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§ 274 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 275 Dnr 2020-000359 251 

Infrastruktur till detaljplan för Karossen 1 

 

Sammanfattning  

På fastigheten Karossen 1 ligger idag den gamla bygganden som innehöll 

Gamla Jernboden/Järnia. Den ska rivas och istället ska Coop bygga ny 

matbutik på fastigheten. Detaljplan för Karossen 1 vann laga kraft 2020-03-

14. För att detaljplanen ska genomföras krävs ny infart från 

Karlshamnsvägen.  

Bedömning 

Utmed Karlshamnsvägen ligger fastigheten Karossen 1. På fastigheten ligger 

idag den gamla byggnaden som innehöll Gamla Jernboden/Järnia. Den ska 

rivas för att Coop ska kunna bygga ny matbutik på fastigheten. Coop 

planerar öppning februari 2022. Detaljplan för Karossen 1 vann laga kraft 

2020-03-14. För att detaljplanen ska genomföras krävs ny infart från 

Karlshamnsvägen. Trafikutredning finns för detaljplanen med bland annat 

trafikberäkningar av antal fordon som kommer att passera när Coops 

etablering är på plats.  

Projekteringskostnad för ny infart beräknas till 500 000 kr och sker med 

hjälp av upphandlad konsult. Kommunen har en överenskommelse med 

Landtmannabutiken om att ha en dialog när ny infarts ska byggas.  

Gata/parkchefen är informerad. Dialog har skett mellan mark- och 

exploateringsenheten och gata/parkchefen om vem som projekterar och 

genomför detaljplanen. Enighet råder att mark- och exploateringsenheten ska 

göra projektet.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anslå 500 000 kr till mark- och 

exploateringsenheten för projektering av ny infart.   

Deltar i debatten 

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

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anslå 500 000 kr till mark- och exploateringsenheten 

för projektering av ny infart. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 276 Dnr 2020-000349 007 

Uppföljning av 2018 års granskningar 

 

Sammanfattning  

På uppdrag av revisorerna har E&Y genomfört en uppföljning av 2018 års  

granskningar. Revisorerna ber om respektive styrelse/nämnds kommentarer 

till varför det inte vidtagits några åtgärder avseende de rekommendationer 

som i bifogad rapport markerats med rött. 

För kommunstyrelsens del är det granskning av löneutbetalningsprocessen 

som i delar fått röd markering.  Vid granskningen gjordes bedömningen  

att kommunstyrelsen behövde säkerställa att rutinerna för kontroll var 

utformade så att risken för fel minimerades, samt att efterlevnaden av dessa 

rutiner också kontrollerades. Rekommendationen till kommunstyrelsen var 

att säkerställa att avvikelser systematiskt dokumenteras för att kunna 

kartlägga brister i löneutbetalningsprocessen. I samband med uppföljningen 

har följande iakttagelser gjorts: 

• Kommunstyrelsen saknar fortfarande ett system för 

avvikelserapportering.  

• De fel/frågor som är till deras leverantörer/IT redovisas i deras 

ärendehanteringssystem.  

• De fel som uppstår pga att arbetstagare har registrerat felaktigt i 

Visma, åtgärdas kontinuerligt, men det görs ingen sammanställning 

över vidtagna åtgärder.  

Därför kvarstår den rekommendation som gavs 2018. 

Bedömning 

Personalchef har framfört att då det inte finns något övergripande system för 

avvikelserapportering hos kommunstyrelsen, kommer 

löneutbetalningsprocessens avvikelser föras in och följas upp fr o m 2020-

09-01, i en excel-fil.  
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att svara revisionen att då det inte finns något övergripande system för 

avvikelserapportering hos kommunstyrelsen, kommer 

löneutbetalningsprocessens avvikelser föras in och följas upp fr o m 2020-

09-01, i en excel-fil.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen svara revisionen 

med att då det inte finns något övergripande system för 

avvikelserapportering hos kommunstyrelsen, kommer 

löneutbetalningsprocessens avvikelser föras in och följas upp fr o m 2020-

09-01, i en excel-fil. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen  
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§ 277 Dnr 2020-000282 007 

Granskningsrapport - Granskning av lokalförsörjningen 
inom förskolan 

 

Sammanfattning  

I en hemställan från revisionen 2020-05-13 ges Kommunstyrelsen i uppdrag 

att   yttra sig avseende den bedömning och granskning som gjorts på uppdrag 

av revisonen. Därutöver beskriva vad man avser göra för åtgärder för att 

bemöta de rekommendationer som ges i granskningen.  

Bedömning 

Mark- och exploateringsenheten har fått i uppdrag att besvara de delar som 

berör den delen av lokalförsörjningen som ligger under Kommunstyrelsen. 

På enheten finns funktionen lokalstrateg. 

 

Mark- och exploateringsenheten delar uppfattningen att det saknats riktlinjer 

och processer för hur arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas i Ronneby 

Kommun. Ansvaret har tidigare legat på Lokalförsörjningsenheten, numera 

Fastighetsenheten. Det har tidigare rått en så kallad passiv lokalförsörjning, 

vilket innebär att man istället för att planera långsiktigt istället löst 

lokalproblem allt eftersom de uppstått. Sedan införandet av en strategisk 

lokalförsörjningsfunktion inom Mark- och exploateringsenheten hösten 2019 

arbetas nu på att upprätta en aktiv lokalresursplanering i syfte att uppnå en så 

hög koncernnytta som möjligt. Det innebär att försöka förutse lokalbehovet 

och anpassa beståndet till det behov som förväntas uppstå. För att lyckas 

med detta behöver arbetet förankras i samtliga delar av organisationen och 

därför har lokalstrategen startat en lokalresursplaneringsgrupp där samtliga 

förvaltningar är representerade. 

 

Ett omfattande arbete med lokalresursplanering och att ta fram en 

lokalförsörjningsplan är på gång tillsammans med övriga förvaltningar. 

Lokalresursplanering är ett kontinuerligt arbete som ofta görs i fyra steg, 

nulägesbeskrivning (fas 1), behovsbedömning (fas 2), framtagande av 

åtgärdsförslag och lokalförsörjningsplan (fas 3), samt uppföljning och 

utvärdering (fas 4). 

