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§ 274 Dnr 2021-000006 101 

Val av justerare KF 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker onsdag 1 

december 2021, digitalt. 

________________ 
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§ 275 Dnr 2021-000556 023 

Fyllnadsval efter entledigande från uppdraget som 
kommunrevisor, Martin Fridh Mathiasson (SD) 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktige har entledigat Martin Fridh Mathiasson (SD) från 

uppdraget som kommunrevisor. Frågan om fyllnadsval bordlades vid 

tidigare kommunfullmäktigesammanträde.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

 Nicolas Westrup (SD) yrkar på att bordlägga frågan om fyllnadsval.     

Propositionsordning 

  Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.    

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 276 Dnr 2021-000674 194 

Fråga ställd av Malin Månsson (S) till ordförande i 
Ronnebyhus Lena Mahrle (L) Är detta ett arbetssätt 
som förekommer på Ronnebyhus? (dvs obetald hyra 
går till inkasso en vecka efter förfallodatum) 

 

Sammanfattning  

 Malin Månsson (S) ställer följande fråga till Lena Mahrle (L): 

I en ny rapport från socialstyrelsen om att förebygga och motverka 

hemlöshet, anges att då en barnfamilj riskerar att drabbas av vräkning har 

socialtjänsten ett ansvar att väga in barnets bästa i sin bedömning. De ska 

också dokumentera och beskriva hur man har vägt in det.  

Ett hinder för att förebygga vräkningar, är att många hyresvärdar låter 

inkassobolag hantera obetalda hyror redan en vecka efter förfallodagen. 

Detta utan att först skicka en betalningspåminnelse eller söka socialtjänsten 

för samverkan, enligt Socialstyrelsens rapport.                                                           

Socialstyrelsen konstaterar även att när inkasso kopplas in minskar tiden att 

finna en lösning. Men,                                                                                   

”När hyresvärdar skickar betalningspåminnelser vid obetald hyra kan 

hyresvärden och socialtjänsten samverka för att tillsammans med 

hyresgästen finna en lösning”, skriver Socialstyrelsen i sin rapport. 

Min fråga till dej som Ronnebyhus ordförande är då,  

Är detta ett arbetssätt som förekommer på Ronnebyhus?                                  

(Dvs obetald hyra går till inkasso en vecka efter förfallodatum)  

 

Lena Mahrle (L) besvarar frågan muntligen på mötet och har lämnat följande 

skriftliga svar: 

Tack Malin för din fråga 

Ronnebyhus AB har upphandlat arbetet med obetalda hyror. För närvarande 

är det Intrum som sköter handläggningen av detta. Den tyngst vägande 

anledningen till denna upphandling är strikt juridisk. Eftersom 

hyreslagstiftningens skydd för hyresgäster är omfattande måste vi som 

hyresvärd också agera helt juridiskt korrekt.  
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1. Första veckan varje månad sätter vi upp en lista på ”efter 

förfallodagen obetalda hyror”. En första utsållning görs 

manuellt; är det exempelvis ett dödsbo, eller någon äldre-

äldre, är det någon som vi eventuellt känner igen sen 

tidigare med vissa bekymmer och som tidigare varit snabb 

med att betala in försenad hyra. I dagsläget görs ingen 

särskild kontroll om hushållet har barn. Kvarstående lista 

går därefter iväg till Intrum. 

2. 5 dagar efter förfallodatum skickar Intrum en påminnelse 

om obetald hyra. I samband med att Intrum skickar denna 

påminnelse till hyresgästen skickas också information till 

socialtjänsten om ärendet. 

3. Rent teoretiskt rullar den juridiska processen igång genom 

detta utskick av påminnelsen och processen hos Intrum är 

strikt juridiskt upplagd. Från första veckan tills en faktisk 

vräkning kan verkställas tar det minst 3 månader. 

 

Tilläggas kan att hanteringen via en upphandlad tjänst inte på något sätt är 

annorlunda än om hyresvärden själv skickar 1:a påminnelsen. Den juridiska 

processen (enligt punkt 3 ovan) rullar igång på precis samma sätt och 

tidsintervallet från 1:a påminnelsen fram till en eventuell vräkning skulle bli 

lika lång. 

