Persson                            (KD)       Alla        X     
Magnus Pettersson                        (S)        Alla         X    
Malin Månsson                            (S)        Alla         X    
Tommy Andersson                          (S)        Alla         X    
Thomas Svensson                    (S)        Alla         X    
Bo Johansson                             (S)        Alla         X    
Annette Rydell                           (S)        Alla         X    
Ola Robertsson                           (S)        Alla         X    
Catharina Christensson                   (S)        Alla         X    
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla         X    
Monika Lindqvist                         (S)        Alla       Thommy Persson   X    
Stefan Österhof                          (S)        Alla         X    
Ingrid Karlsson (S)        Alla       Magnus Björk   X    
Kranislav Miletic                       (S)        Alla         X    
Agnetha Wildros (S)        Alla         X    
Pär Dover                                (S)        Alla         X    
Peter Bowin                              (V)        Alla         X    
Omid Hassib                              (V)        Alla         X    
Lova Necksten                            (MP)       Alla       Mia Persson  X    
Nicolas Westrup                         (SD)       Alla        X     
Bengt Sven Åke Johansson                          (SD)       Alla        X     
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla       Tony Holgersson X     
Sandra Bergkvist                         (SD)       Alla        X     
Bengt Åke Johansson                          (SD)       Alla       Jesper Grönblad  X     
Tim Aulin                                (SD)       Alla        X     
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson  X     
Mattias Ronnestad                        (SD)       Alla        X     
Carina Aulin                             (SD)       Alla       Ersättare saknas      X 
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla        X     
Haide Friberg                            (SD)       Alla        X     
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla        X     
Johan Grönblad                           (SD)       Alla        X     
Anna Carlbrant                           (-)        Alla       Rolf Loberg  X     
Sune Håkansson                           (RP)       Alla                                                 X    

SUMMA: 25 23   1 
 



 
 
 

        

 

 

Bilaga 1, tillhör kommunfullmäktige 2021-05-27 § 133   

Förslag till nya 
verksamhetsområden 

DAGVATTEN GATA OCH 
DAGVATTEN FASTIGHET 

 



 
 
 

        

 

1 

 

Sammanfattning  

 

Antagen, att gälla från 2021-06-01, Va-taxa för anläggningsavgift i Ronneby kommun är 

uppbyggd på 4 vattentjänster. Dessa vattentjänster är vatten, spillvatten, dagvattengata och 

dagvattenfastighet. Idag finns det verksamhetsområde för 3 vattentjänster. De befintliga 

verksamhetsområdena är vatten, spillvatten och dagvatten. Verksamhetsområdet dagvatten 

behöver delas upp till dagvatten - gata och dagvatten - fastighet. 

 

Nya verksamhetsområden bildas för dagvatten – gata och dagvatten - fastighet enligt detta 

dokument. 
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Innehållsförteckning 

 

Inledning     3 

Arbetsmetod     4 

Dagvatten – gata, förslag till nytt verksamhetsområde 
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Dagvatten – fastighet, förslag till nytt verksamhetsområde 
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 Ekenäs, Droppemåla och Risanäs   35 
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 Skönevik    37 

 Listerby    38 

 Johannishus    39 
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Analys     45 

Slutsats     46 
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Inledning  

 
I samband med att arbetet med en ny Va-taxa påbörjades också ett arbete med att ta fram ett 

förslag på verksamhetsområde för dagvatten – gata och dagvatten - fastighet. 

Problematiken med nuvarande verksamhetsområde är att det bara finns ett för dagvatten. Med 

föreslagen taxekonstruktion är dagvattenhanteringen uppdelad på två vattentjänster. Detta 

kräver att det finns två verksamhetsområden. Ett för varje vattentjänst. 

Dagvatten - gata är en vattentjänst som tar hand om dagvatten från lokalgator, 

genomfartsleder och allmän platsmark.  

Dagvatten - fastighet tar hand om dagvatten från fastigheter som kan vara dränering, 

takavvattning och ytvatten från fastigheten. 