 

För att detta ska kunna genomföras så är det viktigt att verksamheterna och 

dess representanter i lokalförsörjningsgruppen är engagerade då planeringen 
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bygger på deras respektive översyn, prognos och behovsbedömning. Arbete 

pågår med att bygga upp denna organisation och få så stor nytta som möjligt. 

  

Det är viktigt med förståelsen för att strategisk lokalförsörjning är ett 

koncernövergripande arbete och inte förlagt till en enskild funktion, även om 

lokalstrategen är sammanhållande i frågan. Det är också viktigt att 

erforderligt mandat och ett tydligt uppdrag finns för att kunna uppdra åt 

respektive förvaltning att arbeta aktivt med dessa frågor och inkomma med 

nödvändigt underlag för arbetet. 

 

De åtgärder som är påbörjade av lokalstrateg ser ut som följande: 

 

- Styrdokument och rutiner 

Påbörjat framtagande av riktlinjer för lokalförsörjning. Dels rutiner 

för hur lokalbehov ska lösas på kort sikt och hur rutiner ska se ut när 

verksamheter ser förändringar i sitt lokalbehov. Förslag till 

styrdokument för hur Ronneby Kommun ska arbeta med lokalfrågor 

strategiskt samt en arbetsmodell för lokalförsörjningsprocessen.  

Viktigt att arbetet görs grundligt och välarbetat och inte snabbt och 

förhastat. 

 

- Samarbete och engagemang: 

En lokalresursplaneringsgrupp är inrättad där representanter från 

samtliga förvaltningar sitter med. Här ges möjlighet att lyfta både 

löpande lokalfrågor för att gränserna mellan förvaltningarna ska 

överbryggas men framförallt även ett långsiktigt arbete med 

lokalresursplanering och upprättande av långsiktig 

lokalförsörjningsplan. Gruppen har gått en genomgång av hur en 

lokalförsörjningsplan kan arbetas med. 

 

Efter sommaren 2020 är nulägesanalys och behovsbedömning 

planerad att genomföras av samtliga förvaltningar för att leda vidare 

till en lokalförsörjningsplan.  

 

Gällande samarbete så finns ett behov utav rätt representant från 

förvaltningarna och att det måste ges mandat till personerna som 

sitter med i lokalförsörjningsgruppen. Gruppen behöver kunna fatta 

beslut som sedan accepteras ute i förvaltningarna.  
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Kopplingen till detaljplanearbetet behöver förstärkas och en 

representant därifrån bör finnas på plats i lokalförsörjningsgruppen. 

Befintlig exploateringsgrupp ska användas vid behov för diskussion 

kring nybyggnation, markfrågor, eller flytt av verksamhet.  

 

Ansvar och tydlighet: 

Ett förslag gällande ansvarsfördelning och delegation i frågor som berör 

lokaler kommer tas fram. Vem som äger vilka frågor och var olika beslut bör 

fattas. Mandatfrågan är en springande punkt och det är viktigt att 

lokalförsörjningsgruppen/lokalstrategen får mandat att fatta beslut. Förslag 

om tydliggörande av mandat kommer att lämnas till Kommunstyrelsen under 

hösten 2020.  

 

Gränsdragningen mellan främst fastighetsenheten och lokalstrateg kan 

behöva tydliggöras i vissa avseenden och det arbetet beräknas slutföras i 

augusti 2020. Detta är nödvändigt för att optimera och tydliggöra 

gränsdragning och arbetsgång. Även gränsdragningen mot verksamheterna 

som har lokalbehoven och är hyresgäst behöver det arbetas mera med. 

Styrning och ledning i frågorna måste bli bättre. 

 

Resurser och kompetens: 

Kompetensen och resurser för lokalförsörjning i förvaltningarna behöver 

förstärkas. Kontinuerlig fortbildning måste säkerställas inte bara hos 

lokalstrategen.  

 

Övrigt frågor som behöver lyftas för diskussion: 

En översyn av internhyrasystemet behöver göras. Dels för att införa 

internhyra även i Stadshuset för att lokalnyttjandet där ska värderas 

likvärdigt med övrig lokalanvändning. Gör man en översyn kan man få 

möjligheter till en bättre internhyraprincip och kostnaderna fördelas och 

besparingar kan uppstå. Detta ökar lokaleffektiviseringen och ger 

verksamheterna bättre incitament till att medverka till och ta ansvar för 

effektivare lokal- och energianvändning. 

 

Gällande förskolans utbyggnad måste Utbildningsnämnden ha större 

tidsaspekter i planeringen. Som det är idag är det mycket tillfälliga och dyra 

lösningar som ska utföras snabbt. Önskvärt hade varit en planeringshorisont 

på minst fem år avseende eventuella nybyggnationer. I detta arbete måste 
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byggprojektledare finnas med liksom lokalstrategen. Även planavdelningen 

måste finnas med för att alla olika processer ska klaffa tidsmässigt.  

 

Samarbetet mellan förvaltningar och detaljplanearbetet behöver förstärkas 

för att planlagd mark ska finnas för verksamheternas behov.  

  

Viktigt att det är rätt representant från förvaltningarna och inte ”en som har 

tid”. Det gör att frågan prioriteras och med rätt person från förvaltningarna 

går arbetet fortare framåt. Viktigt också att den personen känner väl till 

verksamhetens behov.  

 

Samtliga frågor från revisionen är med ovanstående text besvarade.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

anta ovanstående yttrande som sitt eget och överlämna det till revisionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och Nicolas 

Westrup (SD). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta yttrande 

som sitt eget och överlämna det till revisionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 278 Dnr 2020-000353 010 

Upphävande av tillstånd angående Ronneby kommuns 
hamnverksamhet har upphört 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-06-16 § 120 

Ronneby kommun har tagit beslut att Ronneby hamn inom fastigheten 

Ronneby 27:1 ska avvecklas som tillståndspliktig hamnverksamhet. Det har 

inte anlöpt några fartyg till hamnen på flera år och all verksamhet har 

successivt avvecklats i området. Hamnverksamheten kan således anses 

slutligt ha upphört. 

