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§ 152 Dnr 2022-000006 101 

Val av justerare KF 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Ola Robertsson (S) 

till att jämte ordförande justera kvällens protokoll. Justering sker digitalt 

onsdag 2022-10-05 kl. 15:00. 

________________ 
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§ 153 Dnr 2022-000014 101 

Godkännande av dagordning KF 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende 5 på dagordningen Fråga ställd av Sune Håkansson (RP) till 

AB Ronnebyhus ordförande Lena Mahrle (L) angående Björkliden, 

Eringsboda utgår. 

- Ärende 7 Interpellation ställd av Peter Bowin (V) till teknik-, fritid- 

och kulturnämndens ordförande Anders Bromée angående 

nyttjanderättsobjekt/minnessakerna i Silverforsens kaffestuga – igen 

utgår 

- Ärende 13 Åtgärder med anledning av elbrist utgår 

- Inga ytterligare frågor eller interpellationer har ställts varför ärende 6 

och 8 utgår.  

- Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot och 2:e vice 

ordförande i miljö- och byggnadsnämnden samt ersättare i 

Ronnebyåns vattenvårdsförbund lyfts in som ärende mellan ärendena 

10 och 11 på dagordningen.  

- Anmälan av motion från Willy Persson (KD) angående utbyggnad av 

parkeringsyta och anläggning av övernattningsstugor vid Ekenäs bad 

och camping lyfts in som ärende 32 på dagordningen. 

- Anmälan av motion från Willy Persson (KD) angående arrende av 

kommunala betesmarker lyfts in som ärende 33 på dagordningen.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen. 

________________ 
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§ 154 Dnr 2022-000439 009 

Informationsärende från Länsstyrelsen- Invasiva arter  

 

Sammanfattning  

Representanter från länsstyrelsen i Blekinge län informerar om 

 vad som är en invasiv art 

 hur invasiva arter sprids 

 konsekvenser av spridning 

 vad lagen säger 

 hur det kan påverka kommunen 

 förslag på åtgärder för att minska spridningen      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 155 Dnr 2022-000007 101 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till behandling av inkomna medborgarförslag: 
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Beslut 

Kommunfullmäktige hanterar medborgarförslagen enligt ovan. 

________________ 

Exp: 

Berörda nämnder 
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§ 156 Dnr 2022-000290 023 

Fyllnadsval till krisledningsnämnden och AB Ronneby 
Helsobrunn, efter Magnus Pettersson (S) 

 

Sammanfattning  

Magnus Pettersson (S) har begärt entledigande från samtliga sina politiska 

uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-25 att entlediga honom 

från uppdragen som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i 

valberedningen och ledamot i kommunfullmäktige.  

Kvarstår gör därefter för kommunfullmäktige att utse ny ledamot och 2:e 

vice ordförande i krisledningsnämnden samt styrelseledamot och 2:e vice 

ordförande i AB Ronneby Helsobrunn.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S). 

 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar att Ola Robertsson (S) utses till ny ledamot och 2:e 

vice ordförande i krisledningsnämnden samt styrelseledamot i AB Ronneby 

Helsobrunn.    

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att utse Ola 

Robertsson (S) till ny ledamot och 2:e vice ordförande i 

krisledningsnämnden samt styrelseledamot och 2:e vice ordförande i AB 

Ronneby Helsobrunn och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Ola Robertsson (S) till ny ledamot och 2:e vice 

ordförande i krisledningsnämnden samt styrelseledamot och 2:e vice 

ordförande i AB Ronneby Helsobrunn. 

________________ 

Exp:  
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Ola Robertsson (S) 

Registrator 
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§ 157 Dnr 2022-000300 023 

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i AB 
Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-22 att entlediga Charlotte Karlberg 

(S) från uppdragen som ledamot i AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding 

AB. 

Kommunfullmäktige bordlade fyllnadsvalet.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S) 

 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar på att Catharina Christensson (S) utses till ny 

ledamot i AB Ronnebyhus och i Ronnebyhus Holding AB.      

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att utse Catharina 

Christensson (S) till ny ledamot i AB Ronnebyhus och i Ronnebyhus 

Holding AB och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Catharina Christensson (S) till ny ledamot i AB 

Ronnebyhus och i Ronnebyhus Holding AB. 

________________ 

Exp: 

Catharina Christensson (S) 

Registrator 

AB Ronnebyhus 
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§ 158 Dnr 2022-000461 023 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot 
och andre vice ordförande i miljö- och 
byggnadsnämnden samt ersättare i Ronnebyåns 
vattenvårdsförbund, Ola Robertsson (S) 

 

Sammanfattning  

Ola Robertsson (S) anhåller om entledigande från Uppdragen som ledamot 

och 2:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämndens samt ersättare i 

Ronnebyåns vattenvårdsförbund.       

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S). 

 

 

Yrkanden 

Ola Robertsson yrkar på sitt eget entledigande samt att Ulrik Lindqvist (S) 

utses till 2:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden samt ersättare i 

Ronnebyåns vattenvårdsförbund. Platsen som ledamot i miljö- och 

byggnadsnämnden lämnas vakant.  

     

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att entlediga Ola 

Robertsson (S) från uppdragen som ledamot och 2:e vice ordförande i miljö- 

och byggnadsnämnden samt ersättare i Ronnebyåns vattenvårdsförbund och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att utse Ulrik 

Lindqvist (S) till 2:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden samt 

ersättare i Ronnebyåns vattenvårdsförbund och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Ola Robertsson (S) från uppdragen 

som ledamot och 2:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 

samt ersättare i Ronnebyåns vattenvårdsförbund. 

2. Kommunfullmäktige utser Ulrik Lindqvist till 2:e vice ordförande i 

miljö- och byggnadsnämnden samt ersättare i Ronnebyåns 

vattenvårdsförbund. 

3. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval till ledamot i miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 ________________ 

Exp: 

Ola Robertsson (S) 

Ulrik Lindqvist (S) 

Registrator 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(67) 
2022-09-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 159 Dnr 2022-000397 023 

Hemställan om undantag från valbarhetskravet, Lars 
Lundgren (SD) 

 

Sammanfattning  

 Lars Lundgren (S) anhåller om att få kvarstå som kommunrevisor 

mandatperioden ut fram till april 2023. 

Anledningen till anhållan är en flytt till ny folkbokföringsadress.   

 

Möjligheten att väljas och tjänstgöra som förtroendevald i 

kommunfullmäktige, nämnder och styrelse hänför sig till en persons 

valbarhet till dessa uppdrag. Ändras dessa förhållanden under mandattiden 

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

förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa 

fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den 

förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden 

(kommunallag 2017:725 4 kap. § 7).  

4 kap. § 7 KL ger enbart kommunfullmäktige rätt att bevilja undantag från 

valbarhetskravet för uppdrag som kommunfullmäktige själva beslutat om.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till att undanta Lars Lundgren (SD) från 

valbarhetskravet.      

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på yrkandet om att 

undanta Lars Lundgren (SD) från valbarhetskravet och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Lars Lundgren (SD) anhållan om undantag 

från valbarhetskravet avseende hans uppdrag som revisor. Uppdraget kan 

fullföljas mandatperioden ut fram till april 2023. 

________________ 

Exp: 

Lars Lundgren (SD) 

Revisionen 
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§ 160 Dnr 2022-000178 104 

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 

 

Sammanfattning  

Partierna representerade i kommunfullmäktige i Ronneby redovisar sina 

respektive kommunala partistöd och användningen av detsamma.       

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven 

Åke Johansson (SD) samt Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Sune Håkansson (SD) yrkar att alla redovisningar godkänns med tillägget att 

en av kommunens revisorer och en av SD:s revisorer ska kontrollera 

utbetalningarna till SD. 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till yrkandet.      

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på yrkandet om att 

godkänna redovisningarna och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.     

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons 

tilläggsyrkande om att en av kommunens revisorer och en av SD:s revisorer 

ska kontrollera utbetalningarna till SD  och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma. 

 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningarna av kommunalt 

partistöd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att en av kommunens revisorer och en 

av SD:s revisorer ska kontrollera utbetalningarna till SD. 
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________________ 

Exp: 

Sverigedemokraterna 

Revisionen 
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§ 161 Dnr 2022-000341 376 

Höjning av elnätstaxa  

 

Sammanfattning  

Utdrag ur Ronneby Miljö & Teknik ABs protokoll § 7 2022: 

För att täcka E.ON’s höjning för överliggande nät 2022-07-01 föreslås en 

höjning på 22,9 % fr.o.m. 2022-11-01 av Miljötekniks rörliga del i 

elnätstaxan för samtliga kunder. 

