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§ 239 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 240 Dnr 2020-000009 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten. 

Informationen berör följande: 

 Planering inför höst, vinter och kommande år. Näringsliv- och 

kommunikationsenheten arbetar med flera scenarier med anledning 

av covid-19 och hur det utvecklas framöver.  

 Information om Blekingetrafiken och den gemensamma 

skärgårdstrafiken. Ett möte är inplanerat med anledning av detta 

under hösten. 

 Information om en ansökan till tillväxtverket med anledning av 

utveckling av besöksnäringen. Ansökan har skickats av regionen i 

samråd med kommunerna i Blekinge och Visit Blekinge. 

Förslag till beslut 

I debatten deltar Åsa Evaldsson (M), Magnus Pettersson (S) och Bengt Sven 

Åke Johansson (SD).       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 241 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 

Lantmannabutiken 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.  

Arbetsutskottets beslut 2020-08-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anslå 500 000 kr till mark- och exploateringsenheten 

för projektering av ny infart. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Magnus Persson (M). 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att anslå 

500 000 kr till mark- och exploateringsenheten för projektering av ny infart. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(87) 
2020-09-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 242 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.  

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.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-08-10 

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. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen svarar 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: 

Revisionen 

Personalenheten  
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§ 243 Dnr 2020-000158 040 

Kostnadsminskning/besparing Räddningstjänsten, 
redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen 2020-
04-07 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 § 141 att återremittera ärendet 

avseende kostnadsminskning/besparing Räddningstjänsten. Motiveringen var 

att man av Räddningsförbundet önskade en konsekvensanalys av det nya 

förslaget. Förslaget som remitterades var det alternativa förslaget i nedan 

bild: 

 

 

Räddningstjänsten har till dagens möte inkommit med en ny 

konsekvensbeskrivning av ärendet.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna alternativt förslag till besparing för 

Räddningsförbundet Östra Blekinge i enlighet med nedan: 

 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppmana 

förbundet att söka mer samverkan med medlemskommunerna i 

arbetsuppgifter som rör tillexempel administration. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), 

Jan-Eric Wildros (S) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar avslag på besparingsförslaget. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

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

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tolv (12) ja-röster 

och fyra (4) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskotttes förslag.  

Namn Ja Nej Avstår  

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Silke Jacob (C)* X   

Lena Karstensson (M)* X   

Magnus Pettersson (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Malin Månsson (S) X   

Ola Robertsson (S) X   

Jan-Eric Wildros (S) X   

Lova Necksten (MP) X   

Nicolas Westrup (SD)  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Anders Oddsheden (SD)*  X  

Tony Holgersson (SD)*  X  

Totalt  12 4 0 
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna alternativt 

förslag till besparing för Räddningsförbundet Östra Blekinge i enlighet med 

nedan: 

 

 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att uppmana 

förbundet att söka mer samverkan med medlemskommunerna i 

arbetsuppgifter som rör tillexempel administration. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Nicolas Westrups (SD) förslag.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 244 Dnr 2020-000170 101 

Ändring av resepolicy för kommunkoncernen 

 

Sammanfattning  

Nuvarande resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2010 (§52) och 

omfattar liksom det nya förslaget hela kommunkoncernen. Utifrån Riktlinjer 

för Ronneby kommuns styrdokument har konstaterats att delar av nuvarande 

resepolicy snarare är riktlinjer än policy varför föreliggande förslag är 

uppdelat i en policydel och en riktlinjedel.  

Bedömning 

Förslag till ny resepolicy och riktlinjer har arbetats fram av en mindre 

arbetsgrupp med representanter från kanslienheten och strategiska 

utvecklingsenheten på uppdrag av kommundirektören. Förslaget har varit på 

remiss till nämnder och bolag vilket föranlett att förslaget har ändrats i vissa 

delar. Efter remissen till nämnder och bolag har det justerade förslaget 

remitterats till enheterna på kommunledningsförvaltningen. I 

remissammanställningen redovisas givna synpunkter och de kommenteras. 

 

I arbetet med omarbetningen har hänsyn tagits till den utveckling som har 

skett genom åren och inspiration har hämtats från flera kommuners 

resepolicies och riktlinjer för möten och resor mm 

 

I sak är skillnaden mellan nu gällande dokument och förslaget inte så stor 

utan fokus har framför allt legat på att skapa ett tydligare dokument att 

förhålla sig till när en tjänsteresa ska göras. Det innebär till att börja med att 

de textdelar som har policykaraktär har samlats i en policydel och de 

textdelar som har formen av riktlinjer har lagts i en riktlinjedel. Även i övrigt 

har texternas ordning setts över för att skapa bättre flöde efter relevans för 

läsaren. För ett modernare och tydligare dokument har några komponenter 

tillförts förslaget. Det är bl.a. avsnitt 3 Val av resa i policyn samt avsnitt 5 

Val av drivmedel i riktlinjerna.  

 

När nu gällande resepolicy antogs var den i framkant särskilt ur 

miljösynpunkt. Det har bidragit till att policyn har kunnat stå sig i tio år. I det 

nya förlaget har hänsyn tagits till Miljöprogram för Ronneby kommun 2017-

2020 med den övergripande målsättningen att Ronneby ska bli Sveriges 
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första hållbara kommun och att Ronneby kommun som organisation ska vara 

fossilbränslefritt år 2025.  

Vid beslut om resepolicy och riktlinjer har kommunfullmäktige bl.a. att ta 

ställning till om skrivningen i nu gällande resepolicy och som även överförts 

till förlaget att ”vid längre tjänsteresor ska i första hand tåg väljas framför 

flyg” ska ändras från ska till bör som några av remissinstanserna önskar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Anta förslag till ny resepolicy och riktlinjer och upphäva tidigare 

resepolicy 

2. Lämna ägardirektiv genom följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus: 

 

Ombudet ska besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade ny 

resepolicy samt riktlinjer och samtidigt upphäva tidigare resepolicy.  

Arbetsutskottets förslag 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att:  

1. Anta förslag till ny resepolicy och riktlinjer med följande förändringar:  

a) Avsnitt tre i policyn, ”val av resa” punkt ett: 

Förslag till ny lydelse: Webb och videomöten ersätter när det går 

fysiska möten.  

b) Avsnitt tre i policyn, ”val av resa” punkt två: 

Förslag till ny lydelse: Välj den för resan minst klimatpåverkande 

och mest energisnåla färdmedel. 

c) Avsnitt fyra i riktlinjerna punkt 4: 

Förslag till ny lydelse: Tåg väljs före flyg, Om flyg måste väljas ska 

klimatkompensation göras. 

 2. Upphäva tidigare resepolicy. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), 

Lova Necksten (MP), Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

förändringen att klimatkompensation i beslutspunkt 1 C. byts ut till 

klimatreduktion.  

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att punkt 2, under vid val av resa ska även 

följande beaktas- flytta upp punkt 2 till val av resa. 

 

Val av resa blir då: 

1. Webb och videomöten bör ersätta resor när det är lämpligt. 

2. Resor bör genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. 

3. De minst klimatpåverkande och mest energisnåla färdmedlen bör väljas. 

 

Lova Necksten (MP) yrkar på följande: 

Tillägg till punkt 4 under riktlinjer: 

Samtliga resor med flyg och egen bil i tjänsten ska klimatväxlas genom att 

beläggas med en intern avgift på 50% av kostnaden för resorna. Intäkterna 

samlas i en klimatpott för finansiering av åtgärder som minskar 

klimatpåverkan.  

 

Kompletterande uppdrag 

 

Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med ett förslag 

på hur en klimatpott för klimatväxling ska utformas. Syftet med klimatpotten 

är att den interna avgift som tas ut för flygresor och tjänsteresor med egen bil 

ska gå till åtgärder som minskar klimatpåverkan.  
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Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Nicolas Westrups 

(SD) ändringsförslag, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen 

avslår detsamma. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla Nicolas Westrups (SD) förslag röstar ja. 

De som önskar avslå Nicolas Westrups (SD) förslag röstar nej.  

Omröstningsresultat  

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges fyra (4) ja-röster 

och tolv (12) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen 

avslår Nicolas Westrups (SD) förslag.  

Namn Ja Nej Avstår  

Roger Fredriksson (M)  X  

Åsa Evaldsson (M)  X  

Magnus Persson (M)  X  

Kenneth Michaelsson (C)  X  

Silke Jacob (C)*  X  

Lena Karstensson (M)*  X  

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Ola Robertsson (S)  X  

Jan-Eric Wildros (S)  X  

Lova Necksten (MP)  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Anders Oddsheden (SD)* X   

Tony Holgersson (SD)* X   

Totalt  4 12 0 
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Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag med Kenneth Michaelssons (C) ändringsyrkande, bifall mot avslag, 

och finner att kommunstyrelsens bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Lova Neckstens 

(MP) tilläggsyrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen 

avslår detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att:  

1. Anta förslag till ny resepolicy och riktlinjer med följande förändringar:  

a) Avsnitt tre i policyn, ”val av resa” punkt ett: 

Förslag till ny lydelse: Webb och videomöten ersätter när det går 

fysiska möten.  

b) Avsnitt tre i policyn, ”val av resa” punkt två: 

Förslag till ny lydelse: Välj den för resan minst klimatpåverkande 

och mest energisnåla färdmedel. 

c) Avsnitt fyra i riktlinjerna punkt 4: 

Förslag till ny lydelse: Tåg väljs före flyg, Om flyg måste väljas ska 

klimatreduktion göras. 

