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Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Tommy Andersson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Kallingesalen, tisdag 2019-06-04 kl. 14:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 197, 235 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Kenneth Michaelsson (C) 

 

 Justerare 

  

 
Tommy Andersson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-06-04 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-04   

Datum då anslaget tas ned 2019-06-27 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
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Närvarolista 

Beslutande  

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

Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (M) tjänstgör istället för Roger Fredriksson (M) 
Stefan Österhof (S) tjänstgör istället för Magnus Pettersson (S)  

Övriga närvarande  

Ersättare Kajsa Svensson (M) 
Catharina Christensson (S) 
Peter Bowin (V) 
Anders Oddsheden (SD) 
Tony Holgersson (SD) 

Tjänstemän Tommy Ahlqvist, kommundirektör 
Christoffer Svensson, kommunsekreterare  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(8) 
2019-06-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 197 Dnr 2019-000297 002 4 
Revidering av teckningsrätt för Ronneby kommun .............................................. 4 

§ 235 Dnr 2019-000382 001 6 
Anställningsstopp ................................................................................................ 6 
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§ 197 Dnr 2019-000297 002 

Revidering av teckningsrätt för Ronneby kommun 

Sammanfattning  

Med anledning av förändringar på kommundirektörsposten samt 

organisationsförändringar på kommunledningsförvaltningen föreslås att 

teckningsrätten för Ronneby kommun förändras fr o m 2019-07-01. Tommy 

Ahlquist ersätter tidigare kommundirektör och titeln kanslichef används 

istället för samordnings- och utvecklingschef.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att reviderad teckningsrätt för Ronneby kommun 

enligt framtaget förslag ska gälla från 1 juni 2019.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-05-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att reviderad 

teckningsrätt för Ronneby kommun enligt framtaget förslag ska gälla från 1 

juni 2019. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

tillägget att beslutet justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer att reviderad teckningsrätt för Ronneby 

kommun enligt framtaget förslag ska gälla från 1 juni 2019. Till detta 

protokoll bifogad bilaga 1. 

Beslutet justeras omedelbart.  

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlquist 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 235 Dnr 2019-000382 001 

Anställningsstopp  

 

Sammanfattning  

Med anledning av att kommunens ekonomiska resultat för 2019 pekar på ett 

betydande underskott, närmare 30 miljoner, föreslås följande 

 

Dels ett anställningsstopp inom samtliga förvaltningar.  

Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med 

behörighet och legitimation, förskollärare och barnskötare), vård- och 

omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig assistans) 

samt personal inom kostenheten (måltidpersonal, kockar, kokerskor), dock 

skall även undantagna tjänster prövas av förvaltningschef, så också 

vikariebehov.   

Mer- och övertid beviljas bara i nödfall. 

Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet. 

Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av kommundirektören.   

 

Dels uppmanas nämnderna att besluta om inköpsstopp av varor och tjänster 

som inte är direkt nödvändiga för att bedriva verksamheten. Generellt 

undantagna från inköpsstoppet bör vara varor och tjänster som är direkt 

kopplade till brukare, elever m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och 

matvaror.  

De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så liten 

omfattning som möjligt och helst inte alls.  

Tjänsteresor prövas av förvaltningschef. 

Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del bedrivs genom 

konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och planverksamheten. 

Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i närtid. 

Beställningar som är gjorda berörs inte.  

 

Dels, externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av 

kommunstyrelsen arbetsutskott, Ksau.  
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Dels ges ett uppdrag till ekonomichefen att följa upp tillfälliga statsbidrag 

2017-2019 inom alla verksamheter och hur dessa påverkat verksamheternas 

personalbudget efter det att statsbidraget upphört. 

Redovisning sker i samband med uppföljning av Tertial 2.       

Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom    

ovanstående förslag och att omprövning sker efter tertial 2. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Nicolas 

Westrup (SD), Malin Månsson (S), Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric 

Wildros (S), Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V) och Stefan Österhof (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att 

beslutet justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om följande: 

Dels ett anställningsstopp inom samtliga förvaltningar.  

Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med 

behörighet och legitimation, förskollärare och barnskötare), vård- och 

omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig assistans) 

samt personal inom kostenheten (måltidpersonal, kockar, kokerskor), dock 

skall även undantagna tjänster prövas av förvaltningschef, så också 

vikariebehov.   

Mer- och övertid beviljas bara i nödfall. 

Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet. 

Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av kommundirektören.   

 

Dels uppmanas nämnderna att besluta om inköpsstopp av varor och tjänster 

som inte är direkt nödvändiga för att bedriva verksamheten. Generellt 

undantagna från inköpsstoppet bör vara varor och tjänster som är direkt 
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kopplade till brukare, elever m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och 

matvaror.  

De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så liten 

omfattning som möjligt och helst inte alls.  

Tjänsteresor prövas av förvaltningschef. 

Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del bedrivs genom 

konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och planverksamheten. 

Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i närtid. 

Beställningar som är gjorda berörs inte.  

 

Dels, externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av 

kommunstyrelsen arbetsutskott, Ksau.  

 

Dels ges ett uppdrag till ekonomichefen att följa upp tillfälliga statsbidrag 

2017-2019 inom alla verksamheter och hur dessa påverkat verksamheternas 

personalbudget efter det att statsbidraget upphört. Redovisning sker i 

samband med uppföljning av Tertial 2. 

 

Omprövning sker efter tertial 2. 

________________ 

Exp: 

Samtliga förvaltningar och nämnder 

Samtliga enhetschefer 

Akten  
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Utgivare: Kommunledningsforvaltningen

Gäller från: 2018-07 -01

Antagen: KS $ xxx /2019.

Teckningsrätt för Ronneby kommun
Fast egendom

1S

Avtal avseende ftirviirv och ftirsäljning av fast egendom ftir kommunens räkning ska
undertecknas av Kommunstyrelsens ordftirande Roger Fredriksson, M, kommunstyrelsens vice
ordftirande Kenneth Michaelsson, C, eller kommunstyrelsens andre vice ordftirande Magnus
Pettersson, S, med kontrasignation av berörd handläggare.

2S

Ansökningar om intecknings- och inskrivningsåtgärder som avses i22 och23 kapitlet
jordabalken samt lantmäteriöverenskommelser med mera ftir kommunens räkning ska
undertecknas av kommundirektör Tommy Ahlquist, kanslichef Anna-Karin Sonesson eller
ekonomichef Johan Sjögren.

Låne- och borgensförbi ndelser

3S

Låne- och borgensftirbindelser ftir kommunens räkning ska undertecknas av kommundirektör
Tommy Ahlquist, kanslichef Anna-Karin Sonesson, ekonomichef Johan Sjögren eller
ekonom/controller Peter Nordberg, två i ftirening.

Bankkonton m.m.

4S

Teckningsrätten ftir kommunens bankkonton, plus- och bankgiro, samt övriga konton ftir likvida
medel, kommunens donationsfonder (stiftelser) med mera ska utövas av kommundirektör
Tommy Ahlquist, kanslichef Anna-Karin Sonesson, ekonomichef Johan Sjögren eller
ekonom/controller Peter Nordberg, i ftlrening med ekonomihandläggarna Helene Pihl eller Marie
Johansson.

Taxeringsärenden

5S

I taxeringsärende tecknas kommunens firma av kommundirektör Tommy Ahlquist, ekonomichef
Johan Sjögren eller ekonom/controller Peter Nordberg.
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING TECKNTNGSnÄII rön
RONNEBY KOMMUN

övriga avtal

6S

Avtal, som inte avsor ovan reglerade avtal, och ansökningar ftr kommunens rtikning där
beslutsrätten inte åir delegerad undertecknas av Kommunstyrelsens ordftirande Roger
Fredriksson, M, eller kommundirektör Tommy Ahlquist, med kontrasignation av eventuell
berörd handläggare.
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