Höjningen kan inte tidigareläggas p.g.a. den långa beslutsprocessen. Med 

anledning av tätt återkommande prisjusteringar i överliggande nät som ägs 

av E.ON behöver bolaget korta ner ledtiderna för arbetet med att justera 

avgifterna genom att revidera den delen av ägardirektivet. 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa 

höjning med 22,9 % på den rörliga delen fr.o.m. 2022-11-01 för samtliga 

kunder. 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera aktuellt 

ägardirektiv till bolaget i 3.2.1 med att ersätta formuleringen "I samband 

med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina 

överväganden. Kommunfullmäktige beslutar taxa” till formuleringen 

"Styrelsen har mandat att fatta beslut om avgifter/taxa inom elnätsområdet 

med en informationsplikt till kommunstyrelsen två gånger per år.”  

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- återremittera frågan om ändring av beslutsmandat till Ronneby Miljö 

& Teknik ABs styrelse 

- föreslå kommunfullmäktige att fastställa en höjning med 22,9 % på 

den rörliga delen av elnätstaxan fr.o.m. 2022-11-01. 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer en höjning med 22,9 % på den rörliga delen 

av elnätstaxan fr.o.m. 2022-11-01. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 162 Dnr 2022-000298 003 

Revidering av Informationssäkerhetspolicyn 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog Informationssäkerhetspolicyn våren 2018. Enligt 

policyn ska den genomgå en översyn minst vart fjärde år. Policyn har 

behandlats i kommunens dataskyddsgrupp under våren 2022. Gruppen har 

tagit fram förslag på ändringar. Dessa ändringar innebär inte någon 

förändring i sak avseende tillämpning av policyn. De föreslagna ändringarna 

är markerade i den nuvarande informationssäkerhetspolicyn. Policyn 

kommer att läggas in i mallen för styrdokument efter beslut.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta bilagd reviderad 

informationssäkerhetspolicy.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bilagd reviderad 

informationssäkerhetspolicy. 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad informationssäkerhetspolicy. 

________________ 
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§ 163 Dnr 2022-000318 009 

Förslag om att KF beslut §79 2006-03-30 om ändrad 
sysselsättningsgrad upphör 

 

Sammanfattning  

2006-03-30 beslutade kommunfullmäktige att medarbetare i Ronneby 

kommun skulle kunna anmäla önskemål om ändrad sysselsättningsgrad två 

gånger per år och hur regelverk kring detta skulle vara. 

Analys av nuläget 

Beslut väntas tas den 8 juni 2022 om att lagen om anställningsskydd kommer 

att få en ny tillämpning från och med 1 oktober 2022 med följande:  

 Grunden i ”nya LAS” är tillsvidareanställning på heltid.? 

- Tidsbegränsad anställning på deltid är ett undantag som måste 

kommuniceras med och motiveras för medarbetaren. 

 Arbetstagaren har rätt till skriftlig motivering till varför en tjänst är 

på deltid. Denna motivering ska lämnas senast tre veckor 

efter begäran. 

I LAS, 25 a § fastställs att ”En deltidsanställd arbetstagare som har anmält 

till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre 

sysselsättningsgrad har företrädesrätt till sådan anställning.” 

I vårt centrala kollektivavtal allmänna bestämmelser (AB) § 5 Höjd 

sysselsättningsgrad framgår följande: För arbetstagare som är 

deltidsanställd gäller följande: 

a) När arbetstiden höjs ska heltidsarbete eftersträvas. 

b) Vid behov av arbetskraft ska det, innan nyanställning sker, prövas om 

arbetstagare som är anställda på arbetsstället och som anmält intresse ska 

erbjudas höjd sysselsättningsgrad. 

 

I huvudöverenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) och Kommunal är följande reglerat:  

 Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det 

normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre 

utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(67) 
2022-09-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för 

hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. 

Med ovan som grund kan konstateras att KF beslut om ändrad 

sysselsättningsgrad inte överensstämmer med nya LAS och våra centrala 

avtal. Därutöver kan tilläggas att när KF beslut togs fanns ett lokalt 

kollektivavtal om årsarbetstid, ett avtal som möjliggjorde önskad 

sysselsättningsgrad enligt KF beslut. Detta lokala kollektivavtal upphörde 

under år 2019 vilket gjort att tillämpningen är svårt att få till.  

I gällande lagstiftning bl.a. föräldraledighetslagen och studieledighetslagen 

finns regler om rätt till partiell ledighet.  

Förslag  

Ronneby kommuns utgångspunkt är att så långt som möjligt följa gällande 

lagar och avtal och därmed undvika tillämpningar som avviker.  

Vi ser att i samband med att lagen om anställningsskydd ändras (1 oktober 

2022) bör KF beslut om ändrad sysselsättningsgrad upphöra. För att 

möjliggöra en smidig övergång är förslaget att vi under ett år (2022.10.01 – 

2023.09.30) har en mjuk övergångsperiod där chef och medarbetare får 

överenskomma hur de hanterar situationen. Det kan även tilläggas att chef 

alltid har möjlighet att överenskomma, om det är möjligt ur 

verksamhetssynpunkt, om partiell ledighet.  

 

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige 

att:  

 KF beslut §79 2006-03-30 om ändrad sysselsättningsgrad upphör per 

den 30 september 2022.  

Under en period på ett år (2022.10.01 – 2023.09.30) sker en övergång till 

nya regelverket genom överenskommelse mellan chef och medarbetare.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Kommunfullmäktiges beslut §79 2006-03-30 om ändrad 

sysselsättningsgrad upphör per den 30 september 2022. 

2. Under en period på ett år (2022-10-01 till 2023-09-30) sker en 

övergång till nya regelverket genom överenskommelse mellan chef 

och medarbetare. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Kommunfullmäktiges beslut §79 2006-03-30 om ändrad 

sysselsättningsgrad upphör per den 30 september 2022. 

2. Under en period på ett år (2022-10-01 till 2023-09-30) sker en 

övergång till nya regelverket genom överenskommelse mellan chef 

och medarbetare. 

________________ 

Exp: 

Personalenheten 
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§ 164 Dnr 2022-000230 101 

Uppföljning och uppdatering av Reglemente för 
internkontroll och tillhörande tillämpningsanvisningar 

 

Sammanfattning  

Nuvarande reglemente för intern kontroll antogs i kommunfullmäktige 2006 

och började gälla från den 1 februari 2006. Reglementet syftar till att 

säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern 

kontroll, innebärande att de med rimlig grad av säkerhetsgrad ska säkerställa 

att följande uppnås. 

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.  

2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.  

3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. 

 

Till Reglemente för intern kontroll finns tillämpningsanvisningar som 

komplement. Nuvarande anvisning har gällt från 2018-06-27. 

 

Kvalitetsgruppen fick 2022-06-07 i uppdrag av kommunstyrelsen att se över 

reglemente för intern kontroll och tillhörande tillämpningsanvisningar samt 

komma med förslag på revidering av dem.      

 

Bedömning 

Kvalitetsgruppen har gjort revideringar i båda dokumenten. Nedan beskrivs 

några av justeringarna. För att ta del av revideringen i sin helhet hänvisas till 

bilagorna. 

 

Reglemente för intern kontroll 
När det gäller reglementet för intern kontroll är det framförallt 

hänvisningarna till Kommunlagen, (KL), som har rättats upp utifrån gällande 

paragrafer och kapitel.  

I andra kapitlet § 1, istället för att hänvisa till KL 6:7 och 6:3 hänvisas till 

KL 6:1. 

I andra kapitlet § 3, istället för att hänvisa till KL 6:7 hänvisas till KL 6:6.  

I tredje kapitlet § 2 har texten ändrats.  

Däribland har tiden för när internkontrollplanen senast ska antas för 

kommande år flyttats fram till februari. Skälet till det är att arbetet med att 

följa upp årets kontroller inte alltid är klar i november då flera kontroller inte 

kan ske förrän i slutet av december. Det innebär att uppföljning och 
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antagande av ny plan kommer i otakt. Om det visar sig att en risk haft en 

avvikelse ska den med till nästa års internkontrollplan. 

  

Tillämpningsanvisningar 

När det gäller tillämpningsanvisningarna har årshjulet justerats. 