2. Upphäva tidigare resepolicy. 

3. Lämna ägardirektiv genom följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus: 

 

Ombudet ska besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade ny 

resepolicy samt riktlinjer och samtidigt upphäva tidigare resepolicy 

 

Reservation 

Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Nicolas Westrups (SD) förslag.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 245 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.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(87) 
2020-09-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

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 

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

Arbetsutskottets beslut 2020-08-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet 

som sitt eget och överlämna det till revisionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S), Åsa Evaldsson (M), Nicolas Westrup 

(SD) och Magnus Pettersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 

revisionen. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 

Mark- och exploateringsenheten, Hanna Bodesund  
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§ 246 Dnr 2020-000353 010 

Upphävande av tillstånd angående att 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. 

Arbetsutskottets beslut 2020-08-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 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 arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna informationen 

om att Ronneby kommuns hamnverksamhet har upphört. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 247 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. 

Arbetsutskottets beslut 2020-08-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

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

kulturnämnden 2021.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

bidragsregler för teknik-fritid- och kulturnämnden 2021.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 248 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..  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Karin Svensson  
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§ 249 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. 

Arbetsutskottets beslut 2020-08-10 

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. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S), Ola Robertsson (S) och Magnus 

Pettersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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: 

Kommunfullmäktige  
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§ 250 Dnr 2020-000350 007 

Revisionsrapport- Granskning av digitaliseringsarbetet 
i Ronneby kommun  

 

Sammanfattning  

På uppdrag av revisorerna har E&Y granskat kommunstyrelsen i syfte att 

bedöma om digitaliseringsarbetet i Ronneby kommun utförs på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 

E&Y har identifierat vissa förbättringsmöjligheter där kommunstyrelsen 

rekommenderas följande:  

Utveckla uppföljningen av digitaliseringsarbetet med fokus på att utvärdera 

nyttan och effektiviseringen av utförda projekt. 

Säkerställa att hela kommunkoncernen inkluderas i digitaliseringsarbetet, 

inklusive de kommunala bolagen.  

 

För att kommunstyrelsen ska ges möjlighet att uppfylla de ovanstående 

förbättringsförslagen föreslås att en digitaliseringsstrategi tas fram som 

beskriver kommunkoncernens mål med digitalisering.  

Bedömning 

På uppdrag av revisorerna har E&Y granskat kommunstyrelsen i syfte att 

bedöma om digitaliseringsarbetet i Ronneby kommun utförs på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 

Bedömningen från E&Y är att i stor utsträckning har Ronneby kommun ett 

ändamålsenligt digitaliseringsarbete. Bedömningen grundar sig på den 

organisation och projektledning som kommunen har utvecklat under de 

senaste två åren med finansiering från Tillväxtverket. Det ses även som 

positivt att en digitaliseringsstrateg rekryterats och att beslut fattats om en 

gemensam projektmodell att använda för alla digitaliseringsprojekt. Detta 

bedöms bidra till ett mer enhetligt och effektivt arbetssätt för 

digitaliseringen. 
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Bedömningen är vidare att det finns förbättringsmöjligheter när det gäller 

kommunstyrelsens uppföljning och uppsikt över det pågående 

digitaliseringsarbetet där kommunstyrelsen rekommenderas följande: 

Utveckla uppföljningen av digitaliseringsarbetet med fokus på att utvärdera 

nyttan och effektiviseringen av utförda projekt. 

Säkerställa att hela kommunkoncernen inkluderas i digitaliseringsarbetet, 

inklusive de kommunala bolagen.  

 

För att kommunstyrelsen ska ges möjlighet att uppfylla de ovanstående 

förbättringsförslagen föreslås att en digitaliseringsstrategi tas fram som 

beskriver kommunkoncernens mål med digitalisering. Strategin kommer 

vara ett stöd till kommunens nämnder, förvaltningar och bolag för att ge 

vägledning i att uppnå kommunens vision och mål med digitaliseringen som 

verktyg. Till strategin kopplas en handlingsplan som beskriver 

kommunkoncernens aktiviteter kring digitalisering och som på ett enkelt sätt 

kan följas upp.  

 

För en så effektiv samverkan som möjligt kring kommunkoncernens 

digitalisering föreslås ett digitaliseringsnätverk med representanter från 

samtliga förvaltningar och bolag.  

Förslag till beslut 

Beslutsförslaget är att kommunstyrelsen ger den Strategiska 

utvecklingsenheten i uppdrag att: 

Ta fram en digitaliseringsstrategi för Ronneby kommunkoncern som ska 

vara antagen av kommunstyrelsen under 2020. 

Bilda ett digitaliseringsnätverk med representanter från kommunkoncernens 

samtliga förvaltningar och bolag.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Ge strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram en 

digitaliseringsstrategi för Ronneby kommunkoncern som ska vara 

antagen av kommunstyrelsen under 2020. 

2. Ge strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att bilda ett 

digitaliseringsnätverk med representanter från kommunkoncernens 

samtliga förvaltningar och bolag. 

3. Översända detta beslut till revisionen som kommunstyrelsens 

yttrande i ärendet. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ge strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram en 

digitaliseringsstrategi för Ronneby kommunkoncern som ska vara 

antagen av kommunstyrelsen under 2020. 

2. Ge strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att bilda ett 

digitaliseringsnätverk med representanter från kommunkoncernens 

samtliga förvaltningar och bolag. 

3. Översända detta beslut till revisionen som kommunstyrelsens 

yttrande i ärendet. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 

Strategiska utvecklingsenheten, Krister Svensson 

Strategiska utvecklingsenheten, Emma Hessbo  
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§ 251 Dnr 2020-000380 000 

Målarbete Kommunstyrelsen 2021-2022 

 

Sammanfattning  

Inför 2021-2022 har Kommunfullmäktige tagit fram fem nya strategiska 

målområden 

• Barn och ungas behov 

• Attraktiv och trygg livsmiljö för alla  

• Tillväxt och näringslivssamverkan 

• Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 

• Attraktiv arbetsgivare 

Kopplat till de fem strategisk målområdena finns fem punkter som ger en 

viljeinriktning med de strategiska målområdena. 

De strategiska målområdena utgår från kommunens vision och agenda 2030. 

Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun. 

Till de strategiska målområdena ska varje nämnd/bolag koppla egna mål. 

Detta gäller även för Kommunstyrelsen i egenskap av nämnd för 

kommunledningsförvaltningen och dess enheter. 

 

Nämnderna hade till uppgift att ha målen för 2021-2022 klara per den 30/6. 

Kommunstyrelsen har inte påbörjat det arbetet. Det finns flera anledningar 

till det. En av dem är att det inte funnits en verksamhetsutvecklare på plats 

att hålla ihop målarbetet.  

Workshop 

För att påbörja arbetet med nämndens mål ges nu en workshop på 

Kommunstyrelsens sammanträde den 1/9. Fördelade i arbetsgrupper kommer 

de förtroendevalda tillsammans arbeta med att svara på två frågeställningar. 

Det material som framkommer i workshopen tas sedan vidare för 

bearbetning av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av ledningsgruppen på 

kommunledningsförvaltningen. Som förberedelse har de förtroendevalda att 

ta del av, till tjänsteskrivelsen bifogade handlingar, Bakgrundsmaterial inför 

målarbete 2021-2022 samt Arbetsmaterial målarbete KS 2021. Handlingarna 

används sedan som ett stöd i samband med frågeställningarna som ska 

bearbetas under workshopen. 
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Förslag arbetsgång målarbete för Kommunstyrelsen 
 1/9 workshop nämndmål förtroendevalda KS 

 9/9 arbetsgrupp (KLF) arbetar fram förslag till mål och indikatorer för  

2021/2022 

 6/10 förslag presenteras och beslut tas om förslaget behöver bearbetas 

mer eller om det är klart för beslut i KS 

 14/10 om ej beslut den 6/10, arbetsgrupp arbetar med eventuella 

justeringar 

3/11 om ej beslut den 6/10, slutgiltigt beslut i KS. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

- att anta föreslagen arbetsgång avseende Kommunstyrelsens 

målarbete.      

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen antar den 

föreslagna arbetsgången för målarbetet samt noterar att styrelsen hållit 

workshop i ärendet på dagens möte.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar den föreslagna arbetsgången för målarbetet samt 

noterar att styrelsen hållit workshop i ärendet på dagens möte. 

________________ 

Exp: 

Strategiska utvecklingsenheten, Krister Svensson 

Strategiska utvecklingsenheten, Lotta Bolwede  
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§ 252 Dnr 2019-000169 212 

Karlskronas Översiktsplan 2050 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har beretts tillfälle att yttra sig gällande program för 

Karlskronas översiktsplan 2050 efter programsamråd i maj 2020.  

 

Ronneby kommun har tagit del av Karlskrona kommuns digitala program till 

översiktsplan samt deltagit i Samrådsmöte den 27 maj 2020. Programmet 

innehåller bland annat en övergripande utbyggnadsstrategi som föreslår 

framtida områden för ny bebyggelse, natur och rekreation och även för 

transporter och teknisk försörjning. Målåret för översiktsplanen är 2050. 

Idag lever 66 796 personer i Karlskrona kommun och ambitionen är att bli 

100 000 invånare 2050. Förslaget finns digitalt på 

www.karlskrona.se/oversiktsplan.  

Bedömning 

Programförslaget till Karlskronas översiktsplan ger en inledande beskrivning 

på hur kommunens översiktsplan ska formas. Kommunens visionsbild 

illustrerar hur kommunen i ökad omfattning vill skapa förutsättningar för ny 

bebyggelse i skärgården men även hitta nya riktlinjer på land för kommunen 

att utvecklas på.  

