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§ 540 Dnr 2021-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

 ________________ 
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§ 541 Dnr 2021-000752 041 

Budget 2022 Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby 
Miljöteknik Energi AB 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med förslag till budget för 

driftbudget samt investeringsbudget för Ronneby Miljö och Teknik AB samt 

Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

Vd Peter Berglin samt ekonomichef Cecilia Mårtensson, Ronneby Miljö och 

Teknik AB informerar om förslagen.. 

I det redovisade budgeterna har inte hänsyn tagits till justering av elnätstaxa, 

tagen av styrelsen 2021-10-28 samt investeringen i Brantafors vattenverk, 

kommunfullmäktigebeslut 2021-11-25 § 285.      

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att  

1. Drift- och investeringsbudget för Ronneby Miljö& Teknik AB 2022 

justeras med påverkan av beslutad justering av elnättaxan samt 

beslutad investering i Brantafors vattenverk samt därefter godkänns.  

2. Drift- och investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik Energi 2022 

godkänns 

3. Direktiv ges till stämmoombud enligt följande:  

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

* val av ordförande vid stämman 

* godkännande av röstlängd 

* val av justeringsman 

* prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

* besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad driftbudget 
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* besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad 

investeringsbudget    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige att 

1) godkänna drift- och investeringsbudget för Ronneby Miljö & Teknik 

AB med justeringar gjorda pga justerad elnätstaxa, tagen av styrelsen 

för Ronneby Miljö & Teknik AB 2021-10-28 samt investeringen i 

Brantafors vattenverk, tagen av kommunfullmäktige 2021-11-25 § 

285 

2) godkänna drift- och investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik 

Energi AB 

3) lämna följande direktiv till kommunens stämmoombud i Ronneby 

Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

* val av ordförande vid stämman 

* godkännande av röstlängd 

* val av justeringsman 

* prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

* besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad driftbudget 

* besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad 

investeringsbudget 

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 542 Dnr 2021-000736 303 

Anhållan om att införliva fastigheter i 
verksamhetsområdet för Dagvatten fastighet och 
Dagvatten gata 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna nedan i 

verksamhetsområdet för Dagvatten fastighet.  

Bustorp 1:10  

Bustorp 1:11  

Bustorp 1:49  

Bustorp 1:50  

Bustorp 1:51  

Bustorp 1:52  

Fastigheterna ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde för 

dagvatten fastighet. Exploatören som skall bebygga fastigheterna har låtit 

göra en dagvattenutredning och i denna kom det fram att det inte går att 

hantera dagvattnet från fastigheterna lokalt.  
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Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna nedan 

och området markerat med ljusgrönt i kartan nedan i verksamhetsområdet för 

Dagvatten gata.  

Bustorp 1:10  

Bustorp 1:11  

Bustorp 1:49  

Bustorp 1:50  

Bustorp 1:51  

Bustorp 1:52 

 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är Miljötekniks förslag. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Bustorp 1:10, Bustorp 1:11, 

Bustorp 1:49, Bustorp 1:50, Bustorp 1:51 och Bustorp 1:52 i 

verksamhetsområdet för Dagvatten fastighet samt i verksamhetsområdet för 

Dagvatten gata i enlighet med grön markering på nedanstående karta. 
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 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 543 Dnr 2021-000574 533 

Remiss av Ds 2021:25 Bromma flygplats - underlag för 
avveckling av drift och verksamhet. Dnr I2021/02381 

 

Sammanfattning  

Ronneby Kommun i egenskap av hemkommun för Ronneby Airport, lämnar 

följande yttrande angående Bromma Flygplats – underlag för avveckling av 

drift och verksamhet. 

Utredarens uppdrag har inte varit att kartlägga skälen eller ställa dessa mot 

varandra. Uppdraget har varit att beskriva hur, inklusive tidplan, en 

avveckling skulle gå till i nuläget, med beaktande av pandemin, flygets roll i 

transportsystemet, behovet av tillgänglighet och samhällsviktigt flyg med 

mera.  

Utredaren beskriver i rapporten den oro som finns bland företrädare för 

kommuner och regioner runt om i landet och har uppfattat att man ser 

Bromma som en mycket viktig resurs för den regionala utvecklingen. 

Ronneby kommun anser inte att utredaren tagit hänsyn till denna oro och att 

bedömningen att Arlanda kan ta emot trafiken från Bromma, speciellt på lika 

villkor inte är tillräckligt underbyggd.  

I utredningen görs också en bedömning att flygtrafiken kan nå volymerna 

före pandemin någon gång mellan 2024/25 och 2038/39. Ronneby kommun 

anser att osäkerheten är väldigt stor och man bör avvakta med beslut om 

eventuell avveckling till man ser hur trafiken utvecklar sig. Exempelvis är 

flygbolagets BRA:s rekonstruktion avslutad och trafiken är återigen under 

uppbyggnad.  

Utredaren gör bedömningen att, med ett antal kompensatoriska åtgärder på i 

första hand Arlanda flygplats och för marktransporterna mellan Arlanda och 

Stockholm, kan effekterna på den regionala tillgängligheten vid en 

avveckling av Bromma flygplats dämpas. För resenärerna innebär det minst 

5 min längre flygtid, 3–8 min längre tax tid efter landning. Den utökade 

genomloppstiden på en stor flygplats som ARN kontra BMA uppskattar vi 

till 5-10 min. Om man inte åker Arlanda Express in till Stockholm förlängs 

restiden till Stockholm city med ca 20 min. Att använda uttryck som 

”Brommafiera Arlanda” låter fint men lär vara betydligt svårare att 

genomföra helt enkelt därför att de fysiska förutsättningarna är annorlunda.  
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Därtill är kostnaderna för flygbolagen högre på Arlanda och möjligheten för 

mindre flygbolag att föra markstopp betydligt sämre på Arlanda än på 

Bromma. Därmed försvåras de mindre bolagens konkurrenskraft och 

möjlighet att operera effektivt. I Blekinge har vi tydligt sett hur monopol på 

flygförbindelserna till Stockholm påverkar prisbilden vilket i sin tur har 

negativ påverkan för Blekinges företag att konkurrera på lika villkor som län 

med bättre och billigare tillgänglighet till Stockholm. 

 

Sammanfattningsvis bedömer Ronneby kommun att två aktörer som flyger 

till Arlanda högst troligt inte kommer vara ekonomiskt hållbart i längden och 

eftersom SAS är dominerande på Arlanda kommer det vara svårt för annan 

aktör att konkurrera och dessutom kunna göra det på lika villkor. Därför 

förordar Ronneby Kommun att Bromma Stockholm Airport kvarstår i drift. 

I till tjänsteskrivelsens bifogat dokument, Brommas betydelse för Blekinge, 

förtydligas våra synpunkter ovan.    

 

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till remiss som svar 

från Ronneby kommun angående avveckling av Bromma Flygplats – 

underlag för avveckling av drift och verksamhet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

samt Roger Gardell (L). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar ovanstående som sitt remissyttrande 

över Ds 2021:25 Bromma flygplats - underlag för avveckling av drift och 

verksamhet.  

________________ 

Exp: Infrastrukturdepartementet 
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§ 544 Dnr 2021-000575 533 

Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd 
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av 
Bromma Stockholm Airport  

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har i egenskap av värdkommun för Ronneby Airport tagit 

del av Swedavias: Sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende 

förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport 

Analysen har strikt utgått från bolagets affärsmässiga perspektiv och 

bedömningar om utvecklingen av flygmarknaden efter covid-19. Inga 

kontakter med andra aktörer har tagits. 

Swedavias samlade bedömning att det under rådande 

marknadsförutsättningar inte är affärsmässigt motiverat att fortsätta driva 

Bromma vidare samt att konsekvenserna av ett politiskt beslut om en förtida 

nedläggning är hanterbara och sammantaget medför fördelar för Swedavia. 

En grundläggande förutsättning är att Arlanda får långsiktiga förutsättningar 

att utvecklas i takt med marknadens och samhällets behov. 

 

Bedömning 

Ronneby kommuns synpunkter: 

Uppdraget att återkomma med en konsekvensanalys utifrån bolagets 

affärsmässiga perspektiv av ett eventuellt politiskt beslut att i förtid stänga 

Bromma Stockholm Airport (nedan ”Bromma”), gavs till Swedavia bland 

annat med tanke på flygbolaget BRA:s rekonstruktion. Ronneby kommun 

anser att nu när flygbolaget BRA:s rekonstruktion är slutförd och trafiken 

återstartats minskar relevansen utav konsekvensanalysen.  

Swedavia nämner själva att det finns en risk för att flygtillgängligheten för 

vissa orter kan bli försämrad vid en förtida avveckling av Bromma. Ronneby 

kommun ser betydande risker i att de mindre flygbolagen inte erbjuds start 

och landningstider på Arlanda i samma utsträckning som de större 

flygbolagen. I de fall de erbjuds start och landningstider inom samma 

tidsfönster som de större aktörerna finns även en risk att man tvings landa 

längre från terminaler och i värsta fall inte får taxa in till gate utan 

passagerarna tvingas åka buss till terminalen. Konsekvensen för resenären är 

minskad bekvämlighet och längre restid. I slutänden innebär detta också 
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sämre konkurrenskraft för de mindre flygbolagen. Den längre 

vändningstiden på en större flygplats innebär också ökade kostnader, inte 

minst för mindre flygbolag. Det sättet att operera äter kostnader eftersom 

flygplan och besättning tillbringar för mycket tid på marken. För resenärerna 

innebär det att turtätheten och därmed tillgängligheten minskar. 