De fastigheter som har tagits med i förslaget till nytt verksamhetsområde för dagvattengata är 

de fastigheter som skulle få problem att ta sig till och från fastigheten om det inte skulle 

funnits någon avvattning på gatorna. 

  



 
 
 

        

 

4 

 

Arbetsmetod 
 

 

 

Arbetet började med att alla lokalgator och genomfartsleder som avvattnas till Ronneby Miljö 

& Tekniks AB:s ledningsnät lokaliserades. 

På de gator som det bara finns avvattning till det allmänna ledningsnätet på en del av ytan tog 

vi fram var höjdryggarna var för att begränsa ytan. Detta gjordes för att det är orimligt att en 

hel gata tas om det bara är en liten del som avvattnas. Dessa gator/ytor markerades i en karta 

för att i ett senare skede kunna se vilka som har avvattning till det allmänna ledningsnätet. 

När vi såg dessa ytor i kartan började diskussionen om att det är orimligt att ett fåtal 

fastigheter av på en lokalgata skall betala för avvattningen av gatan som används av alla 

fastigheter på gatan. Då gick vi över de markerade lokalgatorna och tittade på vilka fastigheter 

som har nytta av avvattningen. Detta kan vara fastigheter på samma gata eller fastigheter på 

andra gator som måste använda sig av den avvattnade gatan för att komma till fastigheten. 

För att fastigheter skulle tas med på grund av nyttan var det tvunget att det inte skulle finnas 

någon alternativ väg till fastigheten som inte avvattnas på det allmänna dagvattennätet. Är det 

så att en fastighet kan ta en väg till fastigheten som inte avvattnas på det allmänna 

dagvattennätet har den inte tagits med.  

I vissa fall kan det vara så att den vägen som används till fastigheten är den avvattnade och 

inte den alternativa vägen som inte avvattnas. I dessa fall har de en viss nytta men de har inte 

tagits med för om avvattningen inte hade funnits så skulle de kunna ta sig fram till fastigheten 

ändå.  

De fastigheter som har tagits med är de fastigheter som skulle få problem att ta sig till och 

från fastigheten om det inte skulle funnits någon avvattning. 
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Dagvatten – gata, föreslaget verksamhetsområde  
 

Ronneby centralort 
 

Lokalgator 

 

     

Sörby 
 Härstorp-Lugnet-

Industriområde 
Snäckebacken-
Hjorthöjden 

    

Batterigatan  Backstigen Axvägen  

Bergåsvägen  Barrstigen Bandyvägen 

Brännarevägen  Dalvägen Bolagsgatan 

Fribergs väg  Ekedalsvägen Bondevägen  

Gamla Karlshamnsvägen  Elevhemsvägen Borggatan 

Gamla Landsvägen  Espedalsvägen Castellvägen 

Krokusvägen  Härstorpsvägen  Esplanaden 

Liljevägen  Industrigatan Gaddsväg 

Länsmansliden  Kullavägen Grönaslättsvägen 

Malvavägen  Lindalsvägen Hälsovägen  

Mjölnarevägen  Lugnavägen Knektabacken 

Paradisvägen   Masagårdsvägen Kontrollvägen 

Pionvägen  Runvägen Kornvägen 

Plankgatan  Sandtagsvägen Lievägen 

Serpentinvägen  Ställverksvägen Lindblomsvägen 

Silverforsvägen  Tallvägen Linvägen 

Skrivareliden  Telegatan Orienterarvägen 

Solrosvägen  Törnstigen Plogvägen 

Stockrosvägen  Vikingavägen Ringgatan 

Syrénvägen  Wredes väg Skärmvägen 

Trollabacken  Önnerts väg  Stämpelvägen 

Västra Galgabergsvägen  Örvägen Tuvegatan 

Östra Galgabergsvägen   Utmarksvägen 

   Vallgatan 

   Volontärbacken 

   Västra varevägen 

   Årdervägen 

   Älgbacken 

   Örjansgatan 
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Blekan  Centrum Gamla Hulta 