 

Istället ska området ges förutsättningar för annan verksamhet. Det har bl.a. 

diskuterats om område för turism och friluftsliv, men även om annan 

industriell verksamhet. 

 

För att kunna upphäva hamnens tillstånd har kommunen tidigare skickat en 

anmälan till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen i Blekinge), om att 

verksamhetsutövaren har för avsikt att upphäva tillståndet. 

Föreliggande dokument utgör Ronneby kommuns ansökan till 

tillståndsmyndigheten om upphävande av tillståndet för Ronneby hamn, 

enligt 24 kap. 13§ punkt b miljöbalken. Detta innebär också att vårt 

samarbete med Karlshamns hamnar nu är 

definitivt avslutat.      

Bedömning 

Miljödomstolen har nu upphävt vårt hamntillstånd med omedelbar verkan 

2020-05-19.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden förslår att föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att godkänna informationen om att Ronneby kommuns hamnverksamhet har 

upphört.      
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-06-16 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet samt föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 

informationen om att Ronneby kommuns hamnverksamhet har upphört. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är teknik-fritid- och kulturnämndens förslag.. Ordförande 

ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna 

informationen om att Ronneby kommuns hamnverksamhet har upphört. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 279 Dnr 2020-000354 805 

Förslag till bidragsregler 2021 - TFK 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-06-16 § 123 

Under 2019 bildades en arbetsgrupp för att arbeta med ett förslag för 

framtida bidragsregler. Arbetsgruppen bestod av politiker och tjänstemän där 

målet med arbetet var att tydliggöra bestämmelserna för föreningsstödet 

samt förstärka dialogen mellan föreningar och kommunen.  

Samverkan mellan Ronneby kommun och föreningslivet ska bygga på 

följande: 

 Långsiktighet 

 Dialog 

 Mångfald 

 Tydlighet och öppenhet 

 Samhällsutveckling 

Bedömning 

Det nya förslaget är genomarbetat och anses som inkluderande, transparent 

och följer likvärdighetsprincipen. Förslaget tillgodoser Ronneby kommuns 

föreningslivs olika behov av föreningsstöd.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-06-16 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att 

bifalla bidragsregler 2021 enligt bilaga. 

Deltar i debatten  

I debatten deltar Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Tommy 

Andersson (S) och Magnus Pettersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till bidragsregler för teknik-fritid- och 

kulturnämnden 2021.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 280 Dnr 2019-000748 619 

Höjda avgifter för Kulturskolans inriktningar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-06-17 § 77 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 togs beslut om 

att höja avgifterna för Kulturskolans olika inriktningar. Kommunfullmäktige 

beslutade  

Att införa en ny terminsavgift för samtliga inriktningar inom Kulturskolan på 

600 kr/termin och elev. 

Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra. 

Att ha kvar rabatten för ensemblespel för elever som tar instrument- eller 

sångkurs.  

Bedömning 

Det har dock framkommit att beslutet gällande punkt 1. ovan kan 

missuppfattas då elever på Kulturskolan alltid har betalat per kurs och 

termin. Inte per inriktning. Det kan alltså vara så att en elev går flera kurser 

inom samma inriktning och skall då betala per kurs och termin. Så har 

riktlinjerna varit innan nuvarande beslut. Därmed är det önskvärt att beslutet 

under punkt 1 förtydligas så det framgår att den avgift som skall betalas är 

per kurs och termin      

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förtydliga tidigare beslut under punkt 1 och besluta 

”att införa en ny terminsavgift för samtliga kurser inom Kulturskolan på 600 

kr per kurs och termin för respektive elev”      

Utbildningsnämndens beslut 2020-06-17 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att förtydliga tidigare beslut under punkt 1 och besluta ”att införa en ny 

terminsavgift för samtliga kurser inom Kulturskolan på 600 kr per kurs och 

termin för respektive elev” 

Deltar i debatten 

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

(C) och Magnus Pettersson (S).  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är utbildningsnämndens. Ordförande ställer proposition på 

utbildningsnämndens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förtydliga tidigare beslut (2020-02-27 § 64) under 

punkt 1 och besluta ”att införa en ny terminsavgift för samtliga kurser inom 

Kulturskolan på 600 kr per kurs och termin för respektive elev”. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 281 Dnr 2020-000039 001 

Gemensamt överförmynderi, Ronneby, Karlskrona o 
Karlshamn, förslag, 

 

Sammanfattning  

Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade våren 

2019 ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam 

överförmyndarverksamhet. Utredningen utmynnade i ett förslag om att 

sammanföra de tre tjänstemannaorganisationerna till ett överförmyndarkansli 

i en första etapp och sedan i samband med nästkommande val bilda en 

gemensam överförmyndarnämnd. Mot bakgrund av den inledande 

utredningen (förstudien) fattade kommundirektörerna ett inriktningsbeslut om 

att ta fram ett beslutsunderlag och avtalsförslag för införande av gemensam 

organisation.  

 

Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett 

förslag till införande av gemensam organisation för 

överförmyndarverksamheterna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby och att 

det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt.  

 

Inrättandet av ett gemensamt kansli och gemensam nämnd avseende 

överförmyndarverksamhet ska ge bättre förutsättningar att bedriva och 

utveckla verksamheten i de samverkande kommunerna. Samverkan i en 

gemensam organisation, kansli och nämnd, ska resultera i minskad sårbarhet 

för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad 

kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och större förmåga att klara 

volymökningar och andra förändringar inom ansvarsområdet. Vidare ska 

digitalisering genomföras av de processer som är lämpliga inom 

verksamhetsområdet.  

 

Föreliggande underlag föreslår att en gemensam framtida 

överförmyndarorganisation bildas mellan Karlskrona, Ronneby och 

Karlshamn.  

 

Från och med 2021-01-01 bildas en gemensam tjänstemannaorganisation med 

Ronneby som värdkommun. Ett gemensamt fysiskt kontor inrättas i Ronneby. 

För att säkerställa att alla kommuninvånare enkelt har tillgång till en 
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handläggare ska expeditionstider upprättas lokalt i respektive kommun med 

fysisk tillgänglighet vid behov.  