Transfertiden från Arlanda in till centrala Stockholm är längre från Arlanda 

jämfört med Bromma. Detta har Swedavia själva uppmärksammat i 

konsekvensanalysen då merparten av resenärerna på Bromma inte byter till 

andra flyg utan till största delen har Stockholm som slutdestination förlängs 

omloppstiden på flygplatsen såväl som transporten in till centrum. 

Sammanfattningsvis bedömer Ronneby kommun att två aktörer som flyger 

till Arlanda högst troligt inte kommer vara ekonomiskt hållbart i längden och 

eftersom SAS är dominerande på Arlanda kommer det vara svårt för annan 

aktör att konkurrera och dessutom kunna göra det på lika villkor. Därför 

förordar Ronneby kommun att Bromma Stockholm Airport kvarstår i drift.        

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen arbetsutskott godkänner förslag till remiss som svar 

från Ronneby kommun angående förtida avveckling av Bromma Stockholm 

Airport 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar texten i avsnittet Bedömning som sitt 

remissyttrande över Swedavia AB:s sammanfattning av begärd 

konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm 

Airport . 

________________ 

Exp: 

Infrastrukturdepartementet 
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§ 545 Dnr 2021-000699 014 

Remiss - Länstransportplan för Blekinge 2022-2033, 
remissversion 2021-11-08 

 

Sammanfattning  

Region Blekinge har översänt Länstransportplan för Blekinge 2022-2033 på 

remiss.  

Regeringen har uppdragit åt länsplaneupprättarna, i Blekinge Region 

Blekinge, att upprätta förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för 

regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033. Länstransportplanen 

är regionens verktyg för prioritering av infrastrukturåtgärder. Planen ska 

beskriva länets transportsystem med dess funktioner och brister, utifrån mål 

och behov med utgångspunkt i Blekinges strategiska läge. Vidare utgör 

Länstransportplanen underlag för infrastrukturåtgärder inom länet.  

Mål och prioriteringar av Blekinges infrastruktur har behandlats vid skilda 

tillfällen och har skett genom arbetet med sydsvensk systemanalys, 

Sydostpaketet och arbetet inom regionsamverkan Sydsverige. Dessa ligger 

sedan till grund för mål och utgångspunkter för prioriteringar i länsplanen.  

Blekinges infrastruktur skall främja den regionala utvecklingen i länet men 

också i ett vidare sammanhang för att knyta Blekinge tätare med övriga 

Sydsverige. Blekinges centralt utpekade hamnar skall kopplas samman med 

det Transporteuropeiska Transportnätverket (TENT-T).  Detta möjliggörs 

genom förbättringar av Riksväg 27 och 15 i länsplanen tillsammans med 

Sydostlänken och utbyggnad av E22 mellan Ronneby och Nättraby i 

nationella planen. I TENT-T ingår även Ronneby Airport. 

Länstransportplanens inriktning skall bidra till ett mer hållbart 

transportsystem genom att stärka järnvägen för gods och resande och göra 

cykeln till ett attraktivt transportmedel. Förhållandevis stora insatser ligger i 

att tillsammans med samfinansiering med kommunerna bygga ut cykelvägar 

och utveckla förutsättningarna för kollektivtrafiken. Andra delar av väsentlig 

betydelse i länsplanen är avsatta medel för samfinansiering av satsningar i 

nationella planen med avgörande betydelse för Blekinges utveckling. 

Närmare en fjärdedel av länsplanens medel har därav avsatts för 

samfinansiering av Sydostlänken, öka kapaciteten och förkorta restiden på 

Blekinge kustbana.  

Utgångspunkterna för inriktningen i länsplanen är Blekinges strategiska läge 

och behovet av en arbetsmarknadsförstoring. Blekinges närhet till 
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Öresundsregionen och regionens position vid södra Östersjön, ökad handel 

med Baltikum, Polen, Centraleuropa och vidare mot Asien.  

 

Blekinge fick en första tilldelning i förslagsramen på 610 mkr. Efter 

uppräkning från tidigare länsplan av ej förbrukade medel blev den justerade 

summan 696 mkr. En stor del av planförslagets totala ram går till 

samfinansiering med Nationell plan till järnvägsåtgärder i Blekinge. 

De strategiska ställningstaganden som gjorts inför tidigare 

planeringsomgångar kvarstår med satsningar på järnväg och sammodala 

godstransporter för att bidra till en hållbar utveckling genom klimateffektiva 

transportlösningar. 

Samverkan har skett mellan de Sydsvenska regionerna med framtagandet av 

en gemensam systemanalys och positionspapper för infrastrukturens 

utveckling. Båda dessa processer har satt avtryck i länstransportplanen. 

Dessa ligger sedan till grund för mål och utgångspunkter för prioriteringar i 

länsplanen.      

Bedömning 

Inriktningen i denna plan följer i stort länsplanen 2018-2029. Liksom i 

tidigare länsplan ligger fokus på Blekinges strategiska position i södra 

Östersjöregionen. 

Länstransportplanen beskriver på ett bra sätt förutsättningarna och 

utgångspunkterna för de förslag som sedan läggs.  Det positiva är 

vägsatsningarna på RV 27 och RV 15 samt tydligheten vad gäller 

sydostlänken och prioritering av cykelvägar.  

Att utifrån Riksväg 27, en viktig länk mellan sydöstra Sverige och 

västkusten prioritera att åtgärda en längre sammanhållen sträcka, förbifart 

Backaryd och Hallabro, för att få ökad effekt och till lägre kostnad stöds av 

Ronneby kommun.  

Länsplanen lyfter att Blekinge kustbana tillsammans med E22 har en 

avgörande inverkan på länets utveckling. Genom succesiva förbättringar är 

det långsiktiga målet att kunna resa mellan Malmö-Karlskrona på två 

timmar. Målet medför ca 15 minuters restid mellan Blekinges kuststäder 

vilket underlättar pendling och gör arbetsmarknaden starkare. Ronneby 

kommun ställer sig positiva till en utbyggnad av E22 samt förbättrad 

tågkommunikation mellan Karlskrona och Malmö, men ser inte att 

Kustbanans framtida utveckling bör ske på bekostnad av nedläggning av 

tågstoppen på de mindre orterna i länet. En uträtning ger stora konsekvenser 

för människor boende i länet och en prioritet bör vara två parallella system. 

Tillgodose tågpendling inom länet så väl som pendling mellan regioner. 

Länsplanen lyfter ambitionen att på sikt kunna ha två parallella tågsystem; 
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ett regionaltåg med få stopp, kortare restider och ett lokaltåg som stannar på 

fler orter. Ronneby kommun ser detta som mycket positivt och önskar att 

denna ambition skall lyftas upp och tydliggöras än mer i föreslagen länsplan.  

 

Ronneby kommun är starkt kritisk till att länsplanen inte nämner Ronneby 

kommuns visionsbild om att möjliggöra ett stationsläge vid en utbyggnad av 

mötesspår vid Kallinge. Samt att mötesspåren placeras på ett sådant sätt att 

de möjliggör ett framtida stationsområde i närheten av Ronneby Airport, där 

det kan genererar störst framtida nytta.  Länsplanen bör lyfta möjligheterna 

med ett stationsläge som ger förutsättningar att i större skala åka kollektivt, 

vilket generera stora nyttor för bland annat Ronneby Airport och 

försvarsmakten. Samt framöver vara en del i ett framtida strategiskt beläget 

nav för transportbyten. 

 

I Kallinge finns Blekinges enda flygplats, Ronneby Airport. Ronneby 

kommun anser att Ronneby Airports betydelse för länet och betydelsen för 

den regionala utvecklingen inte lyfts fram i den omfattning den borde i 

Länsplanen. Flygplatsen har en viktig betydelse för länet och är hela länets 

angelägenhet. Medel borde även avsättas för flygplatsen för att trygga och 

utveckla flygplatsens framtida regionala roll och utveckling av flyglinjer.  

 

Kommunen håller med om att nya bostäder i stationsnära lägen blir 

attraktiva och ökar resandet med tåg och buss, men att länsplanen samtidigt 

bör tydliggöra vikten av att möjliggöra och underlätta byten mellan 

transportslag med tydliga nav och kopplingar för en fungerande helhet i 

transportsystemen.  Detta förstärker utvecklingen mot ett miljömässigt 

hållbart resande såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Arbetsmarknadsförstoring lyfts i många sammanhang upp som avgörande 

för regionala utvecklingsmöjligheter. Ronneby kommuner betonar att det 

samtidigt som länet skall tillgodose att vara uppkopplad i ett större 

geografiskt sammanhang och arbetsmarknadsregion inte tappar bort 

närhetsskapande åtgärder. Närhetsskapande åtgärder för att tillgodose ett väl 

fungerande lokalt kollektivtrafiksystem knyter samman länet och attraherar 

invånare, besökare och är utvecklande för lokal och regional arbetsmarknad. 

Länsplanen spelar en viktig roll i att värna om en utveckling där de mindre 

ortsstationerna bibehålls och även utökas med fler stationslägen. 