   

Bålebrovägen Bergslagsgatan Backsippevägen 

Föreningsgatan Drottninggatan Berghällsvägen 

Glasbacken Gustaf Arnolds gata Blåsippevägen 

Götgatan Karlskronagatan Brunkullavägen 

Hagagatan Kyrkogatan Bräknevägen 

Hammarvägen Möllebacksgatan Dackevägen 

Humlegatan Nygatan Djäknevägen 

Karlstorpsgatan Prinsgatan Ekbacksvägen 

Knut Hahns gatan Rosengatan  Flensburgsgatan 

Kommungårdsvägen  Tingsgatan Flädervägen 

Landgillevägen Västra Torggatan Fornminnevägen 

Lövängsvägen  Fredriksbergsgatan 

Magelungsvägen  Friskyttsvägen 

Nedre Brunnsvägen  Gränsvägen 

Norra Glasbruksgatan  Gullvivevägen 

Norra Höggatan  Gölstigen 

Norra Jöns Davidsgatan  Halladalsvägen 

Norra Villagatan  Hasselbergsvägen 

Peder Holmsgatan  Hästhovsvägen 

Persborgsvägen  Högdalavägen 

Pilbacken  Kaprifolvägen 

Skogsgårdsgatan  Lunkentusgatan 

Sveagatan  Långgatan 

Södra Höggatan  Nävervägen 

Södra Jöns Davidsgatan  Ormbunksvägen 

Södra Villagatan  Pepparbacksgatan 

Tiondevägen  Peter Hast vägen 

Trädgårdsgatan  Prästlyckevägen 

Vidablicksvägen  Ravinvägen 

Väpnarstigen  Röda Bergsstigen 

Ågårdsgatan  Rödklintsvägen 

Övre Brunnsvägen  Skogsstjärnevägen 

  Snapphanevägen 
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Hulta, Kalleberga Hallar 
och Rydenskan  

 
Påtorp, Parkdala, Risatorp 

 

     

Snäckegatan Bagarevägen  Björnsbärsvägen  

Solbergsvägen Byhallavägen  Blåbärsvägen  

Stenbocksvägen Ekegårdsgatan  Bredingavägen  

Svalörtsvägen Emaljervägen  Enbärsvägen  

Teknikvägen Filaregatan  Folkparksvägen  

Trastvägen Garvaregatan  Fridhemsvägen  

Tresjöstigen Hammelins väg  Gamla Angelskogsvägen  

Videvägen Krooks väg  Hjortonvägen  

Vildvinsvägen Muraregatan  Högmarksvägen  

Violvägen Målaregatan  Klarbärsvägen  

Vitsippevägen Nåtlare gatan  Lingonvägen  

Västra Källängsvägen Pressaregatan  Logevägen  

Östra Källängsvägen Randgatan  Mellangårdsvägen  

 Riktaregatan  Metallgatan  

 Rydens väg   Norra Rönningevägen  

 Sadelmakaregatan  Oxbärsvägen  

 Skärsjövägen  Parkdalavägen  

 Snickaregatan  Parkvägen  

 Sotaregatan  Påtorpsbacken  

 Stansvägen  Påtorpsvägen  

 Svarvarevägen  Rönnbärsvägen  

 Svetsaregatan  Slånbärsvägen  

 Synaregatan  Smultronvägen  

 Torngatan  Snöbärsvägen  

   Stallvägen  

   Studentvägen  

   Södergårdsvägen  

   Södra Rönningevägen  

   Tranbärsvägen  

   Åkerbärsvägen  

   Östra Varevägen  
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Gärestad 

 
Blåhakevägen 

Blåmesvägen 

Gulsparvsvägen 

Koltrastvägen 

Lärkvägen 

Rödhakevägen 

Starvägen 
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Genomfartsleder 

Angelskogsvägen 

Blasius Königsgatan 

Fornanäsvägen 

Gångbrogatan 

Götgatan 

Hultaleden  

Järnvägsgatan 

Kallingevägen  

Karlshamsvägen 

Karlskronavägen 

Kungsgatan och rondell 

Risatorpsvägen 

Strandgatan 

Söderbro 

Sörbyvägen 

Vierydsvägen 

Västra Industrigatan 

Övre brunnsvägen 
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Allmänplatsmark 