Jag håller verkligen med Socialstyrelsens sammanfattning att barnens bästa 

måste vägas in i besluten som socialtjänsten ansvarar för. Ronnebyhus 

personal finns tillgänglig för samordning för att finna en lösning i samtliga 

ärenden.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lena Mahrle (L) och Malin Månsson (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar frågan och svaret till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Lena Mahrle 

Malin Månsson 
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§ 277 Dnr 2021-000007 101 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

 Följande medborgarförslag föreligger vid kvällens möte:  

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att de anmälda medborgarförslagen 

behandlings enligt nedan: 

Dnr Ärendemening Beredning Beslut 

2021/654 MEDBORGARFÖRSLAG 
montera belysning på eken 
mellan läkarstationen och 
ambulansstationen i 
Ronneby 

TFKN TFKN 

2021/668 MEDBORGARFÖRSLAG 
angående ny väg från 
Sandenområdet i Bräkne-
Hoby 

KS (ESS och 
MEX) 
TFKN 

KF 

2021/711 MEDBORGARFÖRSLAG en 
skatepark med intilliggande 
utegym 

TFKN TFKN 

Dnr Ärendemening Beredning Beslut 

2021/654 MEDBORGARFÖRSLAG 
montera belysning på eken 
mellan läkarstationen och 
ambulansstationen i 
Ronneby 

TFKN TFKN 

2021/668 MEDBORGARFÖRSLAG 
angående ny väg från 
Sandenområdet i Bräkne-
Hoby 

KS (ESS och 
MEX) 
TFKN 

KF 

2021/711 MEDBORGARFÖRSLAG en 
skatepark med intilliggande 
utegym 

TFKN TFKN 
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________________ 

Exp: 

Berörda 
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§ 278 Dnr 2021-000008 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

 Föreligger inga interpellationer vid dagens sammanträde.   

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 279 Dnr 2021-000009 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga frågor vid dagens sammanträde.   

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 280 Dnr 2021-000010 101 

Anmälan av motioner 

 

Peter Bowin (V) och Omid Hassib (V) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Motion om införande av skolfrukost på högstadieskolorna i kommunen.  

Barnfattigdom och klasskillnader slår hårt mot våra unga. Vi i Vänsterpartiet 

tycker därför att skolan ska ta sitt kompensatoriska uppdrag på allvar och se 

till att inget barn behöver gå hungrigt genom en skoldag. Därför motionerar vi 

om att varje elev på högstadiet ska erbjudas frukost i skolan.  

Liksom skollunch behöver alla äta frukost för att orka med skoldagen, därför 

borde även frukost serveras i skolan.  

Att frukosten är dagens viktigaste måltid vet de flesta. Det ändrar inte det 

faktum att många, särskilt barn i högstadieåldern, slarvar särskilt mycket med 

just detta mål. Vad följderna blir vet vi också; det är numera vetenskapligt 

bevisat att både ork, uthållighet och koncentration blir avsevärt sämre, och 

lektionerna därmed mycket bråkigare än de behöver vara, om det slarvas med 

matintaget, och då speciellt när det gäller frukosten.  

I flera år har man testat olika frukostprojekt i olika skolor. Alla med samma 

resultat: Eleverna blir mer koncentrerade och presterar bättre. Detta var också 

resultatet i Ronneby där man provade skolfrukost ett par terminer under 2009-

2010.  

- Inom den internationella forskningen finns en stor samstämmighet om att bra 

mat i samband med skoldagen leder till bland annat förbättrad koncentration, 

ökad närvaro och ökat välbefinnande. Dessutom visar forskningen att de barn 

som äter en ensidig kost hemma lär sig att äta mer varierat i skolan.  

Den kostnad som det skulle innebära för kommunen att erbjuda alla elever 

gratis frukost i skolan skulle med råge "betala sig" i form av lugnare lektioner, 

lägre sjukfrånvaro, bättre skolprestationer och friskare barn! Sammantaget 

skulle det bidra till att förbättra skoldagen i sin helhet. 

Vänsterpartiet anser därför att det är hög tid att det kompensatoriska uppdraget 

tas på allvar av politiken genom att erbjuda skolfrukost.  

Vänsterpartiet föreslår därför att det ska tas fram förslag för hur skolorna kan 

erbjuda frukost åt eleverna.  

Nicolas Westrup (SD) lämnar följande motion: 
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Sammanfattning 

Motion om legitimation till kommunstyrelsens ledamöter.  

Allmänt om styrelsens uppgifter enligt reglemente för kommunstyrelsen.  

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 

helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 

ställning.  

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 

och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 

verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 

kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 

kommunalförbund.  

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 

styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen 

(styrfunktion).  

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 

fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 

uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Styrelsen 

ansvarar även för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), 

och annan lagstiftning.  

Styrelsen och dess ledamöter har således ett enormt ansvar, men insynen i 

verksamheterna är i många fall begränsad.  

Inför ett beslut bör ledamoten inhämta riktig och ”o-filtrerad” information – 

endast på detta sätt kan ledamoten besluta med alla fakta på bordet.  