 

Kommunens utvecklingsstrategi visar en generell bild av den föreslagna 

utvecklingen. Gränserna är därför inte definitiva utan kartan ska ses som en 

målbild där utvecklingen presenteras. Strategin visar de största dragen i 

visionen om det framtida Karlskrona. En planeringsstrategi för att skapa 

hållbar kommun är att förtäta, vidareutveckla och komplettera den befintliga 

bebyggelsestrukturen i de så kallade serviceorterna. Den närmaste Ronneby 

kommun är Nättraby.  

 

Fler bostäder, skapar förutsättningar för befintliga och nya företag att 

utvecklas, investera i snabba kommunikationer, utveckla 

välfärdsverksamheten mm. För att lösa den framtida markanvändningen 

behöver kommunen undersöka möjligheten att växa åt alla håll med Trossö 

som mittpunkt. För att kunna växa samtidigt som miljöpåverkan minska och 

sociala skillnader jämnas ut kräver att det finns en planeringsstrategi. 
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Strategin för Karlskrona kommuns fortsatta utveckling mot det hållbara 

samhället bygger på:  

 

• Förtätning och förädling 

• Funktionsblandning 

• Förbättrad kollektivtrafik 

• Förnyelsebar energi 

• Grönare stad 

• Effektivare infrastruktur  

• Levande landsbygd  

 

Ronneby kommun har studerat de intressen som gränsar till Ronneby 

kommun och finner att Karlskrona kommun, i sitt program, gärna får 

förstärka vikten av ett kontinuerligt och aktivt mellankommunalt samarbete 

och dialog med Ronneby kommun, speciellt med hänseende till att Ronneby 

kommun och Karlskrona kommun är en viktig gemensam 

arbetsmarknadsregion. 

 

I övrigt har Ronneby kommun inte har några erinringar mot föreslaget 

program för översiktsplan för Karlskrona kommun och ser fram emot vidare 

dialog i kommungemensamma frågor.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att påpeka att Karlskrona 

kommun i sitt föreslagna program för Översiktsplan, gärna får förstärka 

vikten av ett kontinuerligt och aktivt mellankommunalt samarbete och dialog 

i mellankommunala frågor, speciellt med hänseende till att Ronneby 

kommun och Karlskrona kommun är en viktig gemensam 

arbetsmarknadsregion. 

Men att kommunstyrelsens inte har några erinringar mot förslaget till 

program för översiktsplan för Karlskrona kommun i övrigt.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att yttra följande: 

Kommunstyrelsen påpekar att Karlskrona kommun i sitt föreslagna program 

för Översiktsplan, gärna får förstärka vikten av ett kontinuerligt och aktivt 

mellankommunalt samarbete och dialog i mellankommunala frågor, speciellt 

med hänseende till att Ronneby kommun och Karlskrona kommun är en 

viktig gemensam arbetsmarknadsregion. Men att kommunstyrelsens inte har 

några erinringar mot förslaget till program för översiktsplan för Karlskrona 

kommun i övrigt. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen yttrat följande: 

Kommunstyrelsen påpekar att Karlskrona kommun i sitt föreslagna program 

för Översiktsplan, gärna får förstärka vikten av ett kontinuerligt och aktivt 

mellankommunalt samarbete och dialog i mellankommunala frågor, speciellt 

med hänseende till att Ronneby kommun och Karlskrona kommun är en 

viktig gemensam arbetsmarknadsregion. Men att kommunstyrelsens inte har 

några erinringar mot förslaget till program för översiktsplan för Karlskrona 

kommun i övrigt. 

________________ 

Exp: 

Strategiska utvecklingsenheten, Maria Andersson Barrda 

Karlskrona kommun 
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§ 253 Dnr 2020-000186 003 

Förlängning av tillägg till kommunstyrelsens 
reglemente 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2020-03-26 § 124 beslut om ett tillfälligt tillägg 

till reglemente för kommunstyrelsen. Beslutet fattades med anledning av 

Covid-19 och innebar att fullmäktige gav kommunstyrelsen en utökad 

delegation i ärenden som avser b.la. uthyrning och fastighetsförvärv. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår att detta tillägg förlängs att gälla 

till och med 2020-12-31.  

Bedömning 

Efter genomgång av kommunstyrelsens reglemente konstateras att 5 kap. 3 § 

går att utvidga så att det kan fattas beslut om fler ärenden gällande bl.a. 

uthyrning och fastighetsförvärv i kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga tillägget till kommunstyrelsens reglemente 

att gälla till och med 2020-12-31. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga tillägget till 

kommunstyrelsens reglemente att gälla till och med 2020-12-31. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 254 Dnr 2019-000094 100 

Laglighetsprövning - arvoden till politiker 

 

Sammanfattning  

Del av kommunfullmäktiges beslut av den 29 november 2018, § 292, dnr KS 

2018/585 överklagades till Förvaltningsrätten i Växjö av två 

kommuninvånare gällande ändring av ersättning till de förtroendevalda. 

Förvaltningsrätten hanterade de båda överklagandena i mål nr 5562-18 och 

avvisade Sajjad Rashids överklagan den 1 november 2019 p.g.a. att 

överklagan inkom för sent. Förvaltningsrätten meddelade dom den 9 

december 2019 avseende Sune Håkanssons överklagan och avslog den. 

 

Sajjad Rashid ansökte sedan om återställande av försutten tid, då han ansåg 

att han hade haft laga förfall för att ha missat tidsfristen för överklagan. 

Kammarrätten i Jönköping återställde den försuttna tiden i mål nr 3915-19.  

 

Förvaltningsrätten i Växjö handlägger nu åter målet och har förelagt 

kommunen att svara på ett yttrande från Sajjad Rashid. Överklagandet 

handläggs i mål nr 2160-20, men aktbilagorna från mål nr 5562-18 ligger till 

grund för målet. 

 

Undertecknad kommunjurist har svarat på föreläggandet den 10 juli 2020 för 

kommunstyrelsens räkning, se bilaga. Punkt 1.5 i kommunstyrelsens 

delegationsordning, beslutad den 4 juni 2019 § 199, ger kommunjurist 

möjlighet att avge yttrande vid föreläggande från domstol.  

 

Yttrandet har lämnats med stöd av delegationen och kommunstyrelsen ska 

besluta om yttrandet ska vidhållas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås fastställa kommunjuristens yttrande den 10 juli 

2020 som har getts in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 2160-20.  

Arbetsutskottets beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

kommunjuristens yttrande den 10 juli 2020 som har getts in till 

Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 2160-20. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kommunjuristens yttrande den 10 juli 2020 som 

har getts in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 2160-20. 

________________ 

Exp: 

Kommunjuristerna  
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§ 255 Dnr 2020-000058 106 

Beslut om avgift vid utlämnande av allmänna 
handlingar från Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling 

 

Sammanfattning  

Cura Individutveckling har beslutat om reviderat förslag till avgifter vid 

utlämnande av allmänna handlingar. Fullmäktige i respektive 

samverkanskommun måste fatta beslut i sak.  

Bedömning 

För att kunna ta ut avgift för utlämnande av allmänna handlingar, t.ex. 

kopiering, så måste avgiften vara beslutad av kommunfullmäktige. När det 

gäller kommunsamverkan Cura Individutveckling så behöver avgiften 

beslutas av samtliga kommuners fullmäktige för att vara gällande. Cura 

Individutveckling inkom med ett förslag tidigare under året där förslaget 

innehöll en avgift för arbetsinsats vid utlämnandet. Den delen av avgiften är 

borttagen i det reviderade förslaget, som nu tillställs kommunfullmäktige för 

beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om avgifter vid utlämnande av 

allmänna handlingar från Cura Individutveckling enligt reviderat förslag från 

Cura Individutveckling.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna avgifter vid utlämnande av allmänna 

handlingar från Cura Individutveckling enligt reviderat förslag från Cura 

Individutveckling. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avgifter vid 

utlämnande av allmänna handlingar från Cura Individutveckling enligt 

reviderat förslag från Cura Individutveckling. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 256 Dnr 2020-000315 609 

Remiss - Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter 
försöksverksamheten 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-08-20 § 88 

En remisspromemoria har inkommit från Utbildningsdepartementet gällande 

möjlighet till betyg från årskurs 4. Ronneby kommun ges möjlighet att 

inkomma med ett remissvar. I remissen föreslås att: 

Ändring i skollagen som innebär att bemyndigandet för regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om en 

försöksverksamhet om tidigare betygsättning upphävs ska träda i kraft den 1 

juli 2021.   

Ändringarna i övrigt i skollagen och skolförordningen ska träda i kraft den 1 

april 2021.  

Ändringen i skollagen och skolförordningen om att rektorn får fatta beslut 

om tidigare betyg samt senaste tidpunkt för detta tillämpas från den 1 april 

2021 

Ändringarna i författningarna i övrigt tillämpas på utbildning från och med 

höstterminen 202I.  

 

”I promemorian föreslås att det bemyndigande i skollagen (2010:800) som 

innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om en försöksverksamhet som avser betygsättning i 

årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 

5 och 6 i specialskolan, ska upphävas. Den reglering om försöksverksamhet 

som har beslutats med stöd av bemyndigandet upphör samtidigt. I 

promemorian föreslås att det i stället i skollagen ska införas bestämmelser 

som innebär att en rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i 

grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 5 och 6 i 

specialskolan vid en skolenhet som rektorn ansvarar for. Lärarna vid berörd 

skolenhet ska ges tillfälle att yttra sig inför ett sådant beslut. Rektorn ska 

snarast underrätta huvudmannen om beslutet och huvudmannen ska anmäla 

beslutet till Statens skolverk. Beslutet ska gälla tillsvidare eller till dess att 

det upphävs av ett nytt beslut av rektorn.” (u2020/0351 s.2 

 

I den försöksverksamheten som ligger till grund för denna lagändring har 

endast ett fåtal huvudmän och skolenheter deltagit. Detta underlag är mycket 
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litet, vilket gör att man heller inte kan dra några slutsatser om 

försöksverksamheten varit lyckosam eller inte.  