 

Gång och cykelväg 

 

GC Angelskogsvägen   GC Rosengatan 

GC Blasius Königsgatan   GC Rådhusparken 

GC Blåbärsvägen  GC Rönnbärsvägen 

GC Brunkullavägen  GC Snapphanevägen 
GC Ekbacksvägen  GC Solbergsvägen-Karlskronavägen 

GC Espedalsvägen   GC Strandgatan  

GC Esplanaden  GC Söderbro  

GC Folkparksvägen  GC Södra Glasbruksgatan 

GC Folkparksvägen - Karlskronavägen  GC Vidablicksvägen 

GC Fornanäsvägen   GC Vierydsvägen  

GC Friskyttsvägen  GC Västra Industrigatan  

GC Friskyttsvägen - Snapphanevägen  GC Västra Torggatan 
GC Gaddsväg - Lindblomsvägen  GC Önnerts väg-Kullavägen 

GC Gamla Kallingevägen  GC Övre brunnsvägen  

GC Gamla landsvägen    

GC Gustaf Arnolds gata   

GC Gustaf Arnolds gata - Stenbocksvägen  

GC Gångbrogatan   

GC Gångbrogatan till Långgatan  

GC Götgatan   

GC Halladalsvägen  

GC Halladalsvägen - Ormbunksvägen  

GC Hästhovsvägen  

GC Järnvägsgatan     

GC Kallingevägen   

GC Karlshamnsvägen-Industrigatan   

GC Karlshamsvägen   

GC Karlskronavägen   

GC Knut Hahn skolan  

GC Kungsgatan   

GC Lindblomsvägen  

GC Lindblomsvägen - Espedalsskolan  

GC Lokvägen  

GC Metallgatan  

GC Nygatan  

GC Plankgatan   

GC Prinsgatan  

GC Prästlyckevägen  

GC Risatorpsvägen   
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Torg, gågator och parkeringar 

 

Fastighet Detaljplan  
Ronneby 25:1 96 Torg 

Ronneby 25:1 96 Gågata Östra Torg gatan 

Ronneby 25:1 52 Gågata Karlskronagatan 

David 11 139 Parkering 

Ronneby 25:1 70 Parkering (Willys) 

Ronneby 25:1 413 Parkering Järnvägsgatan 

Ronneby 26:12 413 Cykelparkering järnvägsstationen 

Ronneby 25:1 33 Parkering Nygatan 

Ronneby 25:1 413 Parkering Karlskronavägen 

Hulta 2:115 138 Parkering Ravinvägen 

Ronneby 24:7 59 Parkering Söderbro 

Ronneby 24:7 391 Parkering Lindblomsvägen 

Ronneby 24:16 39 Parkering Götgatan 

Ronneby 24:18 348 Parkering Götgatan 

Ronneby 16:156 348 Parkering Knut Hahnskolan 

Ronneby 16:156 348 Cykelparkering Knut Hahnskolan 

Ronneby 16:156 348 Väg till parkering Knut Hahnskolan 

Ronneby 16:156 348 Väg till parkering Knut Hahnskolan södra 

Ronneby 16:143 340 Parkering Karlstorpsplan 

Ronneby 24:1 342 Parkering Plankgatan 

Ronneby 22:5 85   Parkering Emaljervägen 

Ronneby 25:1 53   Parkering Rosengatan 
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Karta 

 

Ronneby norra 

 
Bild 1 
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Ronneby södra 

 
Bild 2 
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Kallinge 
 

Lokalgator 

 