Förtydligande har gjorts vad som ska göras i oktober-december. 

Slutrapportering har flyttats fram till januari och beslut om innevarande års 

internkontrollplan har flyttats fram till februari månad.  

 
Kvalitetsgruppen bedömer att förslagen för reglementet förintern kontroll 

och tillhörande tillämpningsanvisningar bättre stödjer ett arbetssätt som 

gynnar processen med intern kontroll och bidrar till att arbetssättet med 

processen blir mer likvärdig för förvaltningarna och bolagen.   

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen att besluta 

- att anta förslaget till Tillämpningsanvisningar till Reglemente för 

intern kontroll 

- att anta förslaget till Reglemente för intern kontroll 

- samt att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anta förslaget till 

Reglemente för intern kontroll.       

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- anta förslaget till Tillämpningsanvisningar till Reglemente för intern 

kontroll 

- föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Reglemente 

för intern kontroll. 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till Reglemente för intern kontroll. 
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________________ 

Exp:  

Samtliga nämnder och bolag 

Lotta Bolwede, verksamhetsutvecklare 
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§ 165 Dnr 2022-000232 101 

Ny riktlinje för styrdokument i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Syftet med riktlinje för styrdokument är att det ska vara tydligt vad som är 

ett styrdokument, vilket slags styrdokument som styr vad, hur olika 

styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om dem. 

Styrdokument är ett stöd för att se till att den politiska styrningen får 

genomslag och att verksamheterna möter de som lever, verkar och vistas i 

kommunen på ett bra sätt. Riktlinjen för styrdokument styr vilka typer av 

styrdokument som finns i Ronneby kommunkoncern.  

Att använda samma typer av styrdokument och gemensamma begrepp för 

olika slags styrning i hela koncernen underlättar både för de som ska 

använda styrdokument och för de som ska skriva styrdokument. 

I samband med arbetet med att se över vilka styrdokument som existerar 

identifierades också behovet att aktualisera gällande riktlinje för 

styrdokument. Den nya riktlinjen går i linje för fortsatt utveckling av våra 

ledningsprocesser mot en mer tillitsbaserad ledning och styrning.  

 

Den nya riktlinjen är framtagen i samarbete och samverkan i organisationen. 

Grunden är framtagen av enheten för strategisk samhällsutveckling och 

genomgång med kanslichef, ekonomichef och kommunjurist har skett 

iterativt genom hela processen. Kommunkoncernchefsgruppen, 

kommunkoncernens kvalitetsgrupp, kommunledningsförvaltningens 

ledningsgrupp och flera andra berörda har varit en del i arbetet med att ta 

fram den nya riktlinjen.  

Bedömning 

Kommunens nuvarande riktlinje för styrdokument beslutades av 

Kommunfullmäktige i mars 2015 och behöver ersättas med en ny, aktuell 

och ändamålsenligt, riktlinje för styrdokument. 

Förslag till ny riktlinje för styrdokument är genomarbetad och förankrad i 

alla delar av organisationen och kommer därmed att tydligt visa på vad som 

är ett styrdokument, vilket slags styrdokument som styr vad, hur olika 

styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om dem. 

Riktlinjer är ett normerande styrdokument, reglerar befintlig verksamhet och 

vårt förhållningssätt. En riktlinje ska ge konkret stöd för hur uppgifter ska 
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utföras och koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den 

innehåller, den ger stöd åt organisationen så att den bedriva sin verksamhet 

på ett ändamålsenligt och korrekt sätt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att 

- anta riktlinje för styrdokument. 

- upphäva tidigare riktlinje för styrdokument, antagen 2015 

kommunstyrelsen framöver tar beslut om ändringar i riktlinje för 

styrdokument 

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

- anta riktlinje för styrdokument. 

- upphäva tidigare riktlinje för styrdokument, antagen 2015 

- kommunstyrelsen framöver tar beslut om ändringar i riktlinje för 

styrdokument 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 

      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- anta riktlinje för styrdokument. 

- upphäva tidigare riktlinje för styrdokument, antagen 2015 

- kommunstyrelsen framöver tar beslut om ändringar i riktlinje för 

styrdokument 

________________ 

Exp: 

Samtliga nämnder och bolag (inkl riktlinjen) 

Krister Svensson, utvecklingschef 
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Lotta Bolwede, verksamhetsutvecklare 
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§ 166 Dnr 2021-000044 299 

Förstudie ny brandstation 

 

Sammanfattning  

I december 2020 gav Kommunfullmäktige till Mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att inleda arbete med en förstudie. Man 

påbörjade arbete med förstudie under första kvartalet 2021 och den 

presenterades för Kommunfullmäktige november 2021. Uppdrags gav från 

Kommunfullmäktige att mark- och exploateringsenheten ska ta fram en 

fördjupad platsutredning, påbörja projekteringsunderlag som ska vara 

flexibelt och lokaleffektivt samt att hänsyn ska tas till pågående 

organisationsutredningar. 

Den fördjupade platsutredningen är nu klar och samverkad med 

räddningstjänsten. Det utpekade området är norra avfarten från E22.  

Bedömning 

Dialog om behovet av ny räddningsstation har pågått under flera år. I 

december 2020 gav Kommunfullmäktige till Mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att inleda arbete med en förstudie. Man 

påbörjade arbete med förstudie under första kvartalet 2021 och den 

presenterades för Kommunfullmäktige november 2021. Uppdrags gav från 

Kommunfullmäktige att mark- och exploateringsenheten ska ta fram en 

fördjupad platsutredning för att identifiera en optimal placering för en 

nybyggnation, påbörja projekteringsunderlag som ska vara flexibelt och 

lokaleffektivt samt att hänsyn ska tas till pågående organisationsutredningar.  

Dialog har skett med kommunens utredare av förbund sammanslagning. 

Den fördjupade platsutredningen är nu klar och samverkad med räddnings- 

tjänsten. En ny räddningsstation i Ronneby avser ersätta den befintliga 

stationen.  

  Förutsättningar för ny räddningsstation är följande: 

- Tomtyta på ca 16 500 m2 

- Reservkraft för verksamheten 

- Beroende av placering kan övningsfält behöva att flyttas alternativt 

att övningsfält ska kunna anläggas inom ny tomt vid ett senare skede 

- Lokalisering vid av/påfart Östra Ronneby är utesluten på grund av att 

körtiderna för höghusbebyggelsen inte klarar att hållas 
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- Hinderfri utryckningsväg måste finnas 

- Radiomasttorn på ca 36 m måste finnas på samma fastighet som 

byggnaden. Höjden på masttorn är beroende av hur högt befintlig 

markyta ligger.  

Fem områden (Fälgen 1 och 2, Huven 1, Ronneby 22:1 Eldorado, Ronneby 

22:1 Sörbybäcksområdet, Kalleberga 8:198 norra avfarten) har utretts 

grundligt. Dessa platser har studerats utifrån en rad olika faktorer. Bland 

annat har man tittat på naturvärden, inflygningszonen för försvarsmakten, 

tomtytor, markförhållanden och körtider. Utöver de fem områdena har även 

östra infarten utretts men i ett tidigt skede avfärdats då det inte är möjligt att 

klara körtiderna till höghusbebyggelse.  

 

Orienteringskarta över de utpekade områdena 
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Enligt utredningen har området vid Norra av/påfarten Ronneby E22 

identifierats som mest lämplig för nybyggnation av räddningsstationshus. 

Området har goda förutsättningar att tillgodose tillräckliga ytor, även 

möjlighet att flytta med befintliga övningscontainrar som idag är placerade 

vid övningsfält ”Eldorado”.  Köranalys genomförd av räddningstjänsten 

visar att samtliga hållpunkter nås inom avsatt tid från detta område. 

Identifierat område var även enda området av de fem utredda platserna som 

klarar att tillgodose rätt höjd för masttorn, detta då området ligger på en 

högre marknivå jämfört med de övriga områdena. I tabellen nedan finns 

redovisning av utvärderingskriterier för de fem områdena. 

Lokaliseringsutredningen har också besvarat frågan om det är möjligt att 

samlokalisera ambulans och polis till gemensam ny byggnad. Region 

Blekinge har svarat positivt med Polismyndigheten negativt.  

 

 

Fortsättning framåt 

Tidigare förstudie visar på behov av ny räddningsstation. 