 

Utredningen föreslår att det bildas en gemensam nämnd för 

överförmyndarverksamheterna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn från 

och med 1 januari 2023. Fram till dess att en gemensam nämnd bildas kvarstår 

respektive kommuns nämndsorganisation för överförmyndarverksamhet. 

 

Efter beslut i respektive Kommunfullmäktige påbörjas genomförandet.  

All personal kommer att vara anställd i Ronneby kommun som har det 

samlade ansvaret för personal och arbetsmiljö. Förändringen mellan 

kommunerna sker genom så kallad verksamhetsövergång där Ronneby 

kommun är förvärvare och Karlshamns kommun och Karlskronas kommun är 

överlåtare. Dock kommer verksamheten, under perioden fram till dess att en 

gemensam överförmyndarnämnd bildas, svara inför överförmyndarnämnden i 

respektive kommun. Verksamhetsövergången gäller från 1 januari 2021.  

 

Chef för den gemensamma verksamheten får i uppdrag att ta fram en plan för 

implementering av de målsättningar som sammanförandet syftar till och leda 

införandet i nära samverkan med medarbetare.  

 

Det gemensamma överförmyndarkansliet ska ge förutsättningar för en 

kostnadseffektiv verksamhet. De befintliga överförmyndarnämnderna i de tre 

samverkanskommunerna uppvisar olika kostnader för verksamheterna. Mot 

bakgrund av dessa förutsättningar kommer det under omställningsperioden 

2021-2022 användas olika mått för att bestämma kostnadsfördelning och 

slutreglering efter respektive verksamhetsår för att så långt det är möjligt 

fördela kostnaderna mellan samverkanskommunerna.  

 

1 januari 2021 sammanförs befintliga verksamheter med befintlig budget för 

verksamhet. Gemensam budget omfattar personalkostnader, administration, 

verksamhetssystem och övriga verksamhetsrelaterade kostnader som redan 

finns idag. 

 

Under 2021 och 2022 betalar respektive kommun sina egna kostnader för 

verksamheten, dvs. befintlig budget för respektive kommun gäller 2021 och 

2022. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(47) 
2020-08-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Budget 2021 och 2022 för arvode till förtroendevalda och ersättning till 

uppdragstagare ligger kvar på respektive kommun som beslutar om och gör 

utbetalningar.  

 

Under 2021 och 2022 har ansvarig chef tillsammans med medarbetare ett 

utvecklingsuppdrag att kostnadseffektivisera verksamheten. Inför budget 

2023 ska förslag om kostnadseffektivisering presenteras. 

 

Fördelningen av kostnader kommer från och med 2023 att ske enligt modell 

baserad på invånarantal i respektive kommun. I samband med gemensam 

överförmyndarnämnd 1 januari 2023 ska arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda och uppdragstagare vara samordnade och likvärdiga, utgå 

från en kostnadsmedvetenhet och vara skäliga. 

 

Ronneby ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler för 

verksamheten. Värdkommunen äger rätt att ianspråkta lokaler för 

överförmyndarkansliets verksamhet till en kostnad av max 300 000 kronor per 

år. Ärendet i Ronneby ska kompletteras med förslag till hyreskontrakt när 

anpassningsåtgärder av lokalerna är bedömda och kostnadsberäknade i sin 

helhet.  

 

Alla tre kommunerna är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera. Vid 

samråd med Sydarkivera framkommer att ny arkivbildning bedöms behöva 

göras inför bildandet av gemensam överförmyndarnämnd 2023. Eventuellt 

utökat behov av arkivmöjligheter i Ronneby behöver då beaktas.  

 

Formerna för samverkan kommunerna emellan och regler för 

kostnadsfördelning och ersättning till värdkommunen regleras i Avtal om 

samverkan avseende gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2021 - 2022. Innan gemensam nämnd 

finns på plats ansvarar respektive kommun för att innan avtalet undertecknas 

att fastställt och aktuellt reglemente och delegationsordning finns. 

Överförmyndarverksamheten är en angelägenhet för många 

kommuninvånare, myndigheter och organisationer. Förändrad 

organisationsstruktur är därför viktig att kommunicera efter att beslut är fattat.  

 

Inför ny nämndstruktur 2023 ansvarar kommundirektör i värdkommunen för 

att nödvändigt arbete, bl. a framtagande av förslag till gemensamt reglemente 

och delegationsordning, påbörjas för att kunna utgöra grund inför de 
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avtalsförhandlingar som ska ske enligt Avtal om samverkan avseende 

gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby 2021 – 2022 inför 2023.  

Bedömning 

Bedömning utgörs av bilagt underlag Gemensamt överförmyndarkansli och 

nämnd för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby – beslutsunderlag och 

genomförande. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige  

 

att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 

kommuner från och med den 1 januari 2021 med Ronneby som 

värdkommun, 

 

att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation och 

 

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och 

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

värdkommun. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet remitterar 

ärendet till överförmyndarnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara 

kommunstyrelsen till handa senast 2020-08-31.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till 

överförmyndarnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen 

tillhanda senast 2020-08-31. 

________________ 
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Exp: 

Överförmyndarnämnden 

Utredare, Catherine Persson    
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§ 282 Dnr 2019-000583 000 

Tjänstegarantier Miljö- och byggnadsnämnden  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-17 § 159 

Kommunfullmäktige har gett samtliga förvaltningar i uppdrag att ta fram 

förslag på tjänstegarantier inom respektive verksamhetsområde.  

Tjänstegarantier kan ses som en del i kommunens kvalitets och 

utvecklingsarbete. Lagarna styr hantering av många ärenden, men utöver det 

finns områden där kommunen kan ge kommuninvånarna en tydlig bild av 

kommunens service och vad kommuninvånarna har rätt att förvänta sig av 

kommunens verksamheter. 

 

I april 2019 beslutade miljö- och byggnadsnämnden om tjänstegarantier, 

2019-04-24, § 103. 

 

Beslutet återremitterades från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-21, § 

411, med hänvisning till att konkreta konsekvenser inte fanns med, i de fall 

då tjänstegarantierna inte uppfylldes.      