 

Ronneby stödjer att både cykel- och kollektivtrafikåtgärder får ett stort 

utrymme i planen. Ronneby kommun har dock sedan tidigare ifrågasatt att 

när det gäller cykelvägar längs statliga vägar ska till överenskommelser med 
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kommunerna om medfinansiering för att åtgärderna ska läggas in i planen. I 

de fall det finns och sedan länge funnits påtalade brister beträffande säkerhet 

för gående och cyklister vid en statlig väg bör utgångspunkten vara att 

åtgärder bekostas med statliga medel. 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta att överlämna ovanstående som Ronneby kommuns yttrande.      

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet 

till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört eget 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 546 Dnr 2021-000750 212 

Revidering av översiktsplan 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns nu gällande Översiktsplan, Ronneby 2035, antogs i 

Kommunfullmäktige 2018-06-20 och kan i översiktsplanesammanhang ses 

som relativt ny. Dock har, sedan planen antogs, kommunen planlagt stor del 

av de utpekade områdena i översiktsplanen för framtida tätortsutveckling 

och verksamhetsområden.  

Det är av vikt att se över planreserven och tillgodose en långsiktig och 

hållbar strategi för kommunens samhällsbyggnad över tid.  

Sedan kommunen antog sin översiktsplan har flera lagändringar i Plan- och 

Bygglagen (PBL) som berör översiktsplanering tillkommit, främst de 

ändringar som trädde i kraft 1 april 2020. Dessa lagändringar ställer nya krav 

på innehåll vid framtagandet av översiktsplan, det kontinuerliga arbetet med 

uppföljning av befintlig översiktsplan, samt processen för att anta och 

aktualitetspröva en översiktsplan. Därutöver har också Barnkonventionen 

blivit lag 1 januari 2020 och barnrättsperspektivet skall tillgodoses i 

översiktsplanen. Agenda 2030, nationell strategi för klimatanpassning och 

nationella miljömål är andra delar av vikt som översiktsplanen skall hantera 

och som utvecklats sedan Ronneby kommuns översiktsplan antogs.  

Det pågående nationella digitaliseringsarbetet av 

samhällsbyggnadsprocessen berör även översiktsplanen framöver i form av 

kommande direktiv av hur planen skall hanteras, lagras och presenteras i en 

digital modell.       

Bedömning 

Ronneby kommun har ett behov av att tillgodose mark för verksamhets- och 

bostadsutveckling över tid. Detta innefattar en översyn och 

ställningstaganden av hela kommunens markanvändning och tydliggör 

konsekvenser för kommunen i sin helhet 

Lagändringar från 1 april 2020 främst i 3 kap i Plan- och Bygglagen har stor 

påverkan på hur bedömningen görs av Ronneby kommuns behov av att 

upprätta en ny översiktsplan. 
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En del i lagändringen är att Sveriges kommuner ska göra en 

aktualitetsprövning av gällande översiktsplan genom att ta fram en 

Planeringsstrategi.  

Det innebär att Ronneby kommun under perioden från ordinarie val till 

kommunfullmäktige år 2022 fram till senast 11 september 2024 antingen ska 

ha antagit en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan. Om detta inte 

genomförs inom tidsramen upphör översiktsplanen att vara aktuell.  

En inaktuell översiktsplan resulterar bland annat i:  

 att detaljplaner ska handläggas med utökat förfarande  

 att andra myndigheter får göra egna bedömningar om hanteringen av 

den fysiska miljön vid beslut om exempelvis tillstånd enligt 

miljöbalken  

 att översiktsplanen inte kan fungera som avsett underlag inom 

områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

 

Framtagandet av en planeringsstrategi innebär ett arbete där 

ställningstaganden görs av kommunens förändrade planeringsförutsättningar, 

samt genomgång och bedömning av aktualiteten för översiktsplan och 

planens tematiska tillägg.  

 

Nya lagkrav 1 april år 2020 (3 kap PBL) innebär bland annat:  

 att översiktsplanen skall redovisa grunddragen i fråga om den 

avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela 

kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta.  

 att det i planen ska det framgå hur kommunen anser att den byggda 

miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

 att översiktsplanen för en viss del av kommunen får redovisas med en 

annan detaljeringsgrad än för kommunen i övrigt.  

 

Det finns definierade behov av fördjupning för Ronneby stad, samt ett 

tidigare beslut av fördjupad översiktsplan för Karlshamnsvägen/Västra 

industrigatan och med den nya lagändringen i PBL möjliggörs 

fördjupningsbehovet inom ramen för ett nytt översiktsplanarbete.  

Översiktsplaneringen är därtill ett viktigt instrument för kommunen när det 

gäller att förbereda och genomföra kommunens bostadspolitiska intentioner. 

I översiktsplanen anger kommunen hur man tänker tillgodose det långsiktiga 

behovet av bostäder. En revidering av bostadsförsörjningsprogrammet 
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behövs där man tar fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Arbetet 

inleds parallellt med arbetet med planeringsstrategin.  

Arbetet med att tillgodose framtida behov av verksamhetsmark och mark för 

bostadsbyggande, innebär en översyn och redovisning av hela kommunens 

användning av mark- och vattenområden i plan och stärker beslutet om att 

Ronneby kommun skall upprätta en ny översiktsplan. 

Omfattningen för initiering av arbetet med översiktsplan bedöms innefatta: 

 Framtagande av en Planeringsstrategi  

 Projekt- och kommunikationsplan 

 Revidering av bostadsförsörjningsprogram och framtagande av nya 

riktlinjer för bostadsförsörjning 

Projektplanen ska hantera vilka förvaltningar som ska engageras, hur 

projektorganisationen ska se ut, tidplan och budget för översiktsplanarbetet. 

Detta görs enligt Ronneby kommuns antagna projektmodell i form av en 

förstudie. 

För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att en grundläggande förståelse 

finns för att arbetet kommer att behöva involvera flera förvaltningar och 

enheter och att resurser kommer behöva avsättas.        

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kommunstyrelsen beslutar 

ge enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att genomföra en 

planeringsstrategi och upprätta en ny översiktsplan. Planeringsstrategin ska 

antas i Kommunfullmäktige efter valet 2022. 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 

enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att genomföra en 

planeringsstrategi och upprätta en ny översiktsplan. Planeringsstrategin ska 

antas i kommunfullmäktige efter valet 2022. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 547 Dnr 2021-000749 253 

Försäljning av Släggan 1, Peder Holmsgatan 7 

 

Sammanfattning  

Bolaget Konceptutvecklarna i Sverige har sedan sommaren 2021 

markanvisning på fastigheten Släggan 1 på Peder Holmsgatan i Ronneby. 

Under markanvisningstiden har bolaget tagit fram bygglovhandlingar och 

sökt bygglov för ett bostadshus på fastigheten innehållande 16 

hyreslägenheter. Försäljningspriset är satt utifrån en oberoende värdering 

och uppgår till 700 kr/BTA. Byggstart planeras till våren 2021.       

Bedömning 

Fastigheten Släggan 1 omfattas sedan 2014 av en detaljplan om tillåter 

bostadshus i upp till fyra våningar. Under början av 2021 revs det gamla s.k. 

föreningshuset som sedan länge stått tomt. Under sommaren 2021 fick 

bolaget Konceptutvecklarna i Sverige AB markanvisning på fastigheten för 

att ta fram ett koncept för byggnation. Bygglovsansökan är inlämnad till 

miljö- och byggnadsförvaltningen och bygglovsbeslut väntas erhållas under 

december. Planerad byggnation innehåller 16 hyreslägenheter fördelade på 

fyra stycken treor och 12 stycken tvåor. Försäljningspriset bygger på en 

oberoende värdering och uppgår till 700 kr/BTA. Total BTA för planerad 

byggnation uppgår till ca 1000 m2. Byggstart planeras under våren 2021.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal gällande Släggan 1.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt Bengt Sven Åke Johansson 

(SD). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal gällande Släggan 1. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 548 Dnr 2021-000734 287 

Informationsärende fönsterbyte Stadshuset 

 

Sammanfattning  

Uppdraget med fönsterbyte i Stadshuset är beställt hos MEX, mark- och 

exploateringsgruppen.  Beställningen innebär start av byte av fönster inom 

flygel C vilken överlämnades i våren 2021 samt kompletterande text till 

beställning under augusti månad. Själva bedömningen av kostnaden med 

byte av fönster gjordes under år 2018 och tillställd budget har inte reviderats 

sedan dess.   

Beställningen med ventilation- och komfortkylinstallation utreds fortfarande 

hos Fastighetsenheten då takbjälklags konstruktion och takbeläggning utreds. 

Beställning av ventilation- och komfortkylsinstallation för flygel C beräknas 

lämnas till MEX under januari månad. Arbetet sker i nära samarbete mellan 

Fastighetsenheten och MEX-gruppen.  

Det har framkommit under projektering att det finns ytterligare en mjukfog 

innehållande klorparafiner som ligger inom byggnaden och 

ventilationskanal. 

Mjukfogen ligger i den tilluftskanal som förser kontoren med förvärmd 

friskluft. Det medför att även denna fog ovillkorligen måste tas bort med 

hänsyn till de risker klorparafiner/klorfenoler utgör i tilluften. Se bifogad 

rapport; PM-Inomhusmiljö.  