Lokaliseringsutredningen lokaliserar platsen för ny räddningsstation till den 

norra avfarten från E22. Räddningstjänsten delar uppfattningen att det är 

utifrån redovisade förutsättningar den bästa lokaliseringen och där även 
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körtider är godkända. Den utpekade platsen möjliggöra även att utbyggnad i 

framtiden kan ske då tillräckliga ytor finns.  

Förslag till vidare hantering är följande: 

Fastställande av plats genom att uppdrag om ny detaljplan ges till enheten 

för strategisk samhällsutveckling. Tidsplan för ny detaljplan beräknas till 18 

månader. Exakt avgränsning av detaljplan och dess storlek bestäms i 

planarbetet. 

Mark- och exploateringsenheten fortsätter tidigare uppdrag tillsammans med 

räddningstjänsten för att ta fram en förprojektering av ny räddningsstation. 

Detta arbete ska även ske med kommande ansvarig planarkitekt för att 

säkerställa byggrätten.  

Mark- och exploateringsenheten får i uppdrag att ta fram förslag till 

avsiktsförklaring med Region Blekinge om att även inkludera 

ambulansstation i arbetet med ny räddningsstation.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta följande:  

1. Att fastställa plats för ny räddningsstation till den norra avfarten från 

E22 på fastigheten Kalleberga 8:198 

2. Att uppdra åt enheten för strategisk samhällsutveckling att ta fram ny 

detaljplan för del av fastigheten Kalleberga 8:198 med ändamål 

räddningsverksamhet samt att prioritera denna detaljplan genom 

ändamålet med samhällsviktig verksamhet  

3. Att ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att ta fram förslag 

till avsiktsförklaring med Region Blekinge om att även inkludera 

ambulansstation i arbetet med ny räddningsstation 

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

- fastställa plats för ny räddningsstation till den norra avfarten från E22 

på fastigheten Kalleberga 8:198. 

- uppdra åt enheten för strategisk samhällsutveckling att ta fram ny 

detaljplan för del av fastigheten Kalleberga 8:198 med ändamål 

räddningsverksamhet samt att prioritera denna detaljplan genom 

ändamålet med samhällsviktig verksamhet.  
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- ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att ta fram förslag till 

avsiktsförklaring med Region Blekinge om att även inkludera 

ambulansstation i arbetet med ny räddningsstation. 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.   

      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

- fastställa plats för ny räddningsstation till den norra avfarten från E22 

på fastigheten Kalleberga 8:198. 

- uppdra åt enheten för strategisk samhällsutveckling att ta fram ny 

detaljplan för del av fastigheten Kalleberga 8:198 med ändamål 

räddningsverksamhet samt att prioritera denna detaljplan genom 

ändamålet med samhällsviktig verksamhet.  

- ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att ta fram förslag till 

avsiktsförklaring med Region Blekinge om att även inkludera 

ambulansstation i arbetet med ny räddningsstation. 

________________ 

Exp: 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef 

Krister Svensson, utvecklingschef 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 
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§ 167 Dnr 2022-000074 101 

Regional strategi och lägesbild för det 
drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026 

 

Sammanfattning  

I Blekinge har det sedan 2015 funnits en organisation för länssamverkan 

inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Den regionala 

länssamverkan går under namnet ”Blekingesamverkan mot droger” och i 

arbetet deltar länets fem kommuner, Region Blekinge, Polismyndigheten och 

Länsstyrelsen i Blekinge. Länsstyrelsen har det samordnande ansvaret för 

länssamverkan. Blekinge har haft en gemensam strategi för det regionala 

ANDT-arbetet under 2016–2020, vilken förlängdes till att gälla även år 

2021. Blekingesamverkan mot droger har en styrgrupp bestående av 

regiondirektör, kommundirektörer, lokalpolisområdeschefer samt länsråd. I 

Blekinge har aktörerna i beredningsgruppen  

Blekingesamverkan mot droger har tagit fram en ny gemensam strategi för 

det drogförebyggandearbetet i Blekinge län för perioden 2022–2026. Den 

regionala strategin tar utgångspunkt i den nationella politiken men med en 

regionalt övergripande prioritering samt fem regionala prioriteringar med 

tillhörande insatsområden.  

Syftet med den regionala strategin är att förverkliga den nationella ANDTS- 

politiken i Blekinge och skapa ett långsiktigt och hållbart drogförebyggande 

arbete. Strategin har varit på såväl internremiss som remiss till länets fem 

kommuner, Region Blekinge samt Polismyndigheten och inkomna remissvar 

har beaktats.  

Strategin skickas härmed för antagande i respektive organisation.  

 

Bedömning 

Ronneby kommuns synpunkter bedöms har beaktats i den slutliga versionen 

av Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i 

Blekinge 2022–2026. Strategin föreslås därav antas av Kommunfullmäktige.  

 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige  
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att anta Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i 

Blekinge 2022–2026,  

att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas av Karlskrona 

kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun, 

Polismyndigheten och Region Blekinge,  

att Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län, 2022–

2026 ersätter Länsstrategi ANDT, Alkohol, narkotika, dopning och tobak 

Blekinge län 2016–2020.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

- anta Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet 

i Blekinge 2022–2026,  

 

- beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas av 

Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, 

Olofströms kommun, Polismyndigheten och Region Blekinge,  

 

- Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län, 

2022–2026 ersätter Länsstrategi ANDT, Alkohol, narkotika, dopning 

och tobak Blekinge län 2016–2020.  

 

     

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

- anta Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet 

i Blekinge 2022–2026,  

 

- beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas av 

Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, 

Olofströms kommun, Polismyndigheten och Region Blekinge,  
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- Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län, 

2022–2026 ersätter Länsstrategi ANDT, Alkohol, narkotika, dopning 

och tobak Blekinge län 2016–2020.  

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare 

Region Blekinge 
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§ 168 Dnr 2022-000310 040 

Äskande om tilläggsanslag - Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Året startade med en extremt hög sjukfrånvaro pga av pandemin, vilket i sin 

tur genererade ökade personalkostnader i form av bla övertidsersättning samt 

höga vikariekostnader. Förvaltningen gör dock ett bättre prognostiserat 

resultat än samma period förra året, (-38,2 mnkr). Orsaken till det förbättrade 

resultatet är verksamhetschefernas och enhetschefernas målfokuserade arbete 

med att få budget i balans.  

Förvaltningen har dock stora ekonomiska utmaningar och prognostiserar ett 

underskott på - 27,3 mnkr.  

Volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är även i år en utmaning och 

genererar ett prognostiserat underskott på 14,2 mnkr.  

Under 2021 hade verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende en stor 

utmaning med att hålla budget, förbättringar har skett under 2022 men 

verksamheten har fortsatta svårigheter att får en budget i balans.  

Kostnader kopplat till pandemin är uppe i 5,1 mnkr.  

Bedömning 

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre, 

äldreomsorgen i hela Sverige står därför inför stora utmaningar. Det här är 

något som självklart även påverkar Ronneby kommun och vård- och 

omsorgsförvaltningen, vilket vi bla märker av i volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmar.  

Förvaltningen har en ekonomisk utmaning framför sig.  

- Hemtjänstverksamheten skulle haft en budget i balans, om man 

räknar av kostnader kopplat till pandemin.  

- Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård samt myndighetskontoret 

gör ett sämre resultat än samma period förra året, vilket delvis beror 

på att pandemin orsakade stora kostnader i början av året.  

- Verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende har en fortsatt 

ekonomisk utmaning framför sig.  

Förvaltningens största ekonomiska utmaning är dock volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmar, volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är en ej 
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påverkbar kostnad då vi är skyldiga enligt lag att bevilja insatser till de 

kommunmedborgare som bedöms ha behov av det. Här behöver nämnden få 

medel tillskjutna. Förvaltningen kan även se att budget för köp av 

boendedygn kommer att överskridas, även det är en ej påverkbar kostnad då 

vi enligt lag är skyldiga att tillse plats på vård- och omsorgsboende vid 

behov. Även här skulle nämnden behöva få medel tillskjutna.  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att;  

- Ta informationen till dagens protokoll.  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-05-25 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:  

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden i 

juni ta fram ett skarpt förslag till omställning av Backens vård- och 

omsorgsboende till ett trygghetsboende.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag om 27 300 000 kronor för 

att täcka prognostiserat underskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå vård- och 

omsorgsnämndens yrkande om tilläggsanslag. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Peter Bowin (V) samt Nicolas 

Westrup (SD) 

Yrkanden 

Sunes Håkansson (RP) yrkar att  

- vård- och omsorgsnämnden får begärt tilläggsanslag  

- vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under våren 2023 

presentera en långsiktig boendeutredning     

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Sune Håkanssons (RP) och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår vård- och omsorgsnämndens yrkande om 

tilläggsanslag. 