Bedömning 

Den tidigare bedömningen som nämnden beslutat om kvarstår. 

I skriften ”Att utveckla tjänstegarantier” från Svenska kommunförbundet 

2002 beskrivs tjänstegarantier som en del av kommunens offentliga 

deklarerade standardnivå som beskriver vad medborgarna kan förvänta sig 

av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och 

kompetens.  

Garantierna bör vara:  

• Relevanta – de ska ha tydlig koppling till medborgarnas behov av service 

och ha fokus på det som är av intresse för dem.  

• Meningsfulla – de ska beskriva garantierna utifrån medborgarnas 

synvinkel.  

• Utmanande – de ska vara utmanande men realistiska.  

• Enkla – de ska beskrivas enkelt och tydligt.  

• Mätbara – hur väl de uppfylls ska kunna mätas direkt i verksamheten eller 

genom brukarundersökningar.  

• Uppföljningsbara – system måste finnas för en kontinuerlig uppföljning.  

• Publicerade – de ska publiceras på olika sätt och spridas brett.  

• Utvärderas och förbättras – de ska finnas system för utvärdering och 

förbättring. 
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En del kommuner har kopplat kompensationer till garantierna. Ekonomisk 

kompensation bör endas ges i verksamheter som är avgiftsbelagda och måste 

stå i rimlig proportion till tjänsten och dess kostnad i övrigt. 

Kommunförbundet erfar att kompensationer inte är så väsentligt för den 

enskilde. Det är viktigast att brister snabbt rättas till.  

Förslag på lämpliga tjänstegarantier har arbetats fram under våren. Arbetet 

har fokuserat på de delar där kommunen agerar som myndighet gentemot 

medborgare och näringsidkare. Inga förslag till tjänstegarantier har 

identifierats inom planhandläggning eller bygglovsprocessen då dessa redan 

idag, till stor del, är lagstyrda med tidsatt handläggningstid enligt plan- och 

bygglagen.  

 

Nedan följer miljö- och byggnadsnämndens förslag på tjänstegarantier:  

 Vid anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska beslut vara 

fattat och expedierat senast 20 arbetsdagar från det att kompletta 

handlingar diarieförts på Miljö- och byggnadsförvaltningen.  

 

 Vid nyregistrerade livsmedelsverksamheter som säljer mat som de själva 

bereder från råa kött- och fiskvaror, ska den första 

livsmedelsinspektionen ske inom 2 månader efter det att verksamheten 

startat.  

 

 Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning 

ska den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 

arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- 

och byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor 

från att ansökan diarieförts. 

 

Alternativ 1 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 

livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter 

öppnandet. Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer miljö- och 

byggnadsförvaltningen arbeta för att rätta till felet och därefter leva upp 

till löftet igen. 
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Alternativ 2 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 

livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter öppnandet. 

Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer miljö- och byggnadsförvaltningen 

arbeta för att rätta till felet och sänker avgiften i aktuellt ärende med 50 %, 

per ärende.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att: 

Godkänna förslagen till tjänstegarantier och därefter föreslå 

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att införa föreslagna tjänstegarantier inom miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhetsområde.       

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-06-17 § 159 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna följande 

tjänstegarantier: 

 Vid anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska beslut vara 

fattat och expedierat senast 20 arbetsdagar från det att kompletta 

handlingar diarieförts på Miljö- och byggnadsförvaltningen.  

 

 Vid nyregistrerade livsmedelsverksamheter som säljer mat som de själva 

bereder från råa kött- och fiskvaror, ska den första 

livsmedelsinspektionen ske inom 2 månader efter det att verksamheten 

startat.  

 

 Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning 

ska den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 

arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- 

och byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor 

från att ansökan diarieförts. 

 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 

livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter 

öppnandet. Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer miljö- och 

byggnadsförvaltningen arbeta för att rätta till felet och därefter leva upp 

till löftet igen. 
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Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att införa 

föreslagna tjänstegarantier inom miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

      

Propositionsordning 

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet.  

________________ 

Exp: 
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§ 283 Dnr 2020-000357 011 

Yxnarum 21:1 - Norra, Detaljplan för upp till tio nya 
enbostadshus - samråd 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har 2017-05-29 mottagit en ansökan om 

planbesked för cirka 10 villatomter på fastigheten Yxnarum 21:1 i Ronneby 

kommun. Sökanden har för avsikt att med hjälp av egen arkitekt arbeta fram 

ett förslag till detaljplan för området. Miljö- och byggnadsnämnden 

beslutade 2017-10-25 att planarbetet bedöms kunna påbörjas med ett 

standardförfarande. Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse om ca 

10 villatomter, alternativt 7 villatomter och 5 radhustomter på den norra 

delen av fastigheten.      

Bedömning 

Platsen gränsar i öster till två befintliga detaljplaner nr. 350 lagakraftvunnen 

2004-04-12 och 360 lagakraftvunnen 2004-01-28. Planförslaget bedöms 

följa den gällande översiktsplanen från 2006 som är positiv till ny kustnära 

bebyggelse både i och utanför Listerby. Det kommunala VA-

verksamhetsområdet omfattar hela det tänkta planområdet gällande 

dricksvatten och verksamhetsområde för avlopp täcker den norra halvan av 

det tänkta planområdet. I norr gränsar också området till Trafikverkets väg 

nr. 663 (Yxnarumsvägen) dit Trafikverket önskar ett skyddsavstånd på 12 

meter. 

Platsen skyddas av geografiska bestämmelser enligt miljöbalken och ligger 

ungefär 1,1 kilometer från Östersjön som är ett utpekat ekologiskt känsligt 

område. I närområdet finns också gott om fornlämningar och sannolikheten 

för nya fynd är stor.  

Platsen bedöms som lämplig för ny kompletterande bostadsbebyggelse i 

Listerby. Detta motiveras med hänsyn till möjligheten att ansluta den nya 

bebyggelsen till det kommunala vatten- och avloppsnätet, att det ligger 

relativt högt över beräknade stigande havsnivåer med +6,0 till +11,0 meter 

över havet, att projektet följer den gällande översiktsplanen Ronneby 2035 

samt inte strider mot hittills granskade allmänna och enskilda intressen. En 

förtätning av befintlig tätort innebär ett effektivare utnyttjande av 

transportsystemet och kan förbättra underlaget för kollektiva transporter. 