De resultat och det underlag remissen hänvisar till är Skolverkets utvärdering 

av införande av betyg från årskurs 6, vilken generellt visar på både positiva 

och negativa konsekvenser av tidigare betygssättning. De resultat man kan 

pekar på är att högpresterande elever och flickor upplevs i utvärderingen 

motiveras av tidigare betygssättning, medan lågpresterande elever och pojkar 

upplevs ha en lägre grad av kunskapsutveckling till följd av tidigare 

betygssättning. Den elevgrupp som nu föreslås omfattas av betygssättning är 

ytterligare två år yngre än den grupp som refereras till i utvärderingen, vilket 

är en betydande åldersskillnad. Detta gör att några generella slutsatser av 

införande av betyg i årskurs 4 inte kan göras utifrån de slutsatser som dragits 

efter utvärderingen av införande av betyg i årskurs 6.  

 

Idag är Psykisk ohälsa en stor utmaning som det löpande kommer rapporter 

om ökar. Det är därför oroande att majoriteten av lärarna i utvärderingen 

uppger att eleverna är mer stressade efter att betyg från årskurs 6 har införts. 

Elever som fått betyg från årskurs 6 är inte heller mindre stressade i årskurs 

7-9 i jämförelse med elever som fått betyg från årskurs 8. Det finns alltså 

inget i utvärderingen som tyder på att betygspressen i de högre årskurserna 

kan dämpas genom att eleverna vänjs vid betyg från tidig ålder. 

Sammantaget gör Skolverket bedömningen att det inte är möjligt att uttala 

sig om huruvida de tidigare betygen har haft en faktisk effekt på elevers 

resultat och kunskapsutveckling eller inte.  

 

Utbildningsnämnden i Ronneby kommun befarar att likvärdigheten riskeras 

om varje enskild rektor har möjlighet att besluta om betyg från årskurs 4. 

Om det uppstår en ökad rörlighet för rektorer på arbetsmarknaden kan detta 

förorsaka att beslut om införande av betyg tidigare än årskurs 6 ser olika ut 

från år till år på skolenheter. För rektor kan även möjligheten att besluta om 

att införa betyg från årskurs 4 bli ännu en parameter där de kan uppleva 

påtryckningar, både för och emot ett införande, från exempelvis 

vårdnadshavare, medarbetare eller huvudman. Detta skulle då kunna bli en 

negativ parameter i rektors arbetssituation. Om rektor på enskilda skolor 

beslutar om betygssättning från åk 4 riskerar vi en större belastning på de 

lärare som har legitimation på dessa enheter. Då vi idag har en situation där 

det är brist på legitimerade lärare finns det stora risker med detta. 

Rörligheten på legitimerade lärare kan då öka och detta drabbar i 

förlängningen våra elever och en likvärdig utbildning.  

De individuella skriftliga utvecklingsplanerna säkerställer idag på ett 

godtagbart vis att det sker en bedömning av elevens kunskaper i samtliga 
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ämnen denne får undervisning i. Därmed finns också underlag för att 

säkerställa att alla elever får den ledning och stimulans de behöver och att 

stöd ges när så behövs. Det bedöms således inte följa negativa konsekvenser 

för elever om införande av betyg i årskurs 4 inte sker.  

Bedömning 

Utifrån det underlag som remisspromemorian grundar sig på ställer vi oss 

negativa till ändringen i skollag och skolförordning.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar 

detta som sitt eget remissvar till KS au.  

Utbildningsnämndens beslut 2020-08-20 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar detta som sitt 

eget remissvar till KS au. 

Ärendet är omedelbart justerat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsen arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Åsa Evaldsson (M). 
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Yrkanden 

Åsa Evaldsson (M) yrkar på att kommunstyrelsen yttrar följande över 

remisspromemoria ”Möjlighet till betyg från årskurs 4- efter 

försöksverksamheten”: 

Ronneby kommun har i princip inget att erinra mot betyg i årskurs 4. Dock 

bör den föreslagna ordalydelsen i remisspromemorian, 3 kap. 14 paragrafen 

ändras: 

” En rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 

och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan 

och i årskurs 5 och 6 i specialskolan, vid 

skolenheten som rektor ansvarar för”.  

 

Beslut om betyg bör ligga på: 

1. I första hand ett nationellt beslut. 

2. I andra hand skolhuvudman i kommunen. 

 

Beslutet bör inte ligga på rektor. 

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Åsa Evaldssons (M) 

yrkande.   

 

Omröstning begärs och följande beslutsgångs fastställs: 

De som önskar bifalla Åsa Evaldssons (M) förslag röstar ja. 

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

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(87) 
2020-09-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tio (10) ja-röster 

och sex (6) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Åsa Evaldssons (M) förslag. 

Namn Ja Nej Avstår  

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Silke Jacob (C)* X   

Lena Karstensson (M)* X   

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Ola Robertsson (S)  X  

Jan-Eric Wildros (S)  X  

Lova Necksten (MP)  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Anders Oddsheden (SD)* X   

Tony Holgersson (SD)* X   

Totalt  10 6 0 

 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(87) 
2020-09-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommun yttrar följande över 

remisspromemoria ”Möjlighet till betyg från årskurs 4- efter 

försöksverksamheten”: 

Ronneby kommun har i princip inget att erinra mot betyg i årskurs 4. Dock 

bör den föreslagna ordalydelsen i remisspromemorian, 3 kap. 14 paragrafen 

ändras: 

” En rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 

och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan 

och i årskurs 5 och 6 i specialskolan, vid 

skolenheten som rektor ansvarar för”.  

 

Beslut om betyg bör ligga på: 

1. I första hand ett nationellt beslut. 

2. I andra hand skolhuvudman i kommunen. 

 

Beslutet bör inte ligga på rektor. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Magnus Petterssons (S) förslag.  

________________ 

Exp: 

Utbildningsdepartementet 

Utbildningsnämnden  
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§ 257 Dnr 2020-000410 612 

Nya lokaler för Flygtekniska programmet F17. Förslag 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-08-20 § 87 

Inför uppstart av Flygteknikutbildningen 2014 hyrdes utbildningslokaler i 

Hangar 81 vid F 17. Det stod redan då klart att lokalerna inte var tillräckligt 

stora för att hantera tre årskullar om satsningen visade sig bli lyckad. 

I ett första steg utökades verksamheten med en baracklösning inför 

höstterminen 2016 som var det första läsåret med tre årskullar. Det var 

emellertid att se som en nödlösning eftersom lokalen var för liten vid ett fullt 

utbyggt program samt att lärarresurserna splittrades på grund av avståndet 

till övriga lokaler. 

Målsättningen var att hitta en permanent lösning med samtliga resurser 

samlade till en plats. Redan sommaren 2017 kom det också signaler om att 

lokaler skulle komma att friställas i Hangarerna 82 och 83 efter det att 

Helikopterskvadronen flyttat till ny hangar under våren 2018. Det framkom 

även att Sjöfartsverket planerade att lämna sina lokaler i hangar 82 

sommaren 2019 till förmån för då planerad nybyggnation i norra 

flottiljområdet. 

 

Efter inventering av skolans lokalbehov och besök i de lokaler som 

planerades att friställas konstaterades att norra delen av Hangar 82 var den 

som bäst mötte skolans behov. Enda nackdelen var att Sjöfartsverket 

planerade att flytta först sommaren 2019, vilket innebar att skolans flytt 

behövde göras i två steg då de praktiklokaler som frigjordes i Hangar 82 till 

sommaren 2018 innebar en minskning i förhållande till de redan trånga 

lokalerna i hangar 81. 

Flyttplan och anpassningsbehov med tillhörande kostnadsbedömningar som 

underlag för kommande budget togs fram och presenterades för bland annat 

dåvarande nämndsordföranden. 

 

Beslutet blev att skolan skulle flytta till nya lokaler i Hangar 82, varvid 

dialog med flottilj och hyresvärd inleddes samtidigt som initial budget 

upprättades. Hyresvärden genomförde ”nollställningsunderhåll” och åtgärder 

för verksamhetsanpassning. 
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Flytt steg ett genomfördes sommaren 2018 vilket på ett bra sätt löste 

problematiken med för få och för trånga teorilokaler, de trånga 

praktiklokalerna återstod. 

 

Sjöfartsverkets dåvarande lokaler i norra delen av Hangar 82 frigjordes 

tidigare än planerat i och med deras flytt till Kristianstad, skolan hade 

emellertid inte kapacitet att ta dessa lokaler i bruk för utbildning under 

pågående termin. Samtidigt framförde flottiljen ett behov av att nyttja delar 

av dessa lokaler för materielförvaring i samband med flygdagen i augusti 

2019, vilket medförde ytterligare försening. 

 

Flottiljen har avvecklat materialet som de förvarat i lokalen kontinuerligt 

under hösten och vintern 2019/20 och dialog med hyresvärden (FortV) har 

upprätthållits parallellt. Delar av lokalen har utbildningsförvaltningen kunnat 

ta i anspråk till förvaring av material. FortV har haft begränsad kapacitet 

avseende avtalsjurister vilket medfört en längre handläggning av ärendet än 

annars. 