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 169 Dnr 2022-000311 009 

Äskande av medel- Sprinklersystem till Lindebo 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått information från Räddningstjänsten 

att likt Ålycke kommer det att krävas installation av sprinklers på Lindebo 

framåt.  

2022-02-01 inkom ett föreläggande från Räddningstjänsten till AB 

Ronnebyhus. Räddningstjänsten beskriver i detta föreläggande att nuvarande 

utformning av brandskyddet har sådana brister att krav på 

brandskyddshöjande åtgärder är nödvändigt. Räddningstjänsten gör därför 

bedömningen att det är skäligt att kräva att nämnda åtgärder (se bilaga Beslut 

om föreläggande, Lindebo) vidtas för att uppfylla kraven som anges i 2 

kapitlet 2 § lagen om skydd mot olyckor (LSO). De angivna åtgärderna ska 

vidtas snarast möjligt, dock senast 2022-08-01.  

Efter att föreläggandet inkom hade Ronnebyhus ett möte med 

Räddningstjänsten för att få ett förtydligande gällande föreläggandet på 

brandskyddet. En grov kalkyl togs även fram, vilken finns som underlag till 

denna tjänsteskrivelse.  

Förtydligande och förklarande text från Räddningstjänsten utifrån Boverkets 

regler och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO):  

Vid tillsyn enligt LSO får som regel ett föreläggande inte meddelas som 

ställer högre krav än vad som var föreskrivet när byggnaden uppfördes. 

Föreläggande ska lämnas med stöd av LSO och är inte ett beslut med 

retroaktiv verkan. Bedömningen som sker i ett föreläggande avser 

omständigheterna vid tidpunkten för föreläggandets utfärdande. Ett 

föreläggande enligt LSO ska därför inte ses som en retroaktiv tillämpning av 

bestämmelser i någon annan lagstiftning, t.ex. bygglagstiftningen. Nu 

gällande byggregler kan ge viss vägledning vid den bedömning som ska 

göras i samband med ett föreläggande. Vidare finns viss praxis där en del 

överklagade ärenden ger vägledning när byggnadstekniska krav kan ställas 

som ”går längre” än vad som var föreskrivet när byggnaden uppfördes. 

Exempel på förhållande som kan åberopas där det kan finnas skäl att kräva 

mer eller mindre långtgående byggnadstekniska förändringar är följande:  

• Om nyvunnen kunskap, eller erfarenheter från inträffade bränder motiverar 

åtgärden.  
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• Om brandskyddet inte är anpassat efter nuvarande verksamhet på grund av 

förändringar av verksamheten.  

• Om teknisk utveckling har möjliggjort andra typer av lösningar till en lägre 

kostnad.  

• Om nivån på brandskyddet är väsentligt lägre än de krav som ställs vid 

nybyggnation och därmed kraftigt skiljer sig från vad medborgarna förväntar 

sig.  

• Byggnaden eller anläggningen har så stora brister i brandskyddet att det 

äventyrar personsäkerheten.  

Förklaring enligt önskemål på de punkter som föreläggandet avser och är 

tvingande samt vilka som i viss mån alternativt helt eller delvis kan 

kompenseras med installation av sprinkler. 

 Åtgärder som inte kan kompenseras vid montage av sprinkler:  

• Montage av nödutrymningsknappar för utedörrar och inomhusdörrar som 

utgör utrymningsvägar.  

• Ersättning av 4 dörrmontage. Trädörrar utan brandteknisk klassning mellan 

källare och trapphus, mot personalrum från trapphuset, dörrmontage mellan 

trapphus och vårdavdelningens korridor/utrymningsväg.  

• Tätning runt och över monterade aluminiumdörrar mellan avdelningarna. 

(Sprinkler kompenserar endast dörrarnas oförmåga att motstå varma 

rökgaser och påverkan av värme vid brand!)  

• Utomhusbelysning (nöd) med batteri back up utanför samtliga 

utrymningsvägar. Vissa finns och någon saknas!  

• Revidering av utrymningsplaner.  

• Tätning av sopnedkast.  

• Utreda ventilationssystemens funktion. Tryckavlastning? (Sprinkler 

minskar endast brandgastrycket för exv. brand i lägenhet och större 

spridning av brandgaser mellan olika brandceller) 

Åtgärder som delvis eller helt kan kompenseras med installation av 

sprinkler:  

• Tätning av takfot och klassning av takstolskonstruktion.  

• Montering av brandspjäll i samtliga avdelningar och utrymmen mellan 

boenderum och gemensamhetsutrymmen/korridorer samt mellan samtliga 

boenderum.  

• Utbyte av samtliga aluminiumdörrar som saknar brandteknisk klassning EI 

30 SmC eller EI 30 S200C  
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• Montage av automatiska dörrstängare till samtliga boenderum.  

• Brandteknisk avskiljning mellan 1 plans byggnad och 2 plans byggnad.  

• Brandteknisk avskiljning mellan boenderum i äldre bostadsdelarna där 

brandskyddet troligtvis endast motsvarar brandteknisk klass B 30 i äldre 

bygglagstiftning.  

• Ombyggnation eller ersättning av respektive ventilationsaggregat.  

• Punktskydd i kök (Ansulex) anser jag/vi vara en bättre och effektivare 

lösning av risk för köksbrand vid varma ytor samt skydd mot 

ventilationsbrand i anläggningens storkök, än installationsområde för 

vattensprinkler!  

Slutsats av både brandkonsult och Räddningstjänsten är:  

Utdrag ur brandteknisk utredning:  

Den för byggnaden föreslagna brandtekniska lösningen är projekterad i 

huvudsak enligt förenklad dimensionering enligt BBR 29. Där dagens 

kravnivå ej uppfylls föreslås kompenserade åtgärder för att uppnå en skälig 

skyddsnivå utifrån Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)  

Automatiskt släcksystem installeras inom boendedelar, där det enligt dagens 

regelverk föreligger myndighetskrav, för att begränsa eller släcka eventuella 

bränder och dämpa dess effekt på den brandcellsavskiljande konstruktionen.  

Ronnebyhus ämnar debitera Vård- och omsorgsförvaltningen hela kostnaden 

för installation av sprinkler. Kostnadsförslag återfinns som underlag till 

denna tjänsteskrivelse (Sammanställning kostnader brandskyddsåtgärder 

Lindebo).  

 

Bedömning 

Brandskyddshöjande åtgärder i form av bland annat installation av sprinklers 

bedöms efter dialog med Ronnebyhus som det mest kostnadseffektiva och 

kvalitetssäkrade alternativet.  

En debitering av brandskyddshöjande åtgärder, så som sprinklers, bedöms 

inte rymmas inom befintlig budget inom vård- och omsorgsförvaltningen.  

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att - Äska ersättning från 

kommunfullmäktige för kostnad utifrån brandskyddshöjande åtgärder, i form 

av bland annat installation av sprinklers på vård- och omsorgsboendet 

Lindebo.  
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-05-25 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja tilläggs äskande om 3 200 000 kronor för 

brandskyddshöjande åtgärder i form av bland annat installation sprinklers på 

vård- och omsorgsboendet Lindebo. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja tilläggs 

äskande om 3 200 000 kronor för brandskyddshöjande åtgärder i form av 

bland annat installation sprinklers på vård- och omsorgsboendet Lindebo. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sunes Håkansson (RP) samt Roger Fredriksson (M). 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsäskande om 3 200 000 kronor för 

brandskyddshöjande åtgärder i form av bland annat installation sprinklers på 

vård- och omsorgsboendet Lindebo. 

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 170 Dnr 2022-000312 732 

Analys av hemtjänsttimmarna 

 

Sammanfattning  

Från 2020 till nu har de beviljade hemtjänst hemtjänsttimmarna ökad stadigt. 

Utredare inom vård- och omsorgsförvaltningen har i det gjort en granskning 

för att analysera vad ökningen kan bero på.  

Bakom varje beviljad insats/HSL-uppdrag finns en schablontid som ger 

betalning till den enhet som ska verkställa insatsen.  