Alevägen Idegransvägen Södermarksvägen 

Almvägen Illervägen Södra Smålandsgatan 

Aspvägen Järnbruksgatan Tibastvägen 

Avenboksvägen Kaptensvägen Timmermansvägen 

Bataljonsvägen Karlsviksvägen  Törnrosvägen 

Björkehedsvägen  Konvaljvägen Uttervägen 

Björkekärrsvägen Kornfältsvägen Vallmovägen 

Björkvägen Kronhjortsvägen Verkstadsvägen 

Blåklintsvägen Kärnmakarevägen Vesslevägen 

Brantaforsvägen  Lindvägen Vällarevägen 

Brönjebacksvägen Ljunghedsvägen Väster Vång 

Byamansvägen Ljusebergsvägen Åkervägen 

Båtsmansvägen  Lovägen Åldermansvägen  

Bävervägen Lyckevägen Åldermansvägen  

Djupaforsvägen Mandelblomsvägen Åsgropsvägen 

Duvedalsvägen  Mistelvägen Åvägen 

Ellebäcksvägen Moabacksvägen Älgvägen 

Enebacksvägen Mårdvägen Örmovägen 

Fanjunkarevägen Niordsdalsvägen  

Filarevägen Norra Smålandsgatan  

Flottiljvägen Norrekullsvägen  

Flyttblocksvägen Nämndemansvägen  

Formarevägen Olvonvägen  

Forshagevägen Pilotvägen  

Furirvägen Pilvägen  

Furuvägen Poppelvägen  

Fårabacksvägen Rotevägen  

Gamla värperydvägen Rådjursvägen  

Gjutarevägen Rönnvägen  

Glödgarevägen Sandhedsvägen  

Godemansvägen Sandsjövägen  

Granvägen Signalistvägen  

Grenadjärsvägen Skiftesvägen  

Gärdesvägen Skolvägen  

Hagtornsvägen Skördevägen   

Halsjövägen Slåttervägen  

Hemmansvägen Slättagårdsvägen  

Hindvägen Smältarevägen  

Hyndekullavägen Spanarevägen  

Häggadalavägen Strömmaslättsvägen  
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Genomfartsleder 

 

Brantaforsvägen 

Bredåkravägen 

Flisevägen 

Hangarvägen 

Hyndekullavägen 

Häggatorpsvägen 

Kallebergavägen 

Kockumsvägen 

Ronnebyvägen 

Värperydsvägen 

Västervägen 
 

 

Allmänplatsmark 

 

Gång och cykelvägar 

 

GC Bredåkravägen  

GC Almvägen  

GC Brantaforsvägen  

GC Brantaforsvägen - Kärnmakarevägen 

GC Flisevägen  

GC Halsjövägen  

GC Hyndekullavägen  

GC Häggatorpsvägen  

GC Kallebergavägen 

GC Kockumsvägen  

GC Lindvägen  

GC Ronnebyvägen  

GC Skolvägen  

GC Värperydsvägen  

 

Torg, gågator och parkeringar 

 

Fastighet detaljplan  
Kalleberga 1:26 404  
Kalleberga 5:56 283  
Kalleberga 18:5 283 Torg 

Kalleberga 18:12 366  

Kalleberga 8:197 331 
Parkering 
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Kalleberga 18:5                      Parkering flisvägen 

Karta 

 
Bild 3 
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Ekenäs, Droppemåla och Risanäs  
 

Lokalgator 

 

Risanäs 

 
Ejdervägen 

Gräsandsvägen 

Knipevägen 

Sothönsvägen 

Tegelbruksvägen 
 

 
Droppemåla-Ekenäs 

 

Algvägen 

Björkstigen 

Bokstigen 

Doppingvägen 

Ekenäsvägen 

Fossilvägen 

Hägervägen 

Karöbryggan  

Korallvägen 

Kristallvägen 

Kärreviksvägen 

Lomvägen 

Madvägen 

Måsvägen 

Sjöborrevägen 

Sjötorpsvägen 

Skönuddevägen 

Strandhemsvägen 

Svenshagevägen 

Svärtavägen 

Ängsstigen 
 

Genomfartsleder 

 