Väggkonstruktionen har ytterligare analyserats och det kan konstateras att 

den, sedan tidigare redovisade fibercementskivan som också är vindskydd, 

bakom den yttre fasadskivan med klinker, måste tas ned på hela fasadytorna. 

Fibercementskivan innehåller asbest och med gällande 

arbetsmiljöskyddsföreskrifter medför detta ökat arbete med att riva dessa.  

Fasadskivorna är det yttre skiktet med klinker. Fasadskivorna är uppbyggda 

med en typ av glasfiberarmerad cement. Dessa skivor är element, vilka är 

uppdelade så att det finns separata fasadskivor över, under och emellan 

fönster. Fasadskivorna är uppskruvade på läkt som i sin tur är monterad på 

de underliggande fibercementskivorna som utgör vindskydd.  

Fasadskivorna har suttit på fasaderna i drygt 50 år. Det har tidigare förutsatts 

att dessa skivor inte ska gå sönder vid hantering och att dessa ska gå att 

återanvända. Det bedöms att, trots varsam hantering, kan det inte uteslutas 

att fasadskivor går sönder, d.v.s. att de spricker.  
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Det finns inga reservskivor att tillgå, utan det behöver förberedas att ta 

skivor från en mindre utsatt yta och ger mindre belägenhet och ersätta den 

väggytan med en ny fasadskiva. Detta får utredas vidare med vilket 

fasadmaterial som då skulle ersätta dessa borttagna skivor.   

Själva fönsterbytet är därmed mer av ett fönster- och fasadarbete. Man kan 

först fastslå kostnaden för arbetet med flygel C efter att ha fått i anbudspriser 

varför arbetet fortsätter med denna flygel. En utvärdering av arbetet och 

kostnader bör göras innan följande etapper startar.     

Deltar i debatten 

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

Åke Johansson (SD). Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört eget 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Sören Andersson, fastighetschef 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef 
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§ 549 Dnr 2021-000731 265 

Rutin för hantering av naturreservat och liknande 
skydd 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige gav 2021-09-30 mark- och exploateringsenheten i 

uppdrag att tillsammans med Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen utreda 

och presentera ett förslag på hur och vart beslut om reservat inom 

kommunen ska fattas. Rutin har funnits sedan tidigare men har förtydligats 

och arbetats igenom gemensamt med berörda tjänstemän.   

 

Bedömning 

Reservatsbildning, ombildning av reservat, Natura 2000 eller liknande skydd 

har hanterats främst genom Kommunledningsförvaltningen men med remiss 

eller dialog med övriga förvaltningar innan yttrande lämnas till exempelvis 

Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Sedan 2019 då mark- och 

exploateringsenheten bildades har mark- och exploateringschef varit 

sammanhållande och ansvarig för yttrande. Remissyttrande, dialog och 

möten om skyddsförslag har hållits med främst markförvaltare, 

skogsförvaltare, gata/parkchef men även med verksamheter som kan 

påverkas utav reservatsbestämmelser eller skyddsbestämmelser.  

Kommunfullmäktige gav 2021-09-30 mark- och exploateringsenheten 

(MEX) i uppdrag att tillsammans med Teknik-, Fritid- och 

Kulturförvaltningen (TFK) utreda och presentera ett förslag på hur och vart 

beslut om reservat inom kommunen ska fattas. En arbetsgrupp bildades 

bestående av från TFK förvaltningschef Anders Karlsson, skogsförvaltare 

Håkan Lindberg, gata/parkchef Patrik Hellsberg samt från MEX mark- och 

exploateringschef Anna Hinseäng och markförvaltare Eva Lydin. En rutin 

som hanterar nya reservat, ombildning av reservat, Natura 2000, biotopskydd 

och liknande skydd har tagits fram och bifogas denna tjänsteskrivelse. 

Rutinen presenteras för teknik-fritid- och kulturnämnden i december. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta följande: 

* Att uppdraget anses återrapporterat  
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Att rutinen för hantering av naturreservat och andra skydd fastställs. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Tommy 

Anderson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet lämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört eget 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 550 Dnr 2021-000473 041 

Direktiv och tidplan för verksamhets- och ekonomisk 
uppföljning 2022 samt arbete med budget 2023 plan 
2024-2025 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutar i december/januari månad om en tidplan och 

direktiv för budgetarbetet och uppföljningar. I direktiven framgår om arbetet 

ska avse ett- eller tvåårsbudget. 

Förslag till tidplan framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Anvisningar för det praktiska arbetet med de tre formella uppföljningarna 

lämnas av ekonomienheten inför varje uppföljning. 

I kommunens ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” framgår 

övergripande hur budgetarbetet samt uppföljningen av verksamhet och 

ekonomi ska ske. Där framgår också övergripande 

ekonomistyrningsprinciper och rutiner vid befarade avvikelser.  

Bolagen har att i möjligaste mån följa kommunens planering för budget- och 

uppföljningsprocess. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplan för verksamhets- och 

ekonomisk uppföljning 2022 samt arbete med budget 2023 plan 2024-2025 

enligt bifogat förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna direktiv för arbetet med budget 2023 

enligt bifogat förslag.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Kenneth 

Michaelsson (C). 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. fastställa tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2022 

samt arbete med budget 2023 plan 2024-2025 enligt bifogat förslag. 

 

2. lämna direktiv för arbetet med budget 2023 enligt bifogat förslag.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 551 Dnr 2021-000712 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
plåtslageriarbeten papptaksarbeten och snöskottning 
av tak 21/48 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun, Ronnebyhus AB, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB 

Ronneby Industrifastigheter upphandlar leverantör för plåtslageriarbeten, 

papptaksarbeten och snöskottning av tak i enlighet med 

upphandlingsdokument. 

Kommentar 

Upphandlingen är en gemensam upphandling för ovan nämnda bolag. 

Upphandlingen avser täcka bolagens behov av Plåtslageriarbeten, 

papptaksarbeten och snöskottning av tak.  

Upphandlingen ska resultera i tecknande av upphandlingskontrakt med en 

eller flera leverantörer. Upphandlingen är således uppdelad i tre delar och 

anbud kan lämnas på valfri/valfria delar: 

 Plåtarbeten 

 Papptaksarbeten 

 Snöskottning av tak  

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för Ronneby kommun fastställa 

upphandlingsdokumentet gällande upphandling av leverantör för 

Plåtslageriarbeten, papptaksarbeten och snöskottning av tak. 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för Ronneby kommun fastställa 

upphandlingsdokumentet gällande upphandling av leverantör för 

Plåtslageriarbeten, papptaksarbeten och snöskottning av tak. 

________________ 

Exp: 

Annica Blomstrand, upphandlare 
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§ 552 Dnr 2021-000725 004 

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

För att det ska vara möjligt att hitta i arkivet i framtiden är det viktigt att veta 

hur organisationen har sett ut och därmed vad som kan finnas i de olika 

arkiven. Enligt både arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska 

varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna 

handlingar (arkivbeskrivning). Det har därför efter påpekade vid en 

arkivtillsyn från Sydarkivera tagits fram en arkivbeskrivning utifrån den mall 

som de rekommenderar.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att anta arkivbeskrivningen. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

arkivbeskrivningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(71) 
2021-12-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 553 Dnr 2021-000723 4390 

Information vindkraftsprojekt 

 

Sammanfattning  

 Sveavind offshore har översänt tidig information om havbaserade 

vindkraftsprojektet Utklippan. Projektet är beläget inom Sveriges 

ekonomiska zon mellan Hanö och Utklippan. Avstånd till fastland i Ronneby 

är drygt 42 km. Planerad total effekt är 1804 MW och antalet verk är 82 

stycken. Förväntad årsproduktion är 59 TWh per år. Beräknad driftsättning 

är år 2030.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (L) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M)ställer proposition på framfört eget 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 554 Dnr 2021-000748 319 

Informationsärende - Projekt Lilla Torg 

 

Sammanfattning  

Näringslivsutvecklare Annika Sandqvist, enheten för näringsliv och 

kommunikation samt Anette Rolfmark, fastighetsägare informerar om 

förändrade förutsättningar för stadskärnan och Projekt Lilla Torg i 

korsningen Prinsgatan/Karlskrongatan. En tänkt mötesplats med restauranger 

och caféer med uteserveringar, gärna permanenta sådana. Projektet är ett 

samarbete i BID-arbetet (Business Improvment District) och tittar nu vidare 

på frågor som bygglov, tillfälliga bygglov, arrende, trafik, räddningstjänstens 

behov, gestaltningsprogrammet mm.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 555 Dnr 2021-000352 007 

Revisionsrapport- Granskningsrapport kommunala 
aktivitetsansvaret 

 

Sammanfattning  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun 

granskat om utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har säkerställt att 

arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) bedrivs 

ändamålsenligt. Deras sammanfattande bedömning är att arbetet med det 

kommunala aktivitetsansvaret inte fullt ut bedrivs ändamålsenligt. 

Bedömningen grundar sig på att det inte finns en samlad uppföljning, och 

därigenom ingen överblick över om det finns tillräckliga resurser och 

insatser för arbetet. De ser därtill att det finns brister gällande kunskaper och 

tekniska förutsättningar kopplade till IT – systemet, samt att det skett en 

nedprioritering av gruppen KAA – ungdomar inom ramen för pågående 

projekt. De ser dock att ett aktivt arbete som utgår från en handlingsplan med 

mål, rutiner, riktlinjer och ansvarsfördelning, vilket det även sker en 

utvärdering av.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar de Kommunstyrelsen: 

 

 Säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan.  