Verkställigheten upplever behov av detaljstyrning i insatserna. I den 

resursfördelningsmodell som används idag är det inte så det är tänkt. Varje 

insats innehåller ett paket som ersätts med tid. Det man behöver göra är att 

se timmarna i helhet och inte mot den enskilde och i detta har vi förlorat 

balansen.  

2011 beslutade kommunfullmäktige att ge i uppdrag till dåvarande 

äldrenämnden att se över införandet av förenklat bistånd. Bedömningen i 

dessa beslut är att den som ansöker har uppnått den ålder som har rätt till 

denna form av bistånd (75 år).  

Det utredare sett är att mellan 150-200 timmar i månaden går ut i ersättning 

enligt vård- och omsorgsförvaltningens resursfördelningsmodell utan att 

insatsen utförs pga. att vårdtagaren avbokar/tackar nej till insatsen. Denna 

form av bistånd anses därmed vara kostnadsdrivande.  

 

Bedömning 

Från 2020 till nu har de beviljade hemtjänst hemtjänsttimmarna ökad stadigt. 

Utredare inom vård- och omsorgsförvaltningen har i det gjort en granskning 

för att analysera vad ökningen kan bero på.  

Vård- och omsorgsförvaltningens resursfördelningsmodell:  

Det utredare kan se är att grunden i den resursmodell som vård- och 

omsorgsförvaltningen använder för hemtjänsten inte fungerar som det är 

tänkt från början. Bakom varje beviljad insats/HSL-uppdrag finns en 

schablontid som ger betalning till den enhet som ska verkställa insatsen. För 

varje insats/HSL-uppdrag som den enskilde blir beviljad så ökar antalet 

timmar som tillfaller enheten. Detta gör att ju mer insatser/HSL-uppdrag 

vårdtagaren/patienten blir beviljad desto mer ökar timmarna. 

Verkställigheten upplever behov av detaljstyrning i insatserna. I den 
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resursfördelningsmodell som används idag är det inte så det är tänkt. Varje 

insats innehåller ett paket som ersätts med tid. Det man behöver göra är att 

se timmarna i helhet och inte mot den enskilde och i detta har vi förlorat 

balansen. I detta finns det ett behov av översyn av dagens 

resursfördelningsmodell samt en kontrollfunktion på myndighetskontoret. I 

dagsläget finns det 6 biståndshandläggartjänster på myndighetskontoret. De 

har i snitt 160 ärenden var. Med denna ärendetyngd finns det idag inte 

möjlighet att de kan vara fullt ut den kontrollpunkt som de behöver vara. En 

myndighetschef är anställd från 220601 som kommer att ge 

myndighetskontoret ett mer närvarande ledarskap.  

Förenklat biståndsbeslut gällande matdistribution:  

2011 beslutade kommunfullmäktige att ge i uppdrag till dåvarande 

äldrenämnden att se över införandet av förenklat bistånd. Bedömningen i 

dessa beslut är att den som ansöker har uppnått den ålder som har rätt till 

denna form av bistånd (75 år).  

Genomgång har gjorts av de förenklade biståndsbesluten gällande 

matdistribution. Schablonen i denna insats ser enheterna i ytterområdena 5 

minuter/dag. Många av de som har denna form av beslut tar mat varje dag 

men inte alla. Det utredare sett är att det finns en del vårdtagare i 

hemtjänsten som inte beställer mat stora delar av året, detta genererar dock 

att ersättning går ut till enheten.. Då du har rätt till förenklat beslut med 

matdistribution efter att du fyllt 75 år går dessa beslut inte att avsluta om inte 

den som har fått beslutet själv begär det. Det utredare sett är att mellan 150- 

200 timmar i månaden går ut i ersättning enligt vård- och 

omsorgsförvaltningens resursfördelningsmodell utan att insatsen utförs pga. 

att vårdtagaren avbokar/tackar nej till insatsen.. Denna form av bistånd anses 

därmed vara kostnadsdrivande.  

Jämfört med övriga kommuner som är med i kostnad per brukare (KPB) har 

Ronneby kommun fler mottagare av hemtjänst. Ronneby kommun har även 

fler mottagare av hemtjänst som har få insatser. Det här kan bero på att vi har 

en generösare tillämpning av lagen jämfört med övriga kommuner som 

deltar i KPB. 

Revisorer lät sakkunniga granska biståndsbedömningen inom äldreomsorgen 

2015. I den efterlämnade rapporten lämnades två rekommendationer, varav 

en var att se över rutinen för förenklar bistånd. Efter behandling av rapporten 

i sin helhet beslutade äldrenämnden 2015-08-19, § 106 att återkalla beslutet 

om serviceinsatser enligt § 216 (2011/175), men med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut då paragrafen inte kan upphävas av en nämnd. 
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 Enligt 2016-02-17, § 21 beslutar äldrenämnden mot bakgrund av 

ovanstående att uppdra till äldreförvaltningen att utreda regler för och 

hantering av förenklade biståndsbeslut.  

Äldreförvaltningen återkommer i ärendet 2016-09-14, § 106 utifrån det 

förenklade biståndet som används för trygghetslarm och matdistribution. Då 

beslutar äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande 

användandet av förenklad biståndsbedömning och återgå till traditionell 

biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser samt ge 

äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i 

äldreomsorg när regeringens kvalitetsplan har presenterats.  

2016-11-24, § 382 Kommunfullmäktige beslutar att användandet av 

förenklad biståndsbedömning inom äldreförvaltningen kvarstår i väntan på 

att regeringens utredning presenteras.  

Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre trädde i 

kraft 2018-07-01.  

Denna bestämmelse handlar om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för 

äldre. Den innebär att nämnden har befogenheter att erbjuda 

hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning. 

Bestämmelsen är en del i Framtidens Äldreomsorg- En nationell 

kvalitetsplan 2017/18:280 och är frivillig att tillämpa.  

Idag används förenklat bistånd för personer över 75 år gällande 

matdistribution och trygghetslarm.  

Syftet med bestämmelsen är att öka den äldres rätt till självbestämmande och 

delaktighet samt att tona ner på ett resurskrävande inledande 

utredningsarbete till förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet 

och effektivitet. Lagen vill även förstärka förebyggande insatser och genom 

att vissa hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede bedöms behovet 

av mer och omfattande äldreomsorg minska eller skjutas upp.  

Vid förenklat beslutsfattande utgår biståndshandläggaren från de kriterier 

som kommunen har fastställt i sina riktlinjer och själva utredningen består i 

stort sätt av ett konstaterande att den äldre uppnått dessa. Beslutet behöver 

endast innehålla information om de insatser, enligt kommunens riktlinjer, 

som den äldre önskar och som kommunen beviljar. Själva utförandet 

planeras sedan av den äldre tillsammans med den utförare som denne väljer. 

Om den äldre själv vill eller om kommunen ser behov av mer omfattande 

insatser ska en utredning och behovsbedömning alltid göras och bistånd i 

form av hemtjänst beviljas utifrån 4 kap. 1§ SoL.  
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:  

- Att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över den 

resursfördelningsmodell som används inom hemtjänsten.  

- Att föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande användning av förenklad 

biståndsbedömning gällande matdistribution och återgå till traditionell 

biståndhandläggning.  

Vård- och omsorgsnämnden beslut 2022-05-25 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över den 

resursfördelningsmodell som används inom hemtjänsten.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avsluta nuvarande användning av förenklad 

biståndsbedömning gällande matdistribution och återgå till traditionell 

biståndhandläggning. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsluta nuvarande 

användning av förenklad biståndsbedömning gällande matdistribution och 

återgå till traditionell biståndhandläggning. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslutar nuvarande användning av förenklad 

biståndsbedömning gällande matdistribution och återgå till traditionell 

biståndhandläggning. 

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 171 Dnr 2022-000339 630 

Äskande av centrala medel till förskola Kallinge 

 

Sammanfattning  

I budget 2022 finns centrala medel på 3 424 tkr reserverade för ökade 

kostnader på grund av den nya privata förskolan i Kallinge. Finansieringen 

av den verksamheten bygger på antalet inskrivna barn och bekostas av 

utbildningsnämnden. Då förskolan startade upp 2021 har det varit svårt att 

prognosticera hur många barn som skulle skrivas in i förskolan och medel 

har därmed reserverats centralt för att om så behövs kunna tas i anspråk av 

utbildningsnämnden.  