Trafikverket anser att bebyggelsefritt avstånd från den statliga allmänna 

vägen om 12 meter från vägområdesgräns ska eftersträvas ur bland annat 

trafiksäkerhets- och bullersynpunkt. 
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Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslaget till ny detaljplan för Yxnarum 21:1, Norra.. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 284 Dnr 2020-000361 040 

Förslag till åtgärder för budget i balans 2020 och 2021,  
Vård och omsorg 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-06-17 § 74 

Vård- och omsorgsnämnden har redan tagit beslut om att bespara på det som 

enligt lag inte är tvingande. Det gäller Trygg inflytt och Trygg resurs, som 

nu förändras. I övrigt har vi svårt att se att vi under 2020 skulle kunna göra 

några större förändringar som ger verkan 2020. Det vi föreslår är mera med 

verkan på sikt.  

 

Förvaltningen har ett projekt som gäller planering och bemanning som 

kommer att implementeras under hösten 2020, och vara klart att genomföra 

vid årsskiftet 2020-2021. Det kan på sikt ge en besparing. I övrigt föreslår vi 

det vi ser som en möjlig stor besparing och som inte påverkar verksamheten 

mer än att personalstyrkan minskas och ger en effekt på sikt.  

 

Förvaltningen föreslår att ställa om Backens särskilda boende/ 

trygghetsboende i Backaryd. Platser för särskilt boende tas bort och boendet 

görs om till att helt bli ett trygghetsboende. Vi ser en besparing i det, samt 

möjligheten att skapa ett boende som passar bättre för trygghetsboende. Det 

innebär att endast hemtjänst erbjuds.  

En besparing på 400 tkr i nettohyra och 4,6 mkr personalkostnader. Dock 

kan man räkna med ev. högre kostnader för hemtjänst. 

 

Förvaltningen föreslår att Ålycke särskilda boende i Johannishus läggs ner. 

Ålycke har 14 särboplatser i lokaler som inte alltid är ändamålsenliga. Det 

krävs fler personal för att kunna utföra omvårdnad på ett säkert sätt i 

otidsenliga lokaler. I Johannishus pågår planer för att bygga ett nytt vård- 

och omsorgsboende, som ska drivas av extern entreprenör. Här sker en 

besparing på 1 850 tkr nettohyra och 5,2 mkr i personalkostnader.  

 

Omfördelning av boendeplatser på Vidablick. 14 platser tas bort från 

Vidablick för att ge balans i budget när Attendo påbörjar sin verksamhet. 

Vidablick kan ställa om fler platser på sikt. 
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Tillägg avseende Ålycke och nedläggning av kök 

Köket på Ålycke särskilt boende i Johannishus har under flera år brottats 

med hygieniska problem. Huset är gammalt och köket behöver 

totalrenoveras. När en renovering och ombyggnad påbörjades under 2019, 

fanns en ombyggnad och renovering av köket med i planen. När 

ombyggnaden stoppades fortsatte inte heller renoveringen av köket.  

 

Under 2017 hade köket ett stort utbrott av puckelflugor, 2018 ett mindre 

utbrott och nu 2020 ett större utbrott igen. Miljö-och byggnadsförvaltningen 

i Ronneby kommun har gjort ett utlåtande om köket. Se bilaga. 

 

Kostchefen har nu haft samtal med Ronnebyhus, som äger och hyr ut 

byggnaden till Vård- och omsorgsförvaltningen och för kökets del till Miljö- 

och byggnadsförvaltningen. Hyreskontrakten går ut 2021-06-30 med en 

uppsägningstid på 9 månader. Det innebär att kontraktet ska sägas upp senast 

2020-09-30 om Ålycke ska läggas ner. Om hyreskontraktet ska löpa vidare 

löper det på 3 år. Om köket ska byggas om krävs ett nytt hyresavtal på 10 år. 

Om inte hyreskontakt på 10 år tecknas, kommer köket att stängas under 

hösten 2020. Eftersom matsalen inte används kommer den också att stängas. 

Maten kommer då att distribueras från Knut Hahnskolan till Ålycke i vagnar.      

Bedömning 

De besparingar som kan göras utan att verksamheten påverkas är inte många. 

Förvaltningen är redan underfinansierad och Vård- och omsorgsnämnden får 

i samband med beslut om mål för 2021-2022 beakta kostnaden för de mål 

som beslutas. 

Avseende Ålycke och nedläggning av kök 

Köket är i så dåligt skick och inte hygieniskt och av den anledningen ska ingen mat 

lagas och serveras där. För att köket ska vara godkänt krävs en helrenovering, vilket 

inte är försvarbart med tanke på att det endast får bo 14 personer i huset. Det 

innebär större personalinsatser när maten kommer med leverans, eftersom 

den ska tas om hand, packas upp och serveras till brukare i deras lägenheter.      
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Förslag till beslut 

Att Vård- och omsorgsnämnden beslutar om vilka besparingar som ska 

genomföras för att få budget i balans utifrån förslag från förvaltningen enligt 

ovan. 

Avseende Ålycke och nedläggning av kök 

Att Vård- och omsorgsnämnden beslutar om en nedläggning av Ålycke med 

anledning av husets dåliga skick och att köket inte längre kan användas för 

matlagning och servering. 

Eller att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte förlänga 

hyreskontraktet i 10 år och därmed inte kan erbjuda brukarna mat som lagas 

på plats, utan att mat levereras från köket på Knut Hahnskolan i Ronneby. 

Kostnader för personal kan bli större än planerat på grund av matleverans.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-06-17 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hänskjuta beslut om att renovera 

köket på Ålycke vård- och omsorgsboende, alternativt lägga ner Ålycke 

vård- och omsorgsboende till Kommunfullmäktige. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hemställa om tilläggsäskande för 

2020 om 4 000 000 kr på grund av ökade hemtjänsttimmar. 