 Tillse att mål om minskat försörjningsstöd inte påverkar KAA arbetet 

negativt.  

 Aktivt följa upp de mål som är satta för Navigatorcentrum. 

 

Yttrande 

De delar där revisionsrapporten pekar på vikten av samverkan ser Enheten 

för Arbetsmarknad och integration som absolut viktigast. För att KAA 

arbetet ska kunna göras med kvalité så krävs samverkan både internt inom 

kommunen och gemensamt med kommunens samverkansparter. EY 

rekommenderar följande: 

 

 Säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan. 
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Revisionsrapporten visar att samverkan sker men att den behöver ske i högre 

grad för att ge resultat för KAA arbetet. Rekommendationen kring 

kommungemensam samverkan tolkas som att vi behöver säkerställa 

samverkan ut till gemensamma parter utanför kommunen. Enheten har 

operativa förslag för att göra det möjligt där vi anser att prioritering av 

frågan samt målgruppen är det som behöver diskuteras först. För att få 

samverkan att fungera utanför kommunen behöver vi inom kommunen 

samagera på ett tydligt och målinriktat sätt. Vi tror det behöver ske i olika 

nivåer med olika enheter och olika förvaltningar för att nå resultat. Genom 

researcharbete i andra kommuner samt diskussioner inom vår egen kommun 

med olika berörda parter så har vi förslag kring hur sådana 

samverkansstrukturer skulle kunna utarbetas. Det behöver finnas en 

prioriterad styrgrupp där representation från Socialförvaltningen, 

Utbildningsförvaltningen samt Enheten för Arbetsmarknad och Integration 

finns med. Representation från Socialförvaltningen och 

Utbildningsförvaltningen behöver vara multibottnad då flera verksamheter 

inom förvaltningarna berörs av uppdraget och målgruppen. I samverkan med 

styrgruppen behövs även en arbetsgrupp som är kopplad till samma 

verksamhetrepresenation men som hanterar frågorna än mer operativt. 

Flertalet kommuner har testat arbetsmodellen och de berättar om en 

samverkan som skapar tydlighet ut mot andra myndigheter och 

organisationer.  

 

 

 Tillse att mål om minskat försörjningsstöd inte påverkar 

KAA arbetet negativt. 

 

Att prioritera försörjningsstödstagare till de aktiviteter och 

sysselsättningsalternativ som Enheten för Arbetsmarknad och Integration 

erbjuder är ett led i uppdraget som gavs av Kommunfullmäktige med start 

2020-01-10. Uppdraget gav ett redan prioriterat samarbete med 

försörjningsstödsenheten en rejäl skjuts. Genom gemensamma mål kring 

försörjningsstödssiffror samt tydliga processer för operativt arbete har vi 

kunnat samverka kring anvisade deltagare från försörjningsstödsenheten. 

Cirka 75 % av deltagarna som registreras på sysselsättningar och aktiviteter 

på Enheten för Arbetsmarknad och Integration varje månad är 

försörjningsstödstagare. Det har bidragit till att vi tillsammans har kunnat 

sänka antalet procent av kommunens befolkning som uppbär ekonomiskt 

bistånd från 2,4 % till 1,8 %. Uppdraget för KAA handlar om uppföljning av 

KAA elever, det finns idag inget krav på vilka aktiviteter eller i vilken grad 
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aktiviteter ska erbjudas till en KAA elev. Vi erbjuder idag många KAA 

elever aktiviteter och sysselsättning via Enheten för Arbetsmarknad och 

integration men kan inte alltid tillgodose allas behov. För att kunna göra 

detta i större utsträckning behövs prioriterade resurser till unga generellt och 

till KAA ungdomar specifikt. Vi har med vår prioritering av 

försörjningsstödstagare inte prioriterat bort det lagstadgade uppdrag kring 

KAA elever som finns dock gjort prioriteringar i nästa steg i de insatser vi 

kunnat erbjuda.  

 

 Aktivt följa upp de mål som är satta för 

Navigatorcentrum. 

 

Uppföljning av de mål som är satta för Navigatorcentrum och Enheten för 

Arbetsmarknad och Integration görs via arbetet i Stratsys och kan med fördel 

rapporteras till Kommunstyrelsen med lämpliga tidsintervaller.     

Förslag till beslut 

Enheten för Arbetsmarknad och Integration föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom yttrandet och 

därmed också stora delar av revisionens rekommendationer.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tommy 

Andersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom yttrandet och därmed också stora delar av revisionens 

rekommendationer. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 556 Dnr 2021-000739 880 

Förslag till nya avgifter för Ronneby bibliotek i och med 
önskan om likvärdiga avgifter inom Blekingebiblioteken 

Protokollsutdrag teknik-, fritid och kulturnämnden 2021-11-23 § 217 

Sammanfattning  

I och med bibliotekssamarbetet mellan Karlshamn, Olofström, Sölvesborg 

och Ronneby när det gäller gemensam bibliotekskatalog, föreslås att 

avgifterna för försenad och förkommen media ska vara enhetliga inom 

Blekingebiblioteken. Det är viktigt att det finns en tydlighet för låntagaren 

vilka avgifter som gäller, oavsett i vilken kommun lån eller återlämning sker. 

Det blir också mer av en helhet i samarbetet. Ärendet har återremitterats till 

förvaltningen.      

Bedömning 

I dagsläget har de fyra kommunerna Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och 

Ronneby, som ingår i samarbetet Blekingebiblioteken, olika 

ersättningsavgifter då låntagaren får betala om media inte återlämnats inom 

angiven tid eller ersätta om media förkommit eller förstörts. Så länge media 

återlämnas och i tid är bibliotekslånen kostnadsfria.  

Rent tekniskt finns inga problem att ha olika avgifter. Biblioteksdatasystemet 

kan hantera detta. Men framför allt utifrån ett medborgarperspektiv, om en 

person önskar låna i en kommun och återlämna i en annan, underlättar det 

om likvärdiga avgifter gäller inom Blekingebiblioteken. Det blir en tydlighet 

både för låntagaren och för bibliotekspersonalen. Avgiftsförslaget har tagits 

fram i samverkan mellan kommunerna inom Blekingebiblioteken för att hitta 

en bra konsensus för alla. För Ronneby bibliotek skiljer sig förslaget inte så 

mycket från nuvarande avgifter, vilket är en viktig förutsättning då 

avgifterna ligger som ett intäktskrav i budgeten.  

Förseningsavgifterna på vuxenmedia är fortsatt 2 kronor per dag och media 

och på barnmedia fortsatt 0 kronor. De större förändringarna i förslaget 

utifrån nuvarande avgifter är framför allt ersättningsavgiften. Ingen 

ersättningsavgift läggs på förkommen barnmedia oavsett om lån gjorts av ett 

barn eller på en vuxens lånekort. Under barnets första år är det i princip alltid 

en vuxen som lånar till barnet. Här har barnkonventionen beaktats utifrån 

barnets bästa. Det är viktigare att låna hem böcker för läsning än att avstå på 

grund av rädsla att behöva ersätta en trasig eller förkommen barnbok.  

Däremot ligger i förslaget en ersättningsavgift om vuxenmedia lånas på ett 

barnlånekort. Där har en avvägning gjorts mellan att en vuxen kan missbruka 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(71) 
2021-12-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

ett barns lånekort genom att använda det för eget bruk och att ett barn lånar 

media som är klassad som vuxenlitteratur. Skulle tveksamheter råda om en 

vuxenbok lånad av ett barn är förkommen, kan personalen i tveksamma fall 

avgöra om ersättning ska utkrävas eller ej beroende på mediets art. I det nya 

förslaget till avgifter ligger också en ersättningsavgift för tv-spel och dvd-

filmer lånade på ett barnlånekort. I avvägningen har priset fått råda framför 

barnets bästa. Framför allt tv-spel är dyra i inköp. För spel och filmer finns 

en rekommenderad ålder hur gammalt barnet ska vara för att kunna låna. 

Räkningen för förkommen media lånat på ett barnlånekort går alltid till 

vårdnadshavaren.  

Enligt framtaget förslag skulle övertids- och ersättningsavgifter för 

Blekingebiblioteken se ut enligt följande:  
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Ärendet återremitterades till förvaltningen vid teknik-, fritid- och  

kulturnämndens sammanträde 2021-10-26. 

Kulturutskottets beslut 2021-10-05 

Kulturutskottet föreslår att teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår  

kommunfullmäktige att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby bibliotek. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige att besluta:  

- att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby  

bibliotek/Blekingebiblioteken.      

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2021-11-23 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby 

bibliotek/Blekingebiblioteken enligt nedan.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven Åke Johansson (SD) samt 

Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar att under rubrik ”ersättningsavgift för barn” ska 

samtliga avgifter vara 0 kronor.  

Roger Fredriksson (M) samt Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till teknik-, 

fritid- och kulturnämndens beslut.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller hans eget och Nicolas 

Westrups (SD) yrkande. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkännes: 

De som bifaller Roger Fredrikssons (M) och Nicolas Westrups (SD) yrkande  

röstar ja. 

De som bifaller Magnus Pettersons (S) yrkande röstar nej.  