 

Dock översändes ett avtalsförslag till Ronneby kommun i juni 2020. Det är 

önskvärt att avtalet kan gälla från och med augusti 2020. 

Tilläggsavtal för genomförda anpassningsåtgärder har fortfarande inte 

erhållits. Avtalet för anpassningsåtgärder kommer att sträcka sig över fem år 

och ryms inom upprättad budget för hyreskostnader.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos 

Kommunfullmäktige att Utbildningsnämnden får teckna ovanstående 

hyresavtal.  

Utbildningsnämndens beslut 2020-08-20 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos 

Kommunfullmäktige att Utbildningsnämnden får teckna ovanstående 

hyresavtal. Avtalet närsluts ärendet som bilaga. 

Ärendet är omedelbart justerat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna att utbildningsnämnden får teckna bifogat 

hyresavtal.     
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S) och Åsa Evaldsson (M). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att 

utbildningsnämnden får teckna bifogat hyresavtal.     

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 258 Dnr 2019-000748 619 

Förtydligande avseende 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” 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(87) 
2020-09-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-10 

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”. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (M) och Åsa Evaldsson (M). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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: 

Kommunfullmäktige  
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§ 259 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..  

Arbetsutskottets beslut 2020-08-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglementet för direktionen 

i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat 

reglementet för direktionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 260 Dnr 2020-000392 101 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott  2021  

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021 

Måndagar  

 

 

 

2021-01-18 2021-08-16 

2021-02-08 2021-09-13 

2021-02-22 2021-09-27 

2021-03-08 2021-10-11 

2021-03-22 2021-10-25 

2021-04-12 2021-11-08 

2021-04-26 2021-11-22 

2021-05-10 2021-12-13 

2021-05-24  

2021-06-14  

 

Kl. 08:30 
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Kommunstyrelsen 2021 

Tisdagar  

 

2021-01-12 2021-08-10 

2021-02-02 2021-09-07 

2021-03-02 2021-10-05 

2021-04-06 2021-11-02 

2021-05-04 2021-12-07 

2021-06-01  

 

Kl. 09:00 

 

 

Arbetsutskottets beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

sammanträdesdagar för 2021 i enlighet med nedan: 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2021 

Måndagar  

 

  

 

2021-01-18  2021-08-16 

2021-02-08  2021-09-13 

2021-02-22  2021-09-27 

2021-03-08  2021-10-11 

2021-03-22  2021-10-25 

2021-04-12  2021-11-08 

2021-04-26  2021-11-22 

2021-05-10   

2021-05-24   

2021-06-14   

 

Kl. 08:30 
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Kommunstyrelsen 2021 

Tisdagar  

 

2021-01-12 2021-09-07 

2021-02-02 2021-10-05 

2021-03-02 2021-11-02 

2021-04-06 2021-12-07 

2021-05-04  

2021-06-01  

 

Kl. 09:00 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för 2021 i enlighet med 

nedan: 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2021 

Måndagar  

 

  

 

2021-01-18  2021-08-16 

2021-02-08  2021-09-13 

2021-02-22  2021-09-27 

2021-03-08  2021-10-11 

2021-03-22  2021-10-25 

2021-04-12  2021-11-08 

2021-04-26  2021-11-22 

2021-05-10  2021-12-13 

2021-05-24   

2021-06-14   

 

Kl. 08:30 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

66(87) 
2020-09-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsen 2021 

Tisdagar  

 

2021-01-12 2021-09-07 

2021-02-02 2021-10-05 

2021-03-02 2021-11-02 

2021-04-06 2021-12-07 

2021-05-04  

2021-06-01  

 

Kl. 09:00 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  
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§ 261 Dnr 2020-000393 101 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 

2021: 

 

Kommunfullmäktige 2021 

 
2021-01-28 2021-08-26 

2021-02-25 2021-09-30 

2021-03-25 2021-10-28 

2021-04-29 2021-11-25 

2021-05-27 2021-12-22 

2021-06-23 

 

Kl. 18:00 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2021 i enlighet med 

nedan: 

 

Kommunfullmäktige 2021 

 
2021-01-28 2021-08-26 

2021-02-25 2021-09-30 

2021-03-25 2021-10-28 

2021-04-29 2021-11-25 

2021-05-27 

 

Kl. 18:00 

2021-12-22 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa fastställer sammanträdesdagar för 2021 i 

enlighet med nedan: 

 

Kommunfullmäktige 2021 

 
2021-01-28 2021-09-30 

2021-02-25 2021-10-28 

2021-03-25 2021-11-25 

2021-04-29 2021-12-22 

2021-05-27  

 

Kl. 18:00 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar på att flytta det mötet för kommunfullmäktige 

22/12 till tisdagen 21/12.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

sammanträdesdagar för 2021 i enlighet med nedan: 

Kommunfullmäktige 2021 

 
2021-01-28 2021-09-30 

2021-02-25 2021-10-28 

2021-03-25 2021-11-25 

2021-04-29 2021-12-21 

2021-05-27  

 

Kl. 18:00 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

69(87) 
2020-09-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 262 Dnr 2020-000213 001 

Återrapportering från krisledningsnämnden 2020 

 

Sammanfattning  

Enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 2 kap. § 5 ska 

krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 

kommunfullmäktige. Senaste återrapportering skedde 2020-06-25 § 193. 

 

Sen den senaste återrapporteringen har krisledningsnämnden sammanträtt 

ytterligare tre gånger (2020-07-09, 2020-07-14 och 2020-08-04). 

Kommunfullmäktige i augusti har ställts in varför närmast följande 

fullmäktige är i september (24/9).  

 

Krisledningsnämnden återrapporterar följande: 

Protokoll med beslut från 2020-07-09, 2020-07-17 och 2020-08-04. 

 

Uppdatering 2020-09-01 

Till dagens sammanträde har krisledningsnämnden sammanträtt ytterligare 

en gång och detta var 2020-08-24. Även detta protokoll ska rapporteras till 

kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige att notera den återrapporterade informationen till 

protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen av protokoll från 

krisledningsnämnden 2020-07-09, 2020-07-14, 2020-08-04 och 2020-08-24 

till protokollet.        
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

av protokoll från krisledningsnämnden 2020-07-09, 2020-07-14, 2020-08-04 

och 2020-08-24 till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 263 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 264 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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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att 

kommunen ej har något miljöpris att dela ut. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

med hänvisning till att kommunen ej har något miljöpris att dela ut. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 265 Dnr 2019-000581 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inrättande av en 
kommunal fritidsbank 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag är inlämnat om inrättande av en kommunal fritidsbank. 

Förslagsställaren lyfter fram ett antal argument för detta och hänvisar till 

kommuner, bl.a. Kalmar, Askersund, Eslöv och Karlshamn som har inrättat 

en fritidsbank i kommunens regi. Konceptet går ut på att kommunen samlar 

in utrustning som av olika skäl inte används från idrottsutövande 

privatpersoner, föreningar och företag. Denna utrustning kan sedan lånas 

gratis av privatpersoner, skolor och föreningar.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2019 att 

remittera medborgarförslaget till Teknik-, fritid- och kulturnämnden.  

 

Nämndens bedömning är att de framförda argumenten att genomföra detta i 

Ronneby är starka. Det skulle bidra till hållbarhet och främja 

idrottsverksamhet för såväl enskilda som föreningar och skolor. Nämnden 

skriver dock att starta upp en verksamhet av detta slag kräver resurser i form 

av personal, utrustning och lokaler. Allt måste förberedas, planeras och 

tidsättas. Det krävs långsiktighet med stadigvarande driftsbudget samt 

investering i utlåningssystem. Nämnden beslutar vid sammanträdet 2019-12-

12 att ställa sig positiv till förslagets intentioner med föreslår fullmäktige att 

avslå medborgarförslaget om att inrätta en kommunal fritidsbank med 

hänvisning till rådande budgetläge. 

Vid sitt sammanträde i mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att remittera 

till socialnämnden. 

Socialnämnden kompletterar bedömningen med att förslaget är intressant ur 

flera perspektiv. ”Det kan generera meningsfull sysselsättning till personer 

som har beslut enligt LSS om daglig verksamhet. Grunden till att organisera 

en Fritidsbank existerar redan i dagsläget då det t. ex. finns en servicegrupp 

på Vidablick. Denna grupp hämtar och rengör hjälpmedel, sköter leveranser 

av arbetskläder till gruppbostäder och inom personlig assistens m.m. Det 

borde gå att inkludera Fritidsbanken inom befintlig verksamhet. Dock krävs 

investeringar. Förslaget bör därför utredas vidare för eventuellt 

implementeras när pandemin tillåter.”  
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Socialnämnden beslutar vid sammanträdet 2020-06-23 att ställa sig positiv 

till förslaget att starta en fritidsbank och föreslår kommunfullmäktige att ge 

socialnämnden i uppdrag att vidare utreda medborgarförslaget avseende 

lokaler, öppettider, personal och utrustning m.m. 

 

Med utgångspunkt i att två nämnder ser positivt på inrättandet av en sk. 

fritidsbank i kommunal regi samt i socialnämndens förslag att nämndens ges 

i uppdrag att utreda förslaget vidare görs bedömningen att 

medborgarförslaget kan anses vara besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge 

socialnämnden i uppdrag att vidare utreda medborgarförslaget avseende 

lokaler, öppettider, personal och utrustning m.m. 

Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

 

Malin Månsson (S) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Magnus 

Petterssons (S) förslag. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens eget 

yrkande.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

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

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tio (10) ja-röster 

och sex (6) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.      

Beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 266 Dnr 2019-000726 109 

Besvarande av medborgarförslag - Cafeterian i 
stadshuset 

 

Sammanfattning  

Inkommet medborgarförslag 17 december 2019 förslår att Stadshusets 

cafeteria flyttar till vårdcentralen i Ronneby, alternativt att cafeterian delas 

mellan nuvarande plats i Stadshuset och vårdcentralen.  

Bedömning 

Cafeterian i Stadshuset bedrivs som ett personacafé och fungerar också som 

en personalmatsal därför är det inte lämpligt att den har en annan geografisk 

plats än i Stadshuset. Förslaget att dela så att cafeterian finns på två platser är 

inte möjligt då service behövs i Stadshuset dagligen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 267 Dnr 2019-000129 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om ett 
rökfritt center i Ronneby centrum 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget om ett rökfritt centrum, 

vilket beskrivs som Ronneby torg, gågata och övriga delar som det som är 

klassificerat som centrum. Detta för att bidra till ett attraktivare Ronneby och 

främja miljö- och hälsomedvetenhet. 

 

Medborgarförslaget har skickats på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden, 

Teknik-fritid - och kulturnämnden och Näringslivsenheten. 

 

Från om med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lag (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär bland annat att Sverige 

fått fler rökfria miljöer. Rökförbud har utvidgas till att omfatta vissa platser 

utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra 

utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är 

avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes 

kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning 

och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Syftet med de rökfria 

miljöerna är att skydda barn och andra känsliga personer från att utsättas för 

tobaksrök. Kommunen har tillsynsansvaret över de rökfria miljöerna. 

 

I samband med den nya tobakslagen har kommunen aktivt arbetat med att 

skylta de nya miljöerna som kommunen ansvara för och genomfört 

kommunikationsinsatser till ansvariga verksamheter för rökfria miljöer. Från 

och med sommaren 2020 deltar Ronneby kommun i folkhälsomyndighetens 

informationskampanj till allmänheten för att påminna de rökfria miljöerna 

och dess syfte.  

 

Samtliga remissinstanser har i sin yttrande hänvisat till den nya tobakslagen.  
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Teknik-, fritid- och kulturnämnden lyfter i sitt yttrande att intentionen med 

ett utökat rökförbud i grunden är god, men att det finns svårigheter att 

säkerställa efterlevnaden. Nämnde ser med hänvisning till den nya lagen 

ingen anledning till att skapa ett utökat rökförbud i centrum.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beskriver i sitt yttrande att de saknar möjlighet 

att bedriva tillsyn på andra utomhusmiljöer än de som finns i lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Nämnden hänvisar även till 

en dom från Förvaltningsrätten där ett beslut i Umeå kommun om en rökfri 

zon i centrum upphävts med bedömningen att det inte följer tobakslagen.  

 

Näringslivsenheten beskriver i sitt yttrande att modellen och arbetssättet för 

samverkan som används i BID – processen (kommun, fastighetsägare och 

näringsidkare) även kan användas för att skapa rökfria miljöer i Ronneby 

centrum.  

Bedömning 

Den nya tobakslagen med ett utökat rökförbud vid exempelvis entréer och 

uteserveringar bedöms bidra till förslagsställarens intentioner med 

medborgarförslaget.  

 

Ett rökfritt centrum enligt medborgarförslaget bedöms dock inte 

genomförbart utifrån hur nuvarande tobakslag är utformad. Som beskrivs i 

yttrandet från Miljö- och byggnadsnämnden och Teknik- fritid och 

kulturnämnden blir det svårt att säkerställa efterlevnaden.  

 

Det är däremot viktigt att se till att tobakslagen efterlevs genom tillsyn och 

kommunikationsinsatser i samverkan mellan de olika aktörerna kommun, 

fastighetsägare och näringsidkare.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisningen 

till att den nya tobakslagen med ett utökat rökförbud bedöms bidra till 

förslagsställarens intentioner och att det blir problematiskt att säkerställa 

efterlevnaden.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisningen till att 
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den nya tobakslagen med ett utökat rökförbud bedöms bidra till 

förslagsställarens intentioner och att det blir problematiskt att säkerställa 

efterlevnaden. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

med hänvisningen till att den nya tobakslagen med ett utökat rökförbud 

bedöms bidra till förslagsställarens intentioner och att det blir problematiskt 

att säkerställa efterlevnaden. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 268 Dnr 2020-000002 109 

Besvarande av medborgarförslag - att använda de 
elektroniska anslagstavlorna vid infarterna till viktig 
information till invånarna 

 

Sammanfattning  

Ett medborgaförslag har inkommit 200102 från Peter Valverius om att 

använda de elektroniska anslagstavlorna vid infarterna till viktig information 

till invånarna.  

Bedömning 

Ronneby kommun ansvarar för de digitala skyltarna vid infarterna. Enheten 

för Näringsliv och Kommunikation administrerar och följer de riktlinjer som 

är framtagna gällande budskap på skyltarna (se bilaga). Det primära syftet 

med skyltarna är att informera förbipasserande om Ronneby kommun, om 

kommande större evenemang och händelser där kommunen är medfinansiär 

eller där evenemanget bedöms stärka Ronneby kommuns platsvarumärke 

”Ronneby-den moderna kurorten” på ett särskilt positivt sätt. Enheten för 

Näringsliv och Kommunikation svarar för layout, innehåll, frekvens samt 

exponeringstid för aktuellt material. Information hämtas främst från 

kommunens evenemangskalender. Innehållet i budskapen ska i första hand 

vara just samhällsinformation och information om evenemang och 

aktiviteter. Skyltarna används även för krisinformation t ex har de använts 

flitigt under pågående coronapandemi. Enheten för Näringsliv och 

Kommunikation bedömer att det som förslagsställaren önskar redan finns 

idag som förfarande då Ronneby kommun ansvarar för skyltarna och 

riktlinjer finns för användandet.  

Förslag till beslut 

Enheten för Näringsliv och Kommunikation föreslår Kommunstyrelsen att 

besluta att ytterligare åtgärder inte krävs då detta förfarande redan finns i 

verksamheten då Ronneby kommun ansvarar för de digitala skyltarna vid 

infarterna och riktlinjer för användandet innehåller de punkter som 

förslagsställaren önskar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 269 Dnr 2020-000143 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Portabelt 
dansgolv på Ronneby torg 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har 200227 inkommit från Monica Therése Karlsson 

om ett portabelt dansgolv på Ronneby torg vid arrangemang. Torget sluttar 

och är stenbelagt vilket inte lämpar sig för dans enligt förslagsställaren.  

Bedömning 

Till de arrangemang som genomförs i Ronneby kommun hyr man in 

utrustning från en evenemangsarrangör t ex scen, teknik etc. Om 

arrangemanget även ska innehålla inslag av dans finns möjlighet att hyra in 

även ett portabelt dansgolv. Denna möjlighet finns oavsett om kommunen är 

arrangör eller om någon annan aktör arrangerar. Enheten för Näringsliv och 

Kommunikation bedömer inte att Ronneby kommun ska äga ett portabelt 

dansgolv utan det kan hyras in vid respektive arrangemang om behov finns 

av dans.  

Förslag till beslut 

Enheten för Näringsliv och Kommunikation föreslår Kommunstyrelsen att 

besluta att portabelt dansgolv hyrs in av evenemangsarrangör om 

arrangemang som anordnas på torget har inslag av dans.  

Arbetsutskottets beslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 270 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporters: 

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

detta protokoll bifogad bilaga 1. 

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

detta protokoll bifogad bilaga 2. 

3) Delegationsbeslut- tillförordnad förvaltningschef för vård- och 

omsorgsförvaltningen daterat 2020-07-03, till detta protokoll bifogad 

bilaga 3. 

4) Delegationsbeslut- Ronneby kommun avstår från yttrande MKB av 

Vattenmyndigheten Södra Östersjöns Åtgärdsprogram 2021-2027, till 

detta protokoll bifogad bilaga 4. 

5) Delegationsbeslut- upphandlingsenheten per 2020-06-30, till detta 

protokoll bifogad bilaga 5. 

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) , till detta protokoll 

bifogad bilaga 6. 

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

detta protokoll bifogad bilaga 7. 

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

detta protokoll bifogad bilaga 8. 

9) Delegationsbeslut- utlämnande av allmän handling, till detta 

protokoll bifogad bilaga 9. 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar de återrapporterade delegationsbesluten till 

protokollet. 

________________ 
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§ 271 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

- 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 

Protokoll 

- Sydarkivera förbundsfullmäktige, 2020-06-12 

- 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 
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Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningarna till protokollet. 

________________ 
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Komm u nledningskontoret
Kommundirektör Tommy Ahlquist
tommy.ahlq uist@ronneby.se

Under tiden,

2020-08-15 --- 2020-08-18 är undertecknad tf personalchef.

2020-08-19 -- 2020-08-31 är Anna lsaksson tf personalchef.

Ahlquist

Delegationsbeslut
202A-07-28
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Kommun ledningskontoret
Kommundirektör Tommy Ahlquist
tom my.ah lq uist@ ronneby.se

Under tiden,

2020-A7-22 --- 2020-08-04 är Anna tsaksson (780923 ..) tf personalchef.

2020-08-05 -- 2020-08-14 är undertecknad tf personalchef

Tommy Ahlquist

Delegationsbeslut
2020-07-22
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Datum
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Kommu nled ningsförvaltn ingen
Anna-Karin Sonesson, 0457-61 89 79
anna-karin. sonesson@ronneby. se

Tillförordnad verksam hetschef Vård- och
omsorgsförvaltningen vecka 28-29 Z02A

Sammanfattning

Med anledning av covid- l9 finns ett behov att ståirka de högre
chefsfunktionerna på vård- och omsorgsförvaltningen under
örvaltningschefens semester. som ett led i detta har krisledningsstaben och
tf kommundirektör blivit kontaktade. I stiillet ftir att verksamhetscheferna
även går in som tf örvaltningschef iir önskemålet att någon annan gar in som
det.