Om en styrelseledamot från kommunstyrelsen idag vill besöka en skola, 

boende eller annan instans som ledamoten ansvarar för, måste först 

förvaltningschefen kontaktas, som i sin tur kontaktar verksamhetschefen, som 

i sin tur kontaktar enhetschefen. Detta betyder att när ledamoten väl får 

möjlighet att besöka avdelningen, så har alla problem hunnit ”sopas under 

mattan” och beslut kommer att tas med felaktig information.  

Kommunen har länge pratat om effektivitet i verksamheterna, men effektivitet 

kommer aldrig att uppnås om verkligheten och rätt fakta, inte blir känt för de 

som fattar beslut och som är helhetsansvariga.  

 

Genom att utrusta samtliga styrelseledamöter i kommunstyrelsen med något 

slags personlig fotolegitimation - som ger den enskilda ledamoten oannonserat 

tillträde till verksamhetsområdet som ledamoten ansvarar för, får denna insyn 
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om hur det verkligen fungerar -och inte fungerar i verksamheten. Först då kan 

riktiga och faktabaserade beslut tas.  

Legitimationen bör vara giltig under den tid som ledamoten är invald i 

kommunstyrelsen.  

Sverigedemokraterna yrkar därför  

Att: ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att 

utrusta kommunstyrelsens ledamöter med något slags fotolegitimation som 

visar att de några gånger om året, oannonserat får besöka en verksamhet inom 

sitt ansvarsområde.  

Att: ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnad för 

dessa legitimationer.  

Att: så snart det är möjligt utrusta kommunstyrelsens ledamöter med dessa 

legitimationer.   

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ”Motion om införande av skolfrukost på 

högstadieskolorna i kommunen” till utbildningsnämnden för vidare 

hantering och ”Motion om legitimation till kommunstyrelsens ledamöter” till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Utbildningsnämnden 
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§ 281 Dnr 2021-000713 001 

Allmänpolitisk debatt med anledning av beslut om 
budget 2022-2023, plan 2024-2025 och skattesats 2022 

 

Sammanfattning  

Allmänpolitisk debatt med anledning av beslut om budget 2022-2023, plan 

2024-2025 och skattesats 2022     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), Nicolas 

Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger Gardell 

(L), Sune Håkansson (RP), Lova Necksten (MP), Willy Persson (KD), 

Stefan Österhof (S), Ola Robertsson (S), Malin Månsson (S), Thomas 

Svensson (S), Thommy Andersson (S) och Åsa Evaldsson (M). 
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§ 282 Dnr 2021-000470 041 

Budget 2022-2023 plan 2024-2025 för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen överlämnar förslag till budget 2022-2023 plan 2024-2025 

till kommunfullmäktige för beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att besluta att: 

* Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2022 ska 

differentieras enligt; AB Ronneby Helsobrunn 0,54%, AB Ronneby 

Industrifastigheter 0,48%, Ronneby Miljö och Teknik AB 0,49% och 

Ronnebyhus AB 0,33%, d.v.s. oförändrat från år 2021. 

* Internräntan ska vara 1,00 % för år 2022, d.v.s. en sänkning med 0,25% 

från år 2021. 

* Fastställa strategiska målområden och indikatorer 2022 i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

* Fastställa drift- och investeringsbudget 2022-2023 plan 2024-2025 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

* Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2022. 

* Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2022 med totalt 

200 mkr. 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

* Ge ekonomienheten i uppdrag att räkna om kapitalkostnader med hänsyn 

till investeringsförslaget och göra konsekvensmässiga förändringar i 

budgetförslaget. Eventuell ekonomisk påverkan går mot resultatet. Dessa 

ändringar samt andra tekniska justeringar ska göras innan handlingarna 

distribueras till kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen antar Alliansens förslag till budget 2022 plan 2023-2024 

som sitt eget samt föreslår kommunfullmäktige att: 

- Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2022 ska 

differentieras enligt; AB Ronneby Helsobrunn 0,54%, AB Ronneby 
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Industrifastigheter 0,48%, Ronneby Miljö och Teknik AB 0,49% och 

Ronnebyhus AB 0,33%, d.v.s. oförändrat från år 2021. 

- Internräntan ska vara 1,00 % för år 2022, d.v.s. en sänkning med 

0,25% från år 2021. 

- Fastställa strategiska målområden och indikatorer i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

- Fastställa drift- och investeringsbudget 2022-2023 plan 2024-2025 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

- Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2022. 

- Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2022 med 

totalt 200 mkr. 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- Ge ekonomienheten i uppdrag att räkna om kapitalkostnader med 

hänsyn till investeringsförslaget och göra konsekvensmässiga 

förändringar i budgetförslaget. Eventuell ekonomisk påverkan går 

mot resultatet alternativt extra reserven om resultatet understiger 1 

mkr.  

- Ändringar samt tekniska justeringar ska göras innan handlingarna 

distribueras till kommunfullmäktige 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), Nicolas 

Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger Gardell 

(L), Sune Håkansson (RP), Lova Necksten (MP), Willy Persson (KD), 

Stefan Österhof (S), Ola Robertsson (S), Malin Månsson (S), Thomas 

Svensson (S), Thommy Andersson (S) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Willy 

Persson (KD) och Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.    

Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Stefan Österhof (S), Ola 

Robertsson (S), Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S) och Thommy 

Andersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna och Vänsterpartiets 

förslag till budget 2022-2023, plan 2024-2025. 
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Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 

budget 2022-2023, plan 2024-2025. 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till budget 2022-

2023, plan 2024-2025. 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall  till sitt eget förslag till budget 2022. 

Propositionsordning 1 

 Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer kontraproposition på framförda 

yrkanden och finner Magnus Petterson (S), Peter Bowins (V) m.fl.förslag 

som motförslag till kommunstyrelsens. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer kontraproposition på framförda 

yrkanden och finner Nicolas Westrups (SD) förslag som motförslag till 

Magnus Petterssons (S) m.fl.. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 1 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla Magnus Petterson (S), Peter Bowins (V) m.fl. förslag 

som motförslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrups (SD) förslag som motförslag röstar 

nej.   

Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 

b, avges sjutton (17) ja-röster, tolv (12) nej-röster, sjutton (17) avstår från att 

rösta och tre (3) är frånvarande, varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige beslutar att Magnus Petterson (S), Peter Bowins (V) 

m.fl. förslag ska prövas mot kommunstyrelsens förslag.               

Omröstningsresultat 2 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
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De som önskar bifalla Magnus Petterson (S), Peter Bowins (V) m.fl. förslag 

röstar nej.   

Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 

b, avges tjugosju (27) ja-röster, sjutton (17) nej-röster, två (2) avstår från att 

rösta och tre (3) är frånvarande, varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.               

Beslut 

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till budget 2022-2023 

plan 2024-2025 samt att: 

- Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2022 ska 

differentieras enligt; AB Ronneby Helsobrunn 0,54%, AB Ronneby 

Industrifastigheter 0,48%, Ronneby Miljö och Teknik AB 0,49% och 

Ronnebyhus AB 0,33%, d.v.s. oförändrat från år 2021. 

- Internräntan ska vara 1,00 % för år 2022, d.v.s. en sänkning med 

0,25% från år 2021. 

- Fastställa strategiska målområden och indikatorer i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

- Fastställa drift- och investeringsbudget 2022-2023 plan 2024-2025 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

- Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2022. 

- Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2022 med 

totalt 200 mkr. 

Budgeten i sin helhet biläggs detta beslut genom bilaga 1. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

reserverar sig till förmån för sina egna förslag. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningar 

AB Ronneby Industrifastigheter 

Ronnebyhus AB 

Ronneby Miljö och Teknik AB 
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§ 283 Dnr 2021-000469 041 

Skattesats år 2022 

 

Sammanfattning  

I enlighet med 11 kap 8 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före 

oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 

ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.  

Kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen före november månads 

utgång (11 kap 11 § kommunallagen).      

Bedömning 

Oförändrad skattesats föreslås. Det innebär att skattesatsen år 2022 blir 21,91 

kronor.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 

skattesatsen till 21,91 kronor för år 2022, d.v.s. oförändrat från år 2021.      

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktige att 

fastställa skattesatsen till 21,81 kronor för år 2022. Det vill säga en sänkning 

från år 2021. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), Nicolas 

Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger Gardell 

(L), Sune Håkansson (RP), Lova Necksten (MP), Willy Persson (KD), 

Stefan Österhof (S), Ola Robertsson (S), Malin Månsson (S), Thomas 

Svensson (S), Thommy Andersson (S) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), 

Roger Gardell (L), Willy Persson (KD) och Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), Stefan 

Österhof (S), Ola Robertsson (S), Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S) 

och Thommy Andersson (S) och Sune Håkansson (RP) yrkar att 

kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21,91 för år 2022.          
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag.   

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterson (S) m.fl. förslag röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 

b, avges tjugosju (27) ja-röster, nitton (19) nej-röster och tre (3) är 

frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,81 kronor för 

år 2022.  