 

Bedömning 

För närvarande finns totalt 45 barn inskrivna på den privata förskolan. Det 

innebär att antalet inskrivna barn har ökat med 29 barn sedan december 

2021. Man tar endast in ”småbarn” på förskolan, det vill säga, inga barn 

lämnar för förskoleklass i dagsläget. Utifrån prognos, där vi erhållit underlag 

från berörd förskola, kan vi räkna med att antalet barn ökar ytterligare under 

hösten då inga lämnar. Prognosen ligger på att antalet barn till hösten blir ca 

55 för att i januari 2023 öka till ca 65. Ett ökat antal barn innebär att 

utbildningsförvaltningen måste betala ut bidrag i samma takt. För att kunna 

arbeta mot en budget i balans ser utbildningsnämnden det som nödvändigt 

att få ta del av de medel som reserverats centralt för att möta de ökade 

kostnader som den nya förskolan medför. Önskvärt är också att medel som 

finns avsatta i plan redan nu beslutas att ingå i utbildningsförvaltningens ram 

från och med 2023 för att finansiera utbetalningarna.  

 

Förslag till beslut 

Att föreslå utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen att för 2022 föra 

över 3 424 tkr som reserverats för ökade kostnader för den nya förskolan till 

utbildningsnämnden. 

 

Att föreslå utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att de 

medel på 3 424 tkr som finns avsatta i plan förs över till 

utbildningsnämndens rambudget för 2023 och framåt.  
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Utbildningsnämndens beslut 2022-06-16 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande beslutsförslag och 

föreslår kommunstyrelsen; 

Att för 2022 föra över 3 424 tkr som reserverats för ökade kostnader för den 

nya förskolan till utbildningsnämnden, samt 

 

Att föreslå kommunstyrelsen besluta att de medel på 3 424 tkr som finns 

avsatta i plan förs över till utbildningsnämndens rambudget för 2023 och 

framåt. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

- för 2022 föra över 3 424 tkr som reserverats för ökade kostnader för 

den nya förskolan till utbildningsnämnden 

- de medel på 3 424 tkr som finns avsatta i plan förs över till 

utbildningsnämndens rambudget för 2023 och framåt. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- för 2022 föra över 3 424 tkr som reserverats för ökade kostnader för 

den nya förskolan till utbildningsnämnden 

- de medel på 3 424 tkr som finns avsatta i plan förs över till 

utbildningsnämndens rambudget för 2023 och framåt. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 172 Dnr 2022-000280 179 

Indexuppräkning av sotningstaxa 2022-2023 

 

Sammanfattning  

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge har 2022-04-20 beslutat 

om uppräkning av sotningstaxan för Ronneby respektive Karlskrona 

sotningsdistrikt enligt index från Sveriges kommuner och regioner (SKR).  

Beslut tas enligt delegation från medlemskommunerna och direktionen 

beslutar utöver uppräkningen att anmäla ärendet till respektive 

medlemskommun.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera beslutet om den 

uppräknande sotningstaxan till protokollet. 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar beslutet om den uppräknande sotningstaxan till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 
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§ 173 Dnr 2022-000308 739 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap. 1 § och rapportering 
enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen, Vård och 
omsorgsnämnden 2022 

 

Sammanfattning  

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och 

omsorgsboende. Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 

2022-05-12 är 16 personer.  

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.       

 

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. Rapporten avser redovisade antal 2022-05-12:  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen 

samt 16 kap 6f§  

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange 
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tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2022 är:  

1–31 januari 2022 (gäller för okt-dec 2021)  

1–30 april 2022  

1 juli–31 augusti 2022  

1–31 oktober 2022  

1-31 januari 2023  

Under perioden 1-30 april har följande beslut rapporterats enligt rapportblad: 

Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§, bilaga 1  

      

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att noter återrapporteringen av ej verkställda beslut.  

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-05-25 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen avseende 

månadsrapport- placeringssystem till vård- och omsorgsboende.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att noter återrapporteringen av ej verkställda beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 174 Dnr 2022-000338 192 

Anmälan av motion från Mia Persson (MP) och Lova 
Necksten (MP) Öka möjligheter för odling genom 
ytterligare kolonilottsområde 

 

Sammanfattning  

Mia Persson (MP) och Lova Necksten (MP) lämnar följande motion: 

Att känna tillhörighet och gemenskap är sociala fördelar med 

stadsträdgårdar. Det finns större fysiska och psykologiska fördelar med att 

ha en kolonilott än en egen trädgård på sin privata tomt då den sociala 

interaktionen har stor inverkan på hälsan och livskvaliteten. 

 

I Ronneby kommun har vi idag många som bor i lägenheter/flerfamiljshus. 

Flertalet boende har ingen trädgård och då ej heller möjlighet att i någon 

större utsträckning odla eget. 

 

Odla egna grönsaker, frukt och bär är något som över tid fått större och 

större genomslag och det finns många intresserade. Genom att fler och fler 

odlar bidrar detta även till samhällets självförsörjningsgrad, vilket är i högsta 

grad aktuellt. 

 

I dagsläget erbjuder Ronneby kommun tillgång till kolonilotter på flera 

ställen i kommunen, men trots att det under våren anlades ytterligare ett 

område är det fortsatt en lång kö för att få tillgång till en. Genom att anlägga 

minst ett, gärna två områden för nya kolonilotter skulle fler med intresse för 

odling ges möjligheter att odla. 

Områdena skulle även bidra till att minska segregeringen i kommunen och 

skapa ytor där människor möts på ett naturligt sätt oberoende av vilken 

bakgrund de har. 

 

Vi föreslår därför att: 

- Ett förslag tas fram för att anlägga  nya kolonilotter i det antal som 

det  idag uppskattas finnas intresse av utifrån befintlig kö. 

      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 175 Dnr 2022-000317 101 

Anmälan av motion från Lova Necksten (MP) och Mia 
Persson (MP) - sommarlovspeng och julpeng till barn i 
hem med ekonomiskt bistånd 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) och Mia Persson (MP) lämnar följande motion: 

När matpriser och även boendekostnader höjs samtidigt som t ex 

bostadsbidraget är oförändrat innebär det att ett barn som bor i en familj som 

har ekonomiskt bistånd onekligen påverkas.  

I år har även Region Blekinge fattat beslut om att inte finansiera några 

sommarlovskort för ungdomar, vilket innebär en ytterligare kostnad och en 

möjlig begränsning för de barn som bor i familjer med ekonomiskt bistånd.  

För att se till varje barns behov och möjlighet till ett aktivt sommarlov och 

jullov vill vi att det införs möjlighet för familjer i långvarigt behov av 

ekonomiskt bistånd (dvs över 10 månader i följd) att söka jullovspeng och 

sommarlovspeng. Det extra bidraget ska ge barnen i de familjerna som 

ansöker, möjlighet att göra något litet extra under jul- och sommarlov.  

I Stockholms stad har man sedan 2017 delat ut sommarlovspeng till barn 

som bor i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, summan ligger på ca 

450 kr per barn och ger dem möjlighet till en extra guldkant på sitt 

sommarlov. Vi vill se en liknande utformning för barnen i Ronneby 

kommun.  

Miljöpartiet de gröna vill att Ronneby kommun ger alla barn samma 

möjligheter till en meningsfull ledighet med möjlighet till det lilla extra och 

vi föreslår därför att:  

- Det tas fram ett förslag på hur utformning av en sommarlovspeng och 

jullovspeng ska se ut.  

- Att sommarlovspeng och jullovspeng införs för alla barn som bor i familjer 

med långvarigt ekonomiskt bistånd.       

 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(67) 
2022-09-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176 Dnr 2022-000375 192 

Anmälan av motion från Miljöpartiet de gröna (MP) 
Skapa bilfria zoner vid skolor 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) och Mia Persson (MP) lämnar följande motion: 

Många elever känner sig otrygga när de går eller cyklar till och från skolan, 

eftersom bilar kör för fort vid hämtning och lämning precis utanför skolan, 

samt skolbusstrafiken som också kör längs skolvägen. Många elever bor så 

nära skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa 

och miljö om barnen gick eller cyklade till skolan, men på grund av en 

osäker trafikmiljö känner sig föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med 

bil. Ronneby skulle kunna inrätta bilfria zoner runt skolorna för att bidra till 

en bättre folkhälsa samt en säkrare miljö till och från skolan för barn. Idag 

rekommenderar men att barn ska röra på sig minst 60 minuter per dag för en 

god hälsa. Då vuxna idag tenderar till att röra på sig mindre resulterar det i 

att även barn rör på sig mindre. Att cykla eller promenera till skolan skulle 

bidra till en bra bas för rörelse. Att inleda dagen med att röra på sig påverkar 

skolresultaten positivt. Goda vanor grundas tidigt och barnen mår bra av den 

rörelse det ger. Möjligen kan man på skolorna skapa zoner där eleverna 

släpps av och fortfarande har en bit kvar att gå som är säker för dem att ta. 