Droppemålavägen  

Ekenäsvägen 

Hamnvägen 
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Allmänplatsmark 

 

Gång och cykelvägar 

 

GC Droppemålavägen 

GC Droppemålavägen - Ekenäsvägen 

GC Droppemålavägen - rondell 

GC Ekenäsvägen Tarkett 

GC Fossilvägen- Hägervägen 

GC Hamnvägen 

GC Korallvägen 

GC Risatorpsvägen 

GC Sjöborrevägen Droppemålavägen 
 

Torg, gågator och parkeringar 
 
 

Fastighet Detaljplan   

Droppemåla 1:98 328   Parkering villa vassen 

Droppemåla 1:98 328   Karöbryggan parkering 

Droppemåla 1:167 261   Strandhemsvägen parkering 
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Karta 

 
Bild 4 
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Saxemara 
 

Lokalgator 
 
Ankarvägen  
Jungmansvägen  
Lotsvägen  
Skärgårdsvägen 

 

Allmänplatsmark 

 

Gång och cykelväg 

 
GC lotsvägen - Skärgårdsvägen 

 

Karta 

 
Bild 5 
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Listerby 
 

Lokalgator 

 

 
Abergavägen 

Arpövägen 

Björkebacksvägen 

Byvägen 

Enevägen 

Helgövägen 

Hellmans väg 

Kavlaskärsvägen 

Kidövägen 

Klimpvägen 

Mastvägen 

Torholmsvägen 

Torpvägen 

Tvägölsvägen 

Vagnövägen 

Östragårdsvägen 
 

Allmänplatsmark 

 

Gång och cykelväg 

 

GC Enevägen - Helgevägen 

GC Östragårdsvägen 
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Karta 

 
Bild 6 
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Johannishus 
 

Lokalgator 

 

Arrendevägen 

Bredagårdsvägen 

Förvaltarevägen 

Grindstugevägen 

Hansatorpsvägen 

Hantverkarevägen 

Hjortsbergavägen 

Iglasjövägen 

Johan Anderssons väg 

Jönsabovägen 

Klockarevägen 

Källvägen 

Rydsvägen 

Skogvaktare 

Skyttevägen 

Tjustorpsvägen 

Trollamovägen 

Västra Stubbetorpsvägen 

Östra Stubbetorpsvägen 

 

Genomfartsleder 

 
Listerbyvägen korsning Lönebovägen 

 

Allmänplatsmark 

 

Gång och cykelväg 

 

GC Förvaltarevägen 

GC Hjortsbergavägen - Jönsabovägen 

GC Listerbyvägen - Lönebovägen 
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Karta 

 
Bild 7 
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Bräkne-Hoby 
 

Lokalgator 

 
Svenstorp, 

Stenåsa Ekbacken Sanden 

   

Allévägen Aspvägen Backstigen 

Backavägen Bokvägen Badhusvägen 

Björkvägen Dalvägen Barkvägen 

Bryggerivägen Ekbacksvägen Bastuvägen 

Bräknevägen Folkets Husvägen Bergvägen 

Haldavägen Gärdesvägen Björklyckevägen 

Industrivägen Hasselvägen Blockvägen 

Kvarnvägen Hällkistvägen Brunnsvägen 

Länsmansvägen Hörnvägen Dammavägen 

Mellanvägen Körsbärsvägen Gamla Häradsvägen 

Nyhemsvägen Mölleskogsvägen Gustavsbergsvägen 

Skogsvägen Nyponvägen Hagvägen 

Stenåsavägen Plommonvägen Hartsvägen 

Svenstorp Päronvägen Hyggesvägen 

Tallvägen Rönnvägen Hästhagsvägen 

Trekantsvägen Tivolivägen Klockarevägen 

Villavägen Trädgårdsvägen Kvarnlyckevägen 

 Ådalsvägen Kyrkvägen 

 Åkervägen Linjevägen 

 Äppelvägen Marknadsvägen 

  Parkvägen 

  Sagavägen 

  Sandvägen  

  Splintvägen 

  Spånvägen 

  Svedjevägen 

  Sälgvägen 

  Trollvägen 

  Vinkelvägen 

  Ängsvägen 
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Genomfartsleder 

 