       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avgavs fem (5) ja-röster 

och tre (3) nej-röster, varför arbetsutskottet beslutar i enlighet med Roger 

Fredriksson (M) och Nicolas Westrups (SD) förslag. 

Namn    Ja  Nej  Avstår 

Roger Fredriksson (M)  X 

Kenneth Michaelsson (C)   X 

Roger Gardell (L)   X 

Magnus Pettersson (S)    X 

Tommy Andersson (S)    X 

Peter Bowin (V)    X 

Nicolas Westrup (SD)   X 

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X 

Totalt    3  4  0      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutkott förslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby 

bibliotek/Blekingebiblioteken enligt nedan.   
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 557 Dnr 2021-000381 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 2021 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-11-24 § 174 

Sammanfattning  

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.       

Bedömning 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2021 är:  

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

1–30 april 2021  

1 juli–31 augusti 2021  

1–31 oktober 2021  

1-31 januari 2022  
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Under perioden 1-31 oktober har följande beslut rapporterats enligt 

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

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.      

Vård och omsorgsnämndens beslut 2021-11-24 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet samt 

översänder detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 558 Dnr 2021-000303 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2021 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-10-26 § 145 

Sammanfattning  

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 

enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för tredje kvartalet 2021, redovisas för 

Socialnämnden.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige       

Socialnämndens beslut 2021-10-26 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 559 Dnr 2021-000742 730 

Äskande av investeringsmedel - finansiering av el-
cyklar, Vård- och omsorgsnämnden 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-11-24 § 178 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har som mål att bli Sveriges första hållbara kommun. 

Som en del i detta har hemtjänsten under 2021 testat alternativa fordon så 

som el-cyklar och el-sparkcyklar. Målet med testerna har varit att testa vilka 

fordon som är möjliga att använda för en omställning till en mer hållbar 

fordonsflotta. En omställning berör flera av de mål som anges i agenda 2030 

och bidra på flera sätt till en hållbar utveckling.       

Bedömning 

En leasingbil kostar cirka 70tkr inklusive leasingavgift, skatt, försäkring och 

drivmedel. En el-cykel kostar omkring 20tkr i inköp och medför endast 

mindre driftkostnader, hållbarheten för en cykel beräknas till fem år. 

Förvaltningen beräknas behöva omkring 50 alternativa fordon inom det 

kommande två åren för att möjliggöra avyttring av leasingbilar samt täcka 

fordonsbehovet som uppkommit på grund av ökning av hemtjänsttimmar. 

Övergången till en hållbar fordonsflotta kommer ske etappvis och vid varje 

beställning av nya leasingbilar kommer en behovsprövning göras för att se 

om de kan ersättas med exempelvis cyklar. En förutsättning för att 

omställningen ska bli möjlig är att ekonomiska medel finns tillgängliga och 

att ett ramavtal kommer till stånd.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

1. Godkänna att förvaltningen köper in alternativa fordon för ett värde av 

500tkr under 2022 och 500tkr under 2023. 

2. Äska om budgetmedel för inköp av alternativa fordon om totalt en miljon 

kronor fördelat över 2022 och 2023.      

 

Vård-och omsorgsnämndens beslut 2021-11-24 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner inköp av alternativa fordon till en 

summa 500 tkr 2022 och 500 tkr 2023 under förutsättningen att dessa 

investeringsmedel äskas och godkänns av Kommunfullmäktige. 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet hänskjuts till 

budgetberedningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 560 Dnr 2021-000743 730 

Hantering av avgift för sondmat, Vård- och 
omsorgsnämnden 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-11-24 § 182 

Sammanfattning  

Inom ordinärt boende kostar sondmaten för den enskilde, patienten cirka 

1200 kronor i månaden. Flyttar den enskilde in på vård- och omsorgsboende 

blir kostnaden för samma mat cirka dubbelt så dyrt. Anhöriga reagerar och 

hör av sig till vård- och omsorgsförvaltningen utifrån hur det kunde bli så. 

Vård- och omsorgsförvaltningen vill nu lyfta frågan om att likrikta 

kostnaden inom ordinärt boende och vård- och omsorgsboende för den 

enskilde, patientens skull.      

Bedömning 

Sondmat är då näring tillförs till kroppen via sond, vanligen till magsäcken. 

Sondmat kräver läkarordination och hanteras vidare av sjuksköterska, vilken 

i sin tur delegerar till omvårdnadspersonal på vård- och omsorgsboende eller 

inom hemtjänst. Hanteringen styrs via hemsjukvårdsavtalet.  

Inom ordinärt boende regleras kostnaden av Region Blekinges 

subventionering av läkemedel eller annan vara och sondmaten kostar cirka 

1200 kronor i månaden för en patient med 3 x 500 ml sondmat per dygn. 

Flyttar den enskilde in på vård- och omsorgsboende blir kostnaden för 

samma mat cirka dubbelt så dyr. Detta utifrån att patienten betalar 

matabonnemang 1 enligt taxa för måltidsverksamheten, vilket i dagsläget är 

3249 kronor i månaden. Det handlar i snitt om 3-5 patienter som har sondmat 

på vård- och omsorgsboende och betalar för matabonnemang 1.  

Vård- och omsorgsförvaltningen betalar sondaggregat och 

sondmatningssprutor, så kallade tillbehör, i både ordinärt boende och på 

vård- och omsorgsboende. Detta är reglerat via hemsjukvårdsavtalet. 

 Kostverksamheten inom kommunen erhåller intäkten för 

matabonnemangen. Med nuvarande system får patienten betala mer för 

sondmaten på vård- och omsorgsboende och vård- och omsorgsförvaltningen 

håller med anhöriga om att det är orimligt att kostanden för samma mat ska 

bli dubbelt så dyr vid flytt in på vård- och omsorgsboende.  

Utifrån detta har förvaltningen som förslag att den som har behov av 

sondmat betalar enligt matabonnemang 2, vilket innebär 49 kronor per dag. 

Är det en månad med 30 dagar blir summan 1470 kronor. Detta bedöms, 
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utifrån nuvarande upphandlade produkter och tillhörande prislista, täcka 

sondmat samt eventuella smakportioner när/om detta blir aktuellt.       

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

1. Ställa sig bakom förvaltningens förslag 

2. Remittera ärendet till teknik- fritid- och kulturnämnden då 

inkomstbortfallet blir inom kostenheten.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-11-24 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag samt 

översänder beslut till Kommunstyrelsen för vidare hantering.      

 

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att förslaget remitteras till teknik-, 

fritid- och kulturnämnden.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

remittera ärendet till teknik-, fritid- och kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 561 Dnr 2021-000627 001 

Vård- och omsorgscollege i Blekinge 

 

Sammanfattning  

Det pågår sedan en längre tid tillbaka en dialog i Blekinge om att etablera ett 

vård-och omsorgscollege, vilket finns i de allra flesta län i Sverige. Vård- 

och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 

organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och 

moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och 

regional nivå, och utgår från tio kvalitetskriterier. Vård- och omsorgscollege 

arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och 

omsorg, och det innebär även en kvalitetsstämpel på utbildningen. För att 

kunna starta ett vård- och omsorgscollege krävs att minst tre kommuner samt 

regionen ingår. Karlskrona kommun och Region Blekinge har sedan en tid 

tillbaka ett politiskt beslut på att verka för att etablera ett vård-och 

omsorgscollege i länet. Det finns nu ett förslag som syftar till att klargöra om 

intresse finns i kommunerna för att säkerställa en etablering av vård- och 

omsorgscollege i Blekinge. 

Utbildningsnämnden har redan i juni 2021 beslutat avstå deltagande i ett 

Vård- och omsorgscollege. Denna omgången har flera nämnder fått yttra sig. 

 

Bedömning 

Remissyttranden 

Utbildningsnämnden har yttrat sig igen men denna gång har även vård- och 

omsorgsnämnden samt socialnämnden yttrat sig. 

Av utbildningsnämndens protokoll framgår följande: 

”Ronneby kommun har deltagit i ett antal möten gällande Vård- och 

omsorgscollege. Vår bedömning av den information som framkommit vid 

dessa samtal är att det inte står klart hur ett deltagande rent konkret får en 

positiv effekt på utbildningarna inom vård och omsorg i Ronneby. Vi har 

också varit aktiv deltagare i etableringen av Teknikcollege i regionen. 

Lärdomarna och erfarenheterna av etableringen av Teknikcollege har vi haft 

med oss i diskussionerna kring deltagande i ett Vård- och omsorgscollege. 

Vi är medvetna om den vilja och långsiktighet som måste finnas på plats – 

från samtliga aktörer - för att det ska lyckas. För närvarande finns inte Vård- 

och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan i Ronneby. I de kriterier som 
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är ett villkor för deltagande i Vård- och omsorgscollege står bland annat att 

följande ska finnas: Grundläggande och kvalificerade vård- och 

omsorgsutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Utbildningarna 

vänder sig till ungdomar, vuxna och redan anställda. Olika aktörer och 

utbildningsformer samverkar. Det ska också finnas; Utbildade handledare 

och lärandet på arbetsplatsen är av god kvalité.  

En heltidsanställd projektledare skall också finansieras av deltagande 

kommuner plus en heltidsanställd regional samordnare, en certifieringsavgift 

på 33 tkr samt en årlig avgift på 46 tkr.  