Beslut

stabschef Roland Edvinsson utses till tf fitrvaltningschef fiir vård- och
omsorgsörvaltningen under vecka 28 och 29 2A2A.

Kanslichef, tf kommundirektör

Expedieras till: Roland Edvinsson, Tommy Ahlquist, Carina Ringtun



ffi Ronneby
Delegolionsbeslul

2020-06-30

1(l)

Dnr KS 12020-000368
Beslulnr 81208Hondlöggore

Milj öutvecklare Sofie Samuelsson
Telefon
sofi e. samuelsson@ronneby. se

B,tc.gu uI

Delegotionsbeslut enligl KS delegotionsordning punkt I .8

Sommonfottning
Vattenmyndigheten Södra Östersj ön ska upprätta en miljökonsekvensbeskrivning till
vattenlorvaltningens Ätgärdsprogram202l-2027. Ronneby kommun iir inbjuden till ett
skriftligt avgränsningssamråd enligt 6 kap l0 g Miljöbalken.

Beslul
Ronneby kommun avstår från att avge ett yttrande i Avgränsningssamråd angående
mifökonsekvensbeskrivning av Vattenmyndigheten Södra Östersjöns Åtgärdsprogram
202 I -2027

Roger Fredriksson

Kommunstyrelsens ordforande

Expedieras till kommunstyrelsen, delegationsbeslut
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www.ronneby.se

Telefon
0457-61 80 00

Poslodaess
372 80 Ronneby

Besöksodress
Stodshuset

E-posl

Fox
0457-61 86 33
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Kommunstyrelsen
Delegationsärenden

Genom av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning 5 288/2013, gällande från och med 2013-0 4-0I,harkommunstyrelsen delegerat sin
beslutanderätt i ärenden avseende Upphandling enligt öljande:

Fastställa forfrågningsunderlag i egen verksamhet och samordnade upphandlingsärenden till och med maximalt tio prisbasbelopp per år och med
en avtalstid om längst fyra år.
Delegat: Förvaltningschef

Besluta delta i upphandling fastställd av SKI Kommentus och Kammarkollegiet.
Delegat: Upphandlare på kommunledningsforvaltningen

Avge yttrande vid överklagande i upphandlingsärende.
Delegat: Upphandlare

Fatta beslut om tilldelning av upphandlingskontrakt.
Delegat: Upphandlare

Delegat

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Handläggare

Kammarkollegiet

Teo Zickbauer

Avgivit
yttrande
vid
överklaga
nde

Fattat
beslut om
tilldelning

2020-04-30

1)Fastställt
förfrågningsunderlag
2)Delta i SKI Kommentus
Kammarkollegiet

2) 2020-04-22

Arende

Produkter och tjänster ftir
och

P ens ionsadministration



Teo Zickbauer
Teo Zickbauer
Teo Zickbauer
Tommy Ahlqvist
Teo Zickbauer
Annica Blomstrand
Annica Blomstrand
Annica Blomstrand

SKI Kommentus
Teo Zickbauer
Teo Zickbauer
Teo Zickbauer
Teo Zickbauer
Annica Blomstrand
Annica Blomstrand
Annica Blomstrand

2020-0s-15
2020-05-15

2020-06-02
2020-06-0s
2020-06-26
20t9-09-t7

2) 2020-04-30

2020-04-21

2020-01-20
2020-04-07

Ljuskällor 2018
Byggnadsarbeten
EU tele lbr and/larm o ch dataarb eten
Inredningsarkitekt Parkdala skola
Mobiltelefoner och tillbehör
Bemanningstj änster siuksköterskor
Elmaterial
Serviceavtal for hissar,
lyfplattor och portar
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Dnr KS 12020-A00299
Beslutnr 8l I l3Hondlöggore

Sqbino Bico
Eposl
Sablna,bjco@ronnebv.se

Delegolionsbeslut enligt KS delegolionsordning pkt l.l

Sqmmqnfotlnlng
Promemoria Ett ändrat ftirfarande för att anmäla områden som omfattas av
begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

Er betecknin g: Ju202A I Al87 9 lL7

Beslul

Ronneby kommun ställer sig bakom Låinsstyrelsen i Blekinge läns svar på remissen.

I promemorian ftireslås vissa ändringar i det anmälningsftirfarande som gäller vilka
områden som omfattas av en begråinsning av asylsökandes möjligheter at=t bo i eget boende
med bibehållen dagersättning. Sedan den I januari 2020 gäller alt en asylsökande som bor
i ett område med socioekonomiska utmaningar som huwdregel inte har rätt till
dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagandå av asylsökande m.fl. Vilka
områden som omfattas av regleringen beståims genom ett anmälningsforfarande. I det
frirfarandet kan vissa av regeringen utpekade kommuner anmäla till Migrationsverket att
en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen. Förslagen i promemorian
innebär att länsstyrelsen ges möjlighet att ftirhindra att en kommun anmäler ett område om
det står klart att områdets sociala och ekonomiska fiirhållanden inte motiverar en anmälan.
Förslaget i promemorian bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet
och Liberalerna. Förordningsändringama öreslås träda i kraft den L5 augusti 2020.

Ronneby kommun är remissinstans och åir inbjuden att låimna synpunkter och svara på
remissen.

Ronneby kommun har haft dialogen kring remiss fiirfarendet med Länsstyrelsen i
Blekinge län inom ramen fi;r nörc-Regionala överenskomrnelsen.

Poslodress Beröksodre!s
"Slodshusel"

E-posl

Ielelon
"0457-6r 80 00"

fox
"0452-61 86 33"

"wwrv,ronneby.se"

'372 80" "Ronneby"
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Delegotionsbeslul

2420-46-23 Dnr KS 12020-00A299
Beslulnr 811l3

2(2\

Hondläggore
Sobino Bico
Eposl
Sabina.blco@ronnebv,$e

Roger Fredriksson

Kommunstyrelsens ordfiirande

Expedieras till
Kommunstyrelsen, delegationsbeslut

Delegationrbcslut ska l$mnrs till registrrtor för rnmXlan i nlmndcn. Om beslutet går sökande emot, ska

lostyptöutgtt ltlnligtvis kommunlccur {Fönaltningslagen g 14) ooh komptaroras nioo mn trniog o; hu;.an
övcr&lagrr' Ow*laganduid enligt kommunallagen uppbör trc veckor cllor åcn dag dl bovie om jusiering av
ptotokoll, från sammanträdet diir beslutet aDmälts, har anslagis på kommunens anr-lagstavla. tid ftir OveiklaganOe
enligt fiirvaltningslagen upphör tr€ vockor efter det att sökande ått del av beslutet.
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c/o Justitiedepartementet
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Avdelningen ör stöd och utveckling
Johanna Duhlaku
010-2240127

Remiss om Ett ändrat ftirfarande fiir att anmäIa områden som omfattas av
begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

Er betecknin g: Jn2020 I a 187 9 I Ll

Sammanfattning

Länsstyrelsen Blekinge län instämmer i att länsstyrelserna iir bäst lämpade att ha den roll som
öreslås men anser att det behövs nationella riktvärden fiir de utvalda variablerna avseende
socioekonomisk utsatthet fiir att undvika subjektiva bedömningar. Länsstyrelsen anser att en
övergångsbestämmelse bör inftiras som ger kommuner tid till den 3l december 2A20 attanmäla
nya områden, som sedan börjar gälla vid Migrationsverkets publicering av områdesfiirteckning
den I april 2021. Länsstyrelsen i Blekinge bedömer att det kornmer att kräva ökade resurser fiir
att hantera det loreslagna fiirfarandet på ett tillfredställande sätt.

Avsnitt 3 Anmälningsförfarandet för vilka områden som omfattas av
begränsningen ändras.

Länsstyrelsen ska kunna invända mat att vissa områden anmäls (s.7)

Länsstyrelsen i Blekinge län instämmer i promemorians bedömning att det är lämpligt att
länssfyrelserna ftr möjlighet att invända mot en anmälan av ett område om det inte siår klart att
det finns sådana socioekonomiska utmaningar i området som motiverar en anmälan.

Länsstyrelsen anser dock att det finns risk fiir subjektiva bedömningar av vad står klart innebär
och det vore önskvärt med nationella riktvärden ör kommuner och länsstyrelser att Rirhålta sig
till, baserat i fijrsta hand på de variabler som beskrivs som särskilt viktiga i promemorian.

Länsstyrelsen i Blekinge län bedömer att det vore önskvärt med ett fiirtydligande av vilka
uppgifter och handlingar en kommun ska tillhandahålla for låinsstyrelsen infiir ett yttrande.
Länsstyrelsen anser inte att det är rimligt att länsstyrelsema ska göra egna utredningar utan att
det bör åligga kommunerna att tillhandahålla ett fullgou bedömningsunderlag fiir
länsstyrelsema.

Sociala och ekonomiskafiirhållanden som ska beaktas sörskilt vid bedömningen qv vilka
områden somfir anmcilas (s.8)

Länsstyrelsen i Blekinge Iän anser att det vid bedömningen av vilka kommuner som ska ha
möjlighet att anmäla områden till Migrationsverket bör tas hänsyn till mängden asylsökande i

Postadreec
SE-371 86 Karlskrona

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Telefon/Telefax
010-22 40 000

010-22 40 223

Epost/webbplats:
blekin ge@lanssty.elsen.se

w$,w.lanssty.elsen.se/blekinge

Org,nr
20210W2320
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kommunen i forhållande till befolkningsmängden, och då särskilt antalet egenbosatta
asylsökande.