Backarydsvägen 

Bräknevägen 

Gamla riksvägen 

Häradsvägen 

 

Allmänplatsmark 

 

Gång och cykelväg 

 

GC Bräknevägen 

GC Häradsvägen - Ronnebyvägen 

GC Sanden 

 

Torg, gågator och parkeringar 

 

Fastighet Detaljplan 

Svenstorp 11:3 192 Torget Bräkne-Hoby 
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Karta 

 
Bild 8 
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Backaryd 
 

Lokalgator 
 
Blockstensvägen 

Bogeryvägen 

Hallvägen 

Kapellvägen 

Köpmansvägen 

Postvägen 

Skolgårdsvägen 

 

Genomfartsleder 

 
Värendsvägen 

 

Karta 

 
Bild 9 
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Hallabro 
 

Lokalgator 

 

Biblioteksvägen 

Lövstigen 

Myrstigen 

Stationsvägen 
 

Karta 

 
Bild 10 
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Bälganet 
 

Lokalgator 
 
Amandas väg 

 

Karta 

 
Bild 11 
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Eringsboda 
 

Lokalgator 

 

Hotellvägen 

Eklidsvägen 

Norra Björklidsvägen 
Ronnebyvägen 
Storegårdsvägen 

Södra Björklidsvägen 

 

Genomfartsleder 

 

Karlskronavägen  

Ronnebyvägen  

 

Karta 

 
Bild 12 
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Dagvatten – fastighet, föreslaget verksamhetsområde  
 

Ronneby Norra 

 
Bild 13 
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Ronneby Södra 

 
Bild 14 
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Ekenäs, Droppemåla och Risanäs 

 
Bild 15 

  



 
 
 

        

 

35 

 

 

Saxemara 

 
Bild 15 
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Skönevik 

 
Bild 16 
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Listerby 

 
Bild 17 
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Johannishus 

 
Bild 18 
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Bräkne-Hoby 

 
Bild 19 
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Hallabro 

 
Bild 20 
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Backaryd 

 
Bild 21 
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Bälganet 

 
Bild 22 
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Eringsboda 

 

 
Bild 23 
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Analys 
 

Vår grundtanke har varit att hålla förslaget till verksamhetsområdet dagvatten - gata så litet 

som möjligt för skulle de bli för stort så blir det svårt eller kanske rent av omöjligt att kunna 

minska det efter ett beslut av kommunfullmäktige. 

Vid genomgången av gator och ytor ser vi att det befintliga verksamhetsområdet för dagvatten 

inte kan göras om till verksamhetsområde dagvatten - fastighet rakt av då det finns gator i 

nuvarande verksamhetsområdet som bara har avvattning av gatorna och dagvattnet från 

fastigheterna tas om hand lokalt på de enskilda fastigheterna. 

Det finns fastigheter som skall tas bort från verksamhetsområdet för dagvatten - fastighet och 

tas med i verksamhetsområdet för dagvatten - gata i stället. Detta gäller fastigheterna på 

gatorna Korallvägen, Kristallvägen, Fossilvägen, Sjöborrevägen. del av Ekenäsvägen och 

Strandhemsvägen markerat i bild 13. 

 

Bild 24 
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Slutsats 
 

Kommunfullmäktige beslutar om att bilda nya verksamhetsområden för vattentjänsterna 

dagvatten - fastighet och dagvattengata. 

 

Dagvatten - gata föreslås enligt bild 1–12. 

 

Det befintliga verksamhetsområdet för dagvatten bild 13-23 föreslås att det görs om till 

dagvattenfastighet med justeringen att områdena i bild 24 exkluderas då dessa områden bara 

har avvattning för dagvattengata. 