Vår bedömning är att det tyngsta vägande skälet att avstå deltagande är att vi 

inte bedriver någon gymnasieutbildning inom vård- och omsorg och att våra 

erfarenheter från etablering av Teknikcollege gör att vi är väl medvetna om 

den arbetsinsats som måste tillföras för att samtliga involverade ska se 

mervärdet. Vi kan inte heller motivera att lägga dessa kostnader när utfallet 

av insatsen är så svårbedömd och med hänsyn tagen till rådande ekonomiska 

läge i kommunen. I nuläget är vår bedömning att deltagande i ett Vård- och 

omsorgscollege inte är lösningen på att höja kvaliteten och skapa attraktiva 

och moderna utbildningar inom vård och omsorg.”  

Beslutet från utbildningsnämnden 2021-11-18 § 326 är att nämnden beslutar 

att avstå deltagande i ett Vård- och omsorgscollege och stå kvar vid det 

yttrande som lämnades av utbildningsnämnden i juni 2020.   

 

Socialnämnden yttrar enligt beslut 2021-10-26 § 184:  

”Idag har vi en fungerande och mycket bra samverkan och dialog med 

gymnasieskolan Knut Hahn. Samverkan och dialogen syftar till att 

identifiera och beskriva framtida behov av kompetens. Gymnasieskolan har 

en väl fungerande dialog med närliggande kommuner för att optimera 

efterfrågade program och inriktningar. F.ö. drivs utbildning till stödpedagog 

på yrkeshögskolan Hermods. Utbildningen är utformad tillsammans med 

Blekinges kommuner. Ovan exempel på samverkan kring behov av 

utbildning är i dagsläget tillräckligför socialnämndens verksamhet. Om 

beslut fattas att det ska etableras ett Vård- och omsorgscollege i Blekinge 

kommer det innebära en kostnad utöver det vi har idag. Socialnämnden har 

inte utrymme i sin budget till detta.” 

 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig 2021-10-27 § 259 bakom följande 

yttrande: 

”Fram till år 2030 beräknas andelen äldre i Sverige öka kraftigt samtidigt 

som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Andelen äldre och unga ökar 

snabbare än befolkningen i arbetsför ålder, vilket kommer generera 
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utmaningar både när det gäller rekrytering och finansiering. Den 

demografiska utvecklingen kommer innebära ökad efterfrågan på både 

hälso- och sjukvård och äldreomsorg, samtidigt som det kommer finnas färre 

personer att anställa. Att inrätta vård- och omsorgscollege i länet skulle vara 

en strategisk åtgärd för att dels höja statusen på undersköterskeyrket, få fler 

att vilja läsa till undersköterskor och på så vis säkra kompetensförsörjningen. 

Att etablera ett vård- och omsorgscollege skulle även kunna attrahera 

människor utanför länet och kommunen att vilja flytta hit och 

förhoppningsvis stanna kvar efter utbildningen.” 

 

Remissvaren visar på en något splittrad bild där vård- och omsorgsnämnden 

är positiva samtidigt som man inte kommenterar kostnadsbilden. Både 

utbildningsnämnden och socialnämnden väljer att ta upp kostnaderna det 

skulle innebära för kommunen och inte minst betonar utbildningsnämnden 

det faktum att Ronneby kommun saknar gymnasieutbildning inom vård- och 

omsorg. 

Mot bakgrund av remissyttrandena förslås att kommunen avstår från 

deltagande i ett vård- och omsorgscollege.   

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att Ronneby kommun avstår från deltagande i ett 

vård- och omsorgscollege i Blekinge.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas 

Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) samt Bengt Sven 

Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ledamöterna Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup m.fl. yrkar att 

Ronneby kommun ansluter sig till ett vård- och omsorgscollege i Blekinge.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslår 

kommunfullmäktige besluta att ansluta sig till ett vård- och omsorgscollege i 

Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 562 Dnr 2021-000683 4018 

Remiss: Förslag till miljöprogram 2022-2027 för 
Tingsryds kommun 

 

Sammanfattning  

Tingsryds kommun har tagit fram ett nytt förslag till miljöprogram som ska 

gälla för kommunen under 2022-2027. Förslaget kommer vara ute på remiss 

till och med 31 december 2021. 

Ronneby kommuns ställer sig positiva till miljöprogram 2022-2027 för 

Tingsryds kommun. Programmet är omfattande och ambitiöst. Kopplingen 

till olika mål är välstrukturerad och dokumentet är lättläst och tydligt. Ett par 

av målen skulle kunna förtydligas. 

För att nå målen är det viktigt att det finns resurser i form av personal, 

kompetens och budget. Sammanfattningsvis anser Ronneby kommun att 

miljöprogram 2022-2027 för Tingsryds kommun är ett bra program som 

leder utvecklingen för miljömålen och Agenda 2030 i rätt riktning. 

 

Bedömning 

Ronneby kommuns ställer sig positiva till miljöprogram 2022-2027 för 

Tingsryds kommun. Programmet är omfattande och ambitiöst. Kopplingen 

till olika mål är välstrukturerad och dokumentet är lättläst och tydligt. Ett par 

av målen skulle kunna förtydligas. 

För att nå målen är det viktigt att det finns resurser i form av personal, 

kompetens och budget. Sammanfattningsvis anser Ronneby kommun att 

miljöprogram 2022-2027 för Tingsryds kommun är ett bra program som 

leder utvecklingen för miljömålen och Agenda 2030 i rätt riktning. 

 

Några synpunkter på detaljnivå: 

Det är bra att referenspunkter finns beskrivna för indikatorer i dokumentet 

för tydlighetens skull. 

I texten under ”Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi” (s 9) står det 

främst om miljöanpassade varor, LCC och minskat avfall. Aspekten av 

cirkulär ekonomi hade kunnat göras tydligare.  
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Under Energieffektivisering (s 10-11) står att ”Livscykelanalyser ska göras 

vid samtliga nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av 

kommunägda lokaler och bostäder för att minska miljöpåverkan.” Det är 

föredömligt att göra det för alla byggprojekt, då det kan vara komplext och 

driva kostnad. Genom att använda LCA driver Tingsryds kommun på 

utvecklingen av metoden. Det skulle kunna behöva förtydligas för vad det 

gäller; en hel byggnad/byggnadsdel eller för valda delar som stomme, fasad, 

grundläggning och energi. LCA skulle med fördel kopplas ihop med LCC 

(livscykelkostnadsanalys). 

Under ”Minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen” (s 14) står 

att ”Samtliga förskolor i kommunen ska anses som giftfria”. Vad som menas 

med giftfri förskola skulle behöva definieras samt för vilka områden det ska 

gälla. 

Under Friskt vatten (s 16) är det positivt att Tingsryd kommun framhäver att 

det behövs en god samverkan med andra berörda kommuner och instanser 

för att förbättra vattenstatusen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att besluta att anta ovanstående 

förslag till yttrande som yttrande från Ronneby kommun. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peer 

Bowin (V) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar ovanstående förslag till yttrande som 

yttrande från Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Martin Adenholm, hållbarhetsutvecklare 

Tingsryds kommun 
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§ 563 Dnr 2021-000747 001 

Internkontroll 2021-2022 

 

Sammanfattning  

Internkontrollplanen för 2021 innehåller risker som 

kommunledningsförvaltningen, KLF, har identifierats kopplat till de 

prioriterade riskområden KS beslutat om för 2021. KLF har genomfört 5 

kontrollmoment. Av dem är det en som visar på avvikelse. Avvikelsen avser 

risken ”Kunskap och kompetens finns enbart hos en medarbetare”. 

Anledningen till avvikelsen är att 8 av 10 enhetschefer har funktioner inom 

sina enheter vars arbetsuppgifter enbart en personal har kunskap om vilket 

gör att det blir sårbart om en medarbetare blir sjuk en längre tid eller slutar 

och ingen ersättare finns på plats. Som åtgärd är det viktigt att 

enhetscheferna fortsätter arbetet med att synliggöra vilka arbetsuppgifterna 

är och att de årligen ser över sina rutiner, möjlighet till kompetensutveckling 

och är noga med att ta fram processbeskrivningar av vad som ska göras inom 

ramen för den sköra och mer utsatta arbetsuppgiften. 

      

Bedömning 

Uppföljningen visar på ett positivt resultat med endast en avvikelse.  

3 av kontrollmoment har genomförts vid årets slut då enheten behöver se till 

hela året eller då kontrollmomenten innebär mer resursåtgång. 2 av 

kontrollmomenten har genomförts 2 gånger under året. Det är en fördel med 

flera kontroller per år om enheten ska kunna göra något åt en eventuell 

avvikelse innan årets slut. Risken med avvikelse följer med till 2022 för att 

kontrolleras igen. 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen 

föreslås besluta  

- Att anta uppföljning av internkontrollplan 2021 

kommunledningsförvaltningen 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 

uppföljning av internkontrollplan 2021 kommunledningsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 564 Dnr 2021-000746 179 

Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor 
enligt LSO och LBE 2022, Räddningstjänsten Östra 
Blekinge 

 

Sammanfattning  

Uppräkning av taxor avseende myndighetsutövning (tillstånd och tillsyn) 

enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga eller 

explosiva varor (LBE) sker enligt beslut i Karlskorna KS 2019/8532 1.3.1 

samt Ronneby KF § 21 dnr 2019-000637. Direktionen för Räddningstjänsten 

Östra Blekinge får för varje kalenderår besluta att höja i den taxa antagna 

avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats 

som anges för det innevarande kalenderår i den version av Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i 

oktober månad 

Uppräknade taxor har gjorts enligt gällande index, Ny taxa gäller från och 

med 2022-01-01. 