Deltar i debatten 

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

(C), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Magnus Petersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Beslut, fattat av teknik-fritid- och kulturförvaltningen, om att stänga 

köket på Ålycke vård- och omsorgsboende kvarstår.  

2. Avslå vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag för år 

2020 om 4 000 000 kronor. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Beslut, fattat av teknik-fritid- och kulturförvaltningen, om att stänga 

köket på Ålycke vård- och omsorgsboende kvarstår.  

2. Avslå vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag för år 

2020 om 4 000 000 kronor. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 285 Dnr 2020-000112 003 

Reviderat reglemente för Direktionen, 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har 

inkommit med förslag till revidering av direktionens reglemente. 

Kommunstyrelsen beslutade vid mötet 2020-04-07 § 142 att återremittera 

ärendet med följande motivering: 

1. En tydligare förklaring vad gäller § 7 i förslag till nytt reglemente och 

skrivningen vad avser ordning för ersättares tjänstgöring.  

2. En tydligare förklaring och motivering till varför direktionen i § 10 

stryker förbundschef och enbart låter räddningschef stå kvar. 

Räddningstjänsten har till dagens möte inkommit med följande svar på 

frågorna: 

1) Skrivningen i § 7 syftar till at ersättare ska träda in i tjänstgörande 

ledamots ställe om denne är förhindrad att närvara vid möte, eller vid 

tillfälle då ordinarie ledamot behöver lämna möte i förtid. Andra 

meningen syftar till att ordinarie ledamot som kommer senare till 

möte har rätt att tjänstgöra vid ankomst, varpå tjänstgörande ersättare 

träder ifrån och inte längre tjänstgör.  

2) Borttag av förbundschef i § 10 beror på att befattningen inte finns i 

kommunalförbundet och därmed är överflödig i reglementet.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglementet för 

direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglementet för direktionen 

i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 286 Dnr 2019-000322 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bygg ut 
Listerbyskolan - Utveckla Listerby, steg 2 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-06-17 § 76 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare, uppger följande i sin 

tjänsteskrivelse; 

” Kommunfullmäktige remitterar vid möte 2019-05-25 ärende Besvarande 

av medborgarförslag för vidare hantering. 

Förslaget är att bygga ut skolan genom att ta yta från nuvarande 

gymnastiksal till undervisningslokaler. Detta genom rivning och 

nybyggnation, och att i förestående skede bygga en allhall så att 

idrottslektioner inte blir drabbade.       

Bedömning 

Utbildningsförvaltningen ser medborgarförslagets utpekade lösning gällande 

byggande av allhall som allmänt positivt och förmodligen för samhället i 

stort. Vi har naturligtvis inte möjlighet att ta ställning till vilka ytor som 

denna hall är möjlig att byggas på, men ser positivt på om den är i skolans 

närhet för allmän logistisk och säkerhetsmässigt bra väg.  

De befintliga lokalerna för gymnastik är upprustade i samband med tidigare 

utbyggnad av skolan och fyller sin funktion för gymnastiklektioner. Att riva 

dessa för nybyggnation kräver en teknisk utredning samt sättas in i ett större 

ekonomiskt sammanhang. 

 

 

Elevutveckling för skolan 

Listerbyskolans elevtal har växt sedan renovering och tillbyggnad 2015-16 

och då området är i positiv tillväxt och har ett tillsynes gott rykte för 

bebyggelse kommer troligen detta att fortgå.  

I diskussion med rektor är bedömningen att skolan är mättad och klarar inte 

fler elever ytmässigt.  
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Antalet elever för skolan uppgår idag till 195 elever.  

Prognos för elevutvecklingen visas i figur nedan.  

 

 

 

Trendbilden för elevutveckling är stabil och balanserar på att det kan finnas 

behov av en utökning av skolytor, med en viss variation.  

Detta kan täckas upp av tillfälliga lokaler, som i kort perspektiv är möjliga 

att etablera på skolgården.  

 

Rektorn beskriver situationen för skolan: 

Vi tycker att medborgarförslaget är bra och vi sympatiserar med 

förslagsställaren. Behovet av fler lokaler på skolan är akut redan inför nästa 

läsår. 

En ny idrottshall skulle innebära att vi kan bygga om den nuvarande 

gymnastiksalen till klassrum/grupprum eller riva den och bygga en ny del 

enligt medborgarförslaget. 

 

Verksamheten har tillsammans med arbetsmiljösamordnare bedömt dagens 

trångbodda situation och trolig elevutveckling, samt möjligheten att utöka 

skolan. Tillkommer fler elever i närtid utöver prognos kräver detta en 

utbyggnadsplan som hanterar en justering av lokalytan i första hand med 

tillfälliga lokaler, och på sikt en insats om nybyggnation. 
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Medborgarförslaget om nybyggnation av allhall kräver en teknisk utredning 

av placering och ekonomiskt ställningstagande.      

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget 

att bygga allhall och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige antaga svaret till medborgarförslag – Bygg ut 

Listerbyskolan – Utveckla Listerby steg 2. som besvarat.      

Utbildningsnämndens beslut 2020-06-17 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget att bygga 

allhall och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige antaga 

svaret till medborgarförslag – Bygg ut Listerbyskolan – Utveckla Listerby 

steg 2. som besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet med 

motiveringen att kommunfullmäktige redan tagit beslut om att en idrottshall 

ska byggas i Listerby. En idrottshall skiljer sig från en allhall varför svaret på 

medborgarförslaget bör harmonisera med tidigare fattat beslut. Se 

kommunfullmäktiges beslut 2019-11-28 § 351 och 2020-04-23 § 140.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med motiveringen att 

kommunfullmäktige redan tagit beslut om att en idrottshall ska byggas i 

Listerby. En idrottshall skiljer sig från en allhall varför svaret på 

medborgarförslaget bör harmonisera med tidigare fattat beslut. Se 

kommunfullmäktiges beslut 2019-11-28 § 351 och 2020-04-23 § 140. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  
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§ 287 Dnr 2020-000177 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - angående en 
promenadväg längsmed Härstorpssjön 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag angående önskan om en promenadstig runt 

Härstorpssjön har inkommit och lyder enligt nedan: 

 

”Jag önskar en promenadväg längs med Härstorpssjön. Ett sådant exempel 

finns i Växjö där de för några år sedan gjort detta längs med Växjösjön. I 

nuläget finns inget sätt/inget enkelt sätt, att gå runt sjön längs med vattnet. 