Avsnitt 4 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Liinsstyrelsen i Blekinge län bedömer att ett ikraftträdande den 15 augusti 2020 inte ger
kommuner och länsstyrelser tillräcklig tid fiir att utreda och bereda yttrande och beslut fiir att
inkomma med ny anmälan till Migrationsverket i tid fiir att anmälan ska börja gälla från och
med årsskiftet 2020/2021.

Det saknas i dagsläget nationella riktlinjer som kan fungera som underlag till länsstyrelserna när
de ska göra sin bedömning över kommunernas områdesbegränsningar. Länsstyrelsen i Blekinge
län anser att det är nödvändigt med en övergångsbestämmelse under 2020 ftir att ge
länsstyrelsema möjlighet och tid fiir intem och extern dialog kring samsyn av
bedömningsunderlag. Berörda kommuner bör också ges rimliga tidsramar fiir att göra nya
utredningar där så behövs samt tid ör den kommunala beslutsprocessen. Länsstyrelsen i
Blekinge län fiireslår som övergångsbestämmelse att de delar av örteckningen iom ändras vid
en uppdatering ska börja gälla den I april202l. Kommuner ska därmed senast 3l december
2020 anmäla de nya områdesbegräsningarna till Migrationsverket. Fram till den I april 2A2l bör
nuvarande områdesbegränsningar gälia. Detta skulle ge rimligt utrymme for att ge både
kommuner och länsstyrelser tid fiir anpassning och eventuella nya utredningar och beslut.

Avsnitt 5 Kostnader och andra konsekvenser
Den florordningsändring som nu gäller genererade inga ökade anslag till länsstyrelsema trots
utökat ansvar och nya arbetsuppgifter.

Nu öreslaget fiirfarande kommer att leda till ökad handläggning hos länsstyrelsen och fiir
Blekinges del, utifrån att vi åir en liten länsstyrelse med begränsade resurser, kan det få
konsekvenser som innebär att andra delar av integrationsuppdraget prioriteras ned om inte
ytterligare resurser till delas.

Att länsstyrelsernas yttrande får utökad betydelse bedöms innebära större krav på hantlläggning
och utredning. Särskilt med beaktande av att regeringen i promemorian öppnar upp ftir att fler
kommuner kan komma att få möjlighet att anmäla områden till Migrationsverket bedömer
länsstyrelsen i Blekinge att det finns behov av ökat anslag for hantering av det ftireslagna
örfarandet.

övriga kommentarer

o Länsstyrelsen i Blekinge vill framftira en tveksamhet king om områdesbegränsningar
som leder till indraget bistånd ftir asylsökande verkligen år ett åindamålsenligt sätt att
uppnå ett socialt hållbart eget boende fiir asylsökande. Länsstyrelsen anser att detta
istället riskerar att leda till en ökad utsatthet. Det finns också en risk med att peka ut en
viss grupp som orsak till eller lösning på ett så komplext problem som socioekonomisk
utsatthet.

o Länsstyrelsen i Blekinge är också tveksam till om en begränsning av asylsökandes rätt
att bosätta sig i ett visst omdde verkligen har någon effekt på de socioekonomiska
utmaningarna i de berörda kommunema.

2 (3)
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Doris Nicht med funktionschef Johanna Duhlaku som
öredragande.

Denna handling har godkåints digitalt och saknar dåirfiir namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyr.clsen.s#dstaslwdd.

3 (3)
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Kristina Wramsby, A457 -il 8A25
kristina.wramsby@ronneby. se

Kristina Wrzunsby

pcrsonalchcf

E, losq ?

Ersättare för personalchef

Sammanfattning

Kristina wramsby, personalchef, åir sjukskriven. under perioden 20za-07-06
-- 2420'07-17 fiireslås att Annika Gummcsson, HR-specialist, iir ersättare i
de beslut som är delegerade till personatchef.

Beslut
Beslut enligt ftirslag.

Arun-Karin Sonesson

T f kommundircktör
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DELEGATIONSBESLUT
Datum

2020-06-23

sida
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Kristina Wramsby, 0457-618025
kristina.wramsby@ro nneby. se

T!'' Icsq'
g

Ersäftare för personalchef

Sammanfattning

Kristina wramsby, personalchef, är sjukskriven. under perioden 2020-06-
23---2020-07-03 ftjrcslås att Evelin Berg, tlR-specialist, är ersättare i de
beslut som är delegerade till personalchef.

Beslut
Besl ut enligt fiirslag.

Kristina Wramsby
personalchef

Anna-Karin Sonesson

T f kommundirektör
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2020-06-12 Dnr KS 2020/318

Julia Brorsson, Kommunjurist
Telefon:0457-618050
E-post: .se

B, I ayc< q

Delegationsbeslut

Sammanfattning
En begäran om uppgifter ur allmänna handlingar inkom till ekonomienheten. Begäran
innebar att en mängd uppgifter skulle lämnas ut och uppgifterna skulle behöva
sammanställas från olika system och register. Sammanställningen skulle
uppskattningsvis ta flera arbetsdagar att genomftira och är således inte rutinbetonad.
På grund av att begäran skulle innebära en oskäligt betungande arbetsbelasbring ftir
kommunen att lämna ut så avslogs den.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna ut uppgiftema enligt begäran.

Beslutet fattas i enlighet med kommunsfyrelsens delegationsordning p. 1.2

Julia Brorsson
Kommunjurist

Expedieras till
Kommunjurister
Ekonomichef

Delegationsbeslut ska lämnas till registrator fiir anmälan i nämnden. Om beslutet går sökande
emot, ska beslutsliirslaget vanligwis kommuniceras (Förvaltningslagen $ 14) och kompletteras med
hänvisning om hur man överklagar. Överklagandetid enligt kommunallagen upphör tre veckor efter
den dag då bcvis omjustering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på
kommunens anslagstavla. Tid ftir överklagande enligt fiirvaltningslagen upphör tre veckor efter det
att sökande Iått del av beslutet.
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BESLUT

2020-0s-29 Dnr KS 20201318

Handläggare: Julia Brorsson
Telefon: 0457-61 80 50
E-post: julia.brorsson@ronneby. se

Beslut med anledning av begäran att få ta del av
uppgifter ur allmänna handlingar

Bakgrund
Ni har begärt att fata del av uppgifter ur allmänna handlingar enligt 6 kap. 4 $
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgifterna ska enligt begäran redovisas
på ett särskilt sätt.

Beslut och skälen ftir beslutet
Det är oskäligt betungande ftir myndigheten att lämna ut uppgifterna på begärt säff, det
går inte att sammanställa uppgifterna med rutinbetonade åtgärder utan att en stor
arbetsinsats krävs. Uppgilterna finns i olika system och iir inte strukturerade så att de
är sökbara och kan sammanställas utan att varje post särskilt måste gås igenom. En
arbetsinsats pä 4-4 timmar går utöver vad som kan anses utgöra en begränsad
arbetsinsats som inte är forknippad med några nämnvärda kostnader, jfr HFD 2015
ref. 25.

Att sammanställa uppgiftema på det sätt som ni begiir tar uppskattningsvis flera
arbetsdagar att genomfilra. Sammanställningen är därmed inte rutinbeionad, jfr
Kammarrätten i Göteborg, dom i mål nr 1522-lg. Begäran avslås med hänvisning till
2 kap. 6 $ tryckfrihetsftirordningen ( I 949: 1 05) då begäran avser utlämnande av en
sammanställning av uppgifter och inte allmänna handlingar.

m29 maj2020

Ronneby kommun
Besöksadress StadshusetKårlshamnsvägen4
Postadress 372 80 Ronneby

Telefon 0457-61 80 00
Fax 0457-61 86 33

Org. nr. 212000-0837
Webbplats www.ronneby.se
E-post stadshuset@ronneby.se
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Dnr KS 202ABt82020-as-29

Överkla ga ndehänvis nin g
om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta genom att skriva till
Kammarätten i Jönköping.

skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Ronneby kommun, 372 g0 Ronneby.

Uppge i skrivelsen

- Vilket beslut som överklagas, t.ex. genom att ange beslutets diarienummer, och- Den ändring i beslutet du begär samt,
- Varftir du anser att beslutet är felaktigt
underteckna skrivelsen, fttrtydliga namnteckningen och uppge kontaktuppgifter
(postadress, telefonnummer och eventuell e-postadress).

Överklagandet ska ha kommit in till Ronneby kommun inom tre veckor från den dag
du fick del av beslutet.

Kommunstyrelsen kan ompröva ditt beslut efter att din skrivelse kommit in, men om
så inte sker, sänds din skrivelse vidare till Kammarrätten.



Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Rolf Lindberg <rolf@hrinvest.se>
den 25 maj2o292O:04
Stadshuset
FW: Begäran om uppgifter

Hej!
önskar en sammanställning över samtliga fordringar till Ronneby kommun som förfallit till betalning
den31 december 2019 och ännu ej betalts. Önskar uppgift om belopp, förfallodatum samt
betalningsskyldig. Redovisa om skulderna har överlämnats till Kronofogden.
Obetalda avgifter för barn-, äldreomsorg samt betalning för boende i särskilt boende ska redovisa i

summerade poster och betalningsskyldig behöver ej anges. Belopp som överlämnats till Kronofogden
redovisas summerat.

Tacksam för snabbt svarl

Hälsningar

Rolf Lindberg