Uppräknade taxor skickas till respektive medlemskommun som 

anmälningsärende. 

Handläggningskostnaden per timme 2022 är 1 036 kronor för LSO och för 

LBE. Avgifterna för tillstånd enligt LBE bygger handläggningskostnaden 

som multipliceras med en tidsfaktor som är olika stor beroende på vad det är 

för tillstånd. 

      

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.       

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 565 Dnr 2021-000722 007 

Revisorernas utlåtande gällande Curas delårsrapport 
per 2021-08-31 

 

Sammanfattning  

Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling har lämnat ett 

utlåtande avseende delårsrapport januari – augusti 2021 med prognos januari 

– december 2021.  

De gör följande bedömningar: 

 ”Vi bedömer att delårsraporten i allt väsentligt är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 

 Med ett underskott för perioden om 1,632 mkr uppnås inte 

balanskravet per augusti 2021. Med en prognosticerad 

förlust i delårsrapporten om 0,776 mkr visar förbundet en 

förväntan att heller inte uppnå balanskravet per december 

2021. Osäkerhetsfaktorer i prognosen utgörs av 

beläggningsgraden för Notavillan och Villa Mjällby samt 

utfallet av pågående rättsprocess för Familjerätten. 

Vi vill särskilt uppmärksamma risken att framlagd 

prognos kan förvärras under september – december, 

främst med anledning av Villa Mjällbys beläggning. 

Förbundets totala underskott kommer oavsett storlek att 

kräva hantering och beslut av kommunfullmäktige 

gällande åtgärdsplan för reglering av det negativa 

balanskravsresultatet och ev. synnerliga skäl om det anses 

att reglering ej ska ske. 

  Då ett antal verksamheter dras med underskott bedöms 

det finansiella målet inte uppnås för år 2021 (Alla Curas 

verksamheter ska bära sina egna kostnader) 

 

Vi kan inte uttala oss om direktionens möjlighet att de verksamhetsmässiga 

målen, då dessa följs upp och redovisas först i årsredovisningen.”  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.         

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 566 Dnr 2021-000004 101 

Delegationsbeslut 2021 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras:  

- Delegationsbeslut inom Upphandling, punkt 4.3-4.6 

- Remissyttrande över förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper 

hos personal som arbetar inom socialtjänstens omsorg om äldre, 

Socialstyrelsens dnr 34448/3031, punkt 1.1 

- Delegationsbeslut gällande lantmäteriförrättningar, punkt 6.6-6.7 

- Delegationsbeslut att bevilja kommunens helägda bolag krediter inom 

koncernkontosystemet och den av kommunstyrelsen beslutade totala ramen, 

punkt 3.11. 

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterat delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 567 Dnr 2021-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Följande inbjudningar finns: 

SKR, Inbjudan - Tryggt valår       

Beslut 

Inbjudningarna lämnas utan beaktande. 

________________ 
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§ 568 Dnr 2021-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden delges:  

Boverket, Statligt stöd till bostadsprojekt  

Energikontor Sydost, Förfrågan att utöka föreningen  

Refarm Linné, Välkommen till 30-årsjubilaren Refarm Linné  

Region Blekinge, Hemsändningsbidrag  

 

Protokoll  

Cura Individutveckling, 2021-11-05  

 

Protokollsutdrag  

Cura Individutveckling, 2021-11-05 § 55  

Miljö- och byggnadsnämnden 202l-11-l7 § 279  

Utbildningsnämnden 2021-11-18 § 159        

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 569 Dnr 2021-000758 101 

Julgåva - julmåltid till medarbetarna inom Ronneby 
kommun 2021 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har 2021-10-28 beslutat att alla medarbetare inom 

kommunen erhåller ett presentkort motsvarande 250 kr, kopplat till Ronneby 

handel. 

Kostnaden fördelades på respektive förvaltning. 

 

Pandemin har sedan dess återigen medfört att restriktioner för att reducera 

smittspridning införts. Dessa åtgärder innebär bl.a. ytterligare påfrestningar 

på aktörer inom handel, restauranger mm. 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige 

 

att besluta om en ytterligare en gåva till kommunens medarbetare, 

motsvarande 250 kr/medarbetare. Gåvan skall bestå i ett presentkort som ger 

innehavaren möjlighet att innan jul beställa en julmåltid på en restaurang 

inom Ronneby kommun. Närmare tillämpningsföreskrifter kring utnyttjandet 

av kortet och gåvan utformas av respektive enhetschef, inom ramen för de 

särskilda covidrestriktioner som gäller inom kommunen. 

 

att kostnaden skall belasta kommunstyrelsens reserver 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).ledamöterna Kenneth 

Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S) samt Tommy 

Andersson (S).  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) m.fl. yrkar att julmåltiden ska 

genomföras senast 2021-12-31 samt att kommundirektören får i uppdrag att 

ta fram närmare anvisningar för hur verkställandet ska gå till..     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

1. ytterligare en gåva till kommunens medarbetare motsvarande 250 

kr/medarbetare ska ges. Gåvan skall bestå av en julmåltid på eller 

från en restaurang inom Ronneby kommun senast 2021-12-31.  

2. kommundirektören får i uppdrag att ta fram närmare anvisningar för 

hur verkställandet ska gå till.  

3. kostnaden skall belasta kommunstyrelsens reserver 

________________ 

Exp: 

Carl-Martin Lanér, kommundirektör 

Kommunfullmäktige 
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§ 570 Dnr 2021-000760 430 

Projektförslag "OWN your SECAP" (program för klimat 
och energi) från Energikontor Sydost 

 

Sammanfattning  

Energikontor Sydost har beslutat att delta som partner i en projektansökan 

inom den nya LIFE-utlysningen, som heter ”Own your SECAP”. 

Energikontor Sydost ser att det kan vara till god hjälp i det energi- och 

klimatarbete som pågår i kommunerna i Sydost. I ansökan är det viktigt att 

visa att det finns ett intresse från kommunerna att ta del av det stöd som 

Energikontor Sydost kan ge genom att vara med i projektet. Intresset visar 

man genom att skriva ett så kallat ”Letter of support”. För Ronneby 

kommuns medverkan i projektet innebär det inga kostnader förutom 

arbetstid och eventuellt att erbjuda lokaler för event. Genom att skriva under 

”Letter of Support” visar Ronneby kommun att vi vill delta i projektet och ta 

del av stöd från Energikontor Sydost, under förutsättning att projektet 

beviljas.    

 

Bedömning 

Energikontor Sydost har beslutat att delta som partner i en projektansökan 

inom den nya LIFE-utlysningen, som heter ”Own your SECAP”. 

Energikontor Sydost ser att det kan vara till god hjälp i det energi- och 

klimatarbete som pågår i kommunerna i Sydost. I ansökan är det viktigt att 

visa att det finns ett intresse från kommunerna att ta del av det stöd som 

Energikontor Sydost kan ge genom att vara med i projektet. Intresset visar 

man genom att skriva ett så kallat ”Letter of support” som sedan kommer att 

bifogas till ansökan.  

 

Projektet ger stöd till kommuner med att ta fram, följa upp eller 

implementera energi – och klimatplaner. Det kommer att finnas medel för 

olika aktiviteter, bl a individuellt stöd till kommuner och nätverkande, så att 

alla kommuner kommer att ha nytta av projektet, men på olika sätt. 

Projektet innebär ingen kostnad förutom arbetstid och eventuellt att erbjuda 

lokaler för event. 
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Genom projektet kan vi höja vår kompetens. Energikontor Sydost kan till 

exempel hjälpa till med att ta fram basuppgifter, statistik, följa upp tidigare 

planer, hjälpa till med metodiken, vara en samtalspart samt sätta lämpliga 

mål och åtgärder. Vidare kan Energikontor Sydost ordna utbildningar, möten 

med andra såväl regionalt, som internationellt, för att öka kommunernas 

egen kompetens. Det ger också resurser till det klimatsamverkansarbete som 

redan pågår i länen. 

 

För Ronneby kommuns del innebär det inga kostnader förutom arbetstid och 

eventuellt att erbjuda lokaler för event. Genom att skriva under ”Letter of 

Support” visar Ronneby kommun att vi vill delta i projektet och ta del av 

stöd från Energikontor Sydost, under förutsättning att projektet beviljas.   

 

Förslag till beslut 

Ronneby kommun skriver under Letter of Support för projektansökan ”Own 

your SECAP” 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy 

Andersson (S) 

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

underteckna Letter of Support för projektansökan ”Own yout SECAP”. 

________________ 

Exp: 

Martina Adenholm, hållbarhetsutvecklare 
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§ 571 Dnr 2021-000762 101 

Information om vaccinering 

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Carl-Martin Lanér informerar om att Region Blekinge 

inkommit med en förfrågan om kommunen kan hjälpa till med att ge den 

tredje dosen vaccin till de anställda i kommunen. Det framgår ännu inte om 

det är de anställda inom vård och omsorg som avses. Det kommer att bli en 

dialog om förfrågan i närtid.     

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

 

 