Det borde vara en självklarhet för alla boendes runt eller i närheten av sjön.”    

Bedömning 

 Det är idag möjligt att ta sig runt Härstorpssjön via gång- och cykelvägen på 

Vierydsvägen längs sydöstra sidan och vidare in i skogen på befintliga stigar 

på privatägd mark längs sjöns västra sida. Dessa gamla naturliga stigar följer 

inte alltid strandkanten men är möjliga att nyttja för att ta sig runt sjön.   

 

Just nu arbetar mark- och exploateringsenheten tillsammans med övriga 

berörda inom kommunen med att projektera och genomföra det planerade 

åstråket längs med Ronnebyåns östra sida som ska förbinda den nya 

stadsdelen Kilen med centrum och Brunnsparken. Åstråket kommer att ge 

möjlighet till rekreation och rörelse längs vatten.  

 

Inom projektet Ronnebyslingorna, som bland annat syftar till att länka 

samman befintliga stigar och leder på landsbygden och i de större tätorterna i 

kommunen, kommer Ronneby tätort studeras närmre längre fram i projektet 

och i det arbetet kan Härstorpssjön och omgivningarna runtomkring vara ett 

möjligt område att se över.   

 

Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att ta sig runt sjön idag på befintliga 

stigar. Något större arbete med att undersöka möjligheterna till att anlägga 

stigar kring sjön liknande exempel frånVäxjö kommer inte att inledas i 

dagsläget, främst på grund av att kommunen saknar rådighet över marken 

samt att åstråket längs Ronnebyån just nu prioriteras.  
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige att besluta medborgarförslaget besvarat  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 288 Dnr 2020-000256 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Miljöpris till 
KRIF 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag har inkommit från Gisela Håkansson. Hon föreslår att 

KRIF ska uppmärksammas för sitt miljöarbete som de utför genom att 

plocka skräp och samla in tomburkar i skogen. Föreningen föreslås ett 

miljöpris från Ronneby kommun för detta arbete.  

Bedömning 

 På Energi och Miljömässan 2016 delades ett miljöpris ut för berömvärd 

insats inom miljöområdet, men det finns inget miljöpris som delas ut årligen 

eller regelbundet.  

 

Miljöteknik har betalat ersättning till olika föreningar för städning på och 

runtom deras anläggning. Föreningarna har ersatts med betalning per person 

och timme. Under april och maj 2020 har KRIF fått ersättning för 227 

timmar och Johannishus SK för 129 timmar.  

 

KRIF har också deltagit i projektet ”Pantamera”, där föreningen får en 

schablonersättning per säck med burkar som lämnas in. 

 

Det är givetvis mycket positivt och uppskattat att KRIF och andra föreningar 

bidrar till att göra miljön bättre i Ronneby genom att åta sig städuppdrag åt 

Miljöteknik, men det för arbetsinsatsen utgår ekonomisk ersättning. Även 

insamlingen av burkar och flaskor bidrar till ett mer hållbart samhälle genom 

ökad återvinning och minskad nedskräpning.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till 

att kommunen ej har något miljöpris att dela ut.  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att 

kommunen ej har något miljöpris att dela ut. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 289 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporters: 

1) Delegationsbeslut- tillförordnad personalchef daterat 2020-07-28 

2) Delegationsbeslut- tillförordnad personalchef daterat 2020-07-22 

3) Delegationsbeslut- tillförordnad förvaltningschef för vård- och 

omsorgsförvaltningen daterat 2020-07-03 

4) Delegationsbeslut- Ronneby kommun avstår från yttrande MKB av 

Vattenmyndigheten Södra Östersjöns Åtgärdsprogram 2021-2027 

5) Delegationsbeslut- upphandlingsenheten per 2020-06-30 

6) Delegationsbeslut- yttrande över promemoria ”Ett ändrat förfarande 

för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till 

dagersättning vid eget boende (Ju2020/01879/L7) 

7) Delegationsbeslut- ersättare för personalchef daterat 2020-06-23 

8) Delegationsbeslut- ersättare för personalchef daterat 2020-06- 23 

9) Delegationsbeslut- utlämnande av allmän handling  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(47) 
2020-08-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 290 Dnr 2020-000006 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser,.  

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 291 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

- Civilförsvarsförbundet, Frivilliga resursgruppen FRG under 

coronapandemin 

 

- Blekinge Tingsrätt, Underrättelse - RD reklam AB har försatts i 

konkurs, 

- underrättelse - Svensk Husmåleri har försatts i konkurs, underrättelse 

– till borgenärer i konkursen med förmånsrätt  (Escape Sport Sverige 

AB) 

 

- Ingemar Ericsson, Påminnelse 2 Utveckling och hyresavtal Karlsnäs 

 

- Länsstyrelsen, Beslut avseende ansökan §37a-medel 

 

- Ronneby Vandrarhem, Avtal Brunnsbadet 

 

- Räddningstjänsten Östra Blekinge, Uppsägning av TiB-avtal 

 

- Sveriges Kommuner och Regioner, Cirkulär 20:24, 20:28, 20:29, 

20:30, 20:31 

 

- Visit Blekinge, Kallelse till årsmöte i Visit Blekinge ideell förening 

 

- Vårdföretagarna, Angående stadsbidrag för att ekonomiskt stödja 

vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19 
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Protokoll 

- Sydostleader 20200616 

 

Protokollsutdrag 

- Region Blekinge 20200617 § 78 

 

- Socialnämnden 20200623 § Verksamhetsuppföljning 

försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 2020 

 

- Socialnämnden 20200623 § 73 

 

- Teknik-, fritid- och kulturnämnden 20200616 § 113 

 

- Vård- och omsorgsnämnden 20200617 § 82 

 

- Utbildningsnämnden 20200617 § 7 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