Zonen blir även avsläppsplats för skolskjutsar så att även dessa barn får 

möjlighet till den rörelse som visats sig vara så bra för skolresultaten. Bilfria 

zoner runt skolor har införts i flera europeiska städer med gott resultat. 

Trafikproblemen runt skolorna ökar varje år eftersom fler föräldrar skjutsar 

sina barn till skolan i bil, och många kör fortare och vill stanna nära 

skolbyggnaden. Ungefär hälften av rektorerna i försäkringsbolagets 

undersökning anser att föräldrar som lämnar och hämtar sina barn med bil 

utgör den största risken. Barns skolväg är en strategisk fråga för att förbättra 

folkhälsan genom att främja vardaglig motion. Ronneby kommun kan ta 

ansvar för elevernas hälsa och skolpresentationer samtidigt som 

klimatpåverkan minskar genom att bilkörning byts mot fossilfri transport. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att ge 

TFK nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på bilfria zoner runt 

skolor i Ronneby Kommun. att intillliggande områden gator/vägar får en 

hastighetsbegränsning för att gynna gående och cyklande barn       
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 177 Dnr 2022-000404 192 

Anmälan av motion från Sune Håkansson (RP) öppna 
Höstsol igen 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson (RP) lämnar följande motion: 

Höstsol var under många år en uppskattad del av äldreomsorgen på 

Vidablick. Efterhand minskade behovet. Avdelningen, åtminstone till 

namnet, lades ner. 

På Höstsol gavs vård i livets slutskede. Behovet av denna avdelning synes ha 

återkommit. Förklaringarna torde vara att de äldre vill bo kvar i sitt ordinära 

boende så länge som möjligt. Alternativet Himmet har man valt bort. När 

den svåra sjukdomen kommer, hamnar man på sjukhuset. Regionen har ont 

om platser. Så snabbt som möjligt ger man diagnosen ”färdigbehandlad”. Då 

får man inte bo kvar längre. 

Idag finns tre möjligheter. Den ena är att flytta tillbaka till det ordinära 

boendet. Den andra är att flytta till något korttidsboende, men detta är tänkt 

just som korttidsboende, inför återflytt till ordinärt boende. Det tredje 

alternativet är flytt till Himmet. 

Höstsol var, och bör var, för dem, där bedömningen är att det endast är en 

kort tid kvar att leva. Att flytta till Himmet, och dit ha flyttat egna möbler, 

etc., är inte relevant. Den tidigare lösningen Höstsol upplevs som mer 

human. 

För våra äldre skulle ett återöppnat Höstsol upplevas som en trygghetsfaktor. 

Man vet då att man kan bo kvar längre i sitt ordinära boende. 

 

Förslaget är sålunda: Öppna Höstsol igen. 

      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 178 Dnr 2022-000417 192 

Anmälan av motion från Nicolás Westrup (SD) och 
Carina Aulin (SD) om att Ronneby kommun ingår ett 
samarbete med kvinnojouren i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Nicolas Westrup (SD) och Carina Aulin (SD) lämnar följande motion: 

Sverigedemokraterna i Ronneby anser att kvinnovåld är ett betydande 

jämställds problem som måste tas på största allvar. 

Under senare år har det dessutom uppdagats att hedersrelaterat våld, ökat och 

att samtalen till kvinnojouren (som är en ideell verksamhet) eskalerat. 

Kommunstyrelsen i Karlskrona beslutade (2022-01-24) att ingå ett 

partnerskap mellan Karlskrona kommun och kvinnojouren. 

 

Sverigedemokraterna yrkar: 

Att kommunledningsförvaltningen utreder möjligheten att införa en liknande 

överenskommelse som Karlskrona kommun ingått med Kvinnojouren. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 179 Dnr 2022-000467 192 

Anmälan av motion från Willy Persson (KD) angående 
utbyggnad av parkeringsyta och anläggning av 
övernattningsstugor vid Ekenäs bad och camping 

 

Sammanfattning  

Willy Persson (KD) lämnar följande motion 

Ekenäs camping och bad är en mycket attraktiv och omtyckt plats att besöka, 

både för campinggäster och badgäster. Även för andra människor är platsen 

attraktiv. Campingen har utvecklats mycket bra sedan Reddens IF öppnade 

upp kiosken år 1983, och senare badplatsen, som rustades upp, och 

simskolan, som kom tillbaka. Tidigare hade campingytan bara plats för 

säsongsplatser. ldag är det helt annat sedan den senaste ombyggnaden, då 

stora förbättringar har skett, bland annat med en större parkeringsyta och 

ställplatser för bl.a. husbilar. Parkeringsytan borde dock ha varit större, 

eftersom den ofta är fullbelagd under varma sommardagar. Det är möjligt att 

utöka parkeringsytan österut. I den visionsskiss som togs fram 2016 skulle 

det finnas sju övernattningsstugor på campingen, men tyvärr har det hittills 

bara blivit en. Vi måste skapa fler övernattningsmöjligheter för våra turister. 

Detta gynnar också sommarrestaurangerna i området.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag:  

- att parkeringsplatsen byggs ut  

- att det skapas fler övernattningsstugor.: 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD). 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 180 Dnr 2022-000468 192 

Anmälan av motion från Willy Persson (KD) angående 
arrende av kommunens betesmarker 

 

Sammanfattning  

Willy Persson (KD) lämnar följande motion: 

Ronneby kommun är en av de största markägarna i länet. Kommunen har 

också tätortsnära marker som lämpar sig för bete. Det är viktigt att dessa 

naturbetesmarker hålls öppna, både för att många rödlistade arter är helt 

beroende av denna naturtyp och för att dessa marker fyller en viktig funktion 

som rekreationsområden. Olika hotade pollinatörer insekter, fåglar och örter 

skulle gynnas starkt av mer naturbetesmark i kommunen. Bevarandet av den 

biologiska mångfalden har också mer och mer kommit att bli ett av 

huvudmålen i den svenska miljöpolitiken. Dessutom ger välskötta betesängar 

ett välkomnade intryck hos turister och övriga besökare i var kommun, 

jämfört med täta igenväxta slyområden längs vägar och bebyggelse.  

Ökad betesdrift blir billigare för kommunen jämfört med om man själv ska 

röja dessa marker manuellt med regelbundna intervall. Dessutom gynnas det 

lokala lantbruket, och de boende i närområdena får en mer naturlig kontakt 

med lantbrukets husdjur och därmed också en ökad insikt om lokal 

livsmedelsproduktion. Flera kommuner i landet har infört arrendemodeller 

för tätortsnära betesmarker där arrendekostnaden är kraftigt sänkt (eller noll 

kr) och där man fördelar kostnaderna för stängsling och underhåll mellan 

jordägare och arrendator (se t.ex. Uppsala och Varbergs kommuner).  

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag:  

- att arrendekostnaden för tätortsnära naturbetesmarker sätts till 1 kr/ha  

- att kommunen står för stängsling vid uppförande av nya stängsel  

- att arrendatorn står för underhåll och underhållskostnader      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD). 
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 181 Dnr 2022-000484 101 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) tackar de ledamöter som idag gör sitt 

sista kommunfullmäktigesammanträde: 

Magnus Persson (M) 

Tim Svanberg (C) 

Willy Persson (KD) 

Thomas Svensson (S) 

Bo Johansson (S) 

Magnus Johannesson (S) 

Stefan Österhof (S) 

Ingrid Karlsson (S) 

Pär Dover (S) 

Ally Karlsson (V) 

Tomas Lund (SD) 

Haide Friberg (SD) 

Yvonne Olsson (SD) 

Anna Carlbrant (-) 

 

Även de ersättare som lämnar kommunfullmäktige tackas. 

 

Lennarth Förberg (M), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Bo Johansson (S) 

samt Peter Bowin (V) tackar Nils Ingmar Thorell (L) som också gör sitt sista 

kommunfullmäktige varav de senaste sexton åren som ordförande. 

________________ 

 