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 

Ronnebypartiet reserverar sig till förmån för sina förslag. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 284 Dnr 2021-000584 041 

Budget 2022 AB Ronneby Helsobrunn 

 

Sammanfattning  

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn överlämnar sitt förslag till driftbudget 

2022 för bolaget till kommunfullmäktige i Ronneby. 

 

Efter kommunfullmäktiges fastställande av driftbudgeten ska den antas vid 

en bolagsstämma i bolaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige i Ronneby att fastställa 

driftbudget 2022 för AB Ronneby Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att lämna 

följande direktiv till kommunens stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 

 

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 anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 

* i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad 

ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade 

ägardirektiv.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftbudget 

2022 för AB Ronneby Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att lämna 

följande direktiv till kommunens stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 

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 anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 

* i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad 

ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade 

ägardirektiv. 

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 driftbudget 2022 för AB Ronneby 

Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 

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 anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 
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* i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad 

ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade 

ägardirektiv. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

VD i AB Ronneby Helsobrunn 
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§ 285 Dnr 2021-000619 346 

Taxehöjning Elnät 2022 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB 2021-10-28 

§ 8  

Förslag till beslut 

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa höjning av 

elnätstaxan med 2 % på den fasta delen och 30 % på den rörliga delen att 

gälla från och med 2022-01-01 för samtliga kunder.       

 

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa höjning av 

elnätstaxan med 2 % på den fasta delen och 30 % på den rörliga delen att 

gälla från och med 2022-01-01 för samtliga kunder.     

 

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 höjning av elnätstaxan med 2 % 

på den fasta delen och 30 % på den rörliga delen att gälla från och med 

2022-01-01 för samtliga kunder.     

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 286 Dnr 2021-000577 265 

Ombildning av naturreservat Järnavik 

 

Sammanfattning  

Järnaviks naturreservat bildades 1971 och har nu varit föremål för 

ombildning hos Länsstyrelsen. Reservatet har gamla reservatsbestämmelser 

som har uppdaterats. Uppdatering av föreskrifterna är gjorda för att få en 

skötselplan av reservatet som motsvarar ändamålet med reservatet. 

Värdering är gjord som motsvarar skillnaden mellan de gamla och de nya 

reservatsbestämmelserna för att se om fastighetsägaren lider någon 

ytterligare ekonomisk skada.  

Bedömning 

Järnaviks naturreservat bildades 1971 och har nu varit föremål för 

ombildning hos Länsstyrelsen. Reservatet har gamla reservatsbestämmelser 

som har uppdaterats. Uppdatering av föreskrifterna är gjorda för att få en 

skötselplan av reservatet som motsvarar ändamålet med reservatet. Syftet 

med reservatet är att bevara ett område med höga naturvärden. Reservatet 

berör tre av kommunens fastigheter; Torp 14:1, Järnavik 1:1 och Järnavik 

3:1. Reservatet är totalt ca 150 ha varav 64 ha vatten. Den största skillnaden 

mellan restriktionerna är påverkan på skogsbruket. I de tidigare 

bestämmelserna så kunde skogsbruk bedrivas i viss mån men endast utan 

motordrivna fordon, den möjligheten släcks med de nya 

reservatsbestämmelserna och tillåts endast med Länsstyrelsens tillstånd. Viss 

påverkan på betesmarken sker då brukaren begränsas till viss del. Avvikelser 

tillåtna med tillstånd från Länsstyrelsen. Reservatsföreskrifterna bifogas som 

underlag. Reservatsföreskrifterna är ett förslag som Länsstyrelsen ännu inte 

beslutat om men processen är sådan att värdering sker under tiden som 

beslutsprocessen med föreskrifterna pågår. 

Värdering är gjord som motsvarar skillnaden mellan de gamla och de nya 

reservatsbestämmelserna för att se om fastighetsägaren lider någon 

ytterligare ekonomisk skada. Ersättningsrätten prövas enligt 31 kap 

Miljöbalken. Skadan som ersätts är fastighetens värdeminskning samt 

eventuell övrig ekonomisk skada som markägaren kan drabbas av. Ersättning 

för ombildning av naturreservatet blir 2 450 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna överenskommelse om 

ersättning för ombildat naturreservat 
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Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

överenskommelse om ersättning för ombildat naturreservat. 

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 godkänna överenskommelse om ersättning 

för ombildat naturreservat. 

Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 

Förvaltningschef Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen Anders Karlsson  
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§ 287 Dnr 2021-000561 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 1:e vice 
styrelseordförande i Ronneby Miljöteknik Energi AB, 
Jan Demerud (M) 

 

Sammanfattning  

 Jan-Demerud (M) anhåller om entledigande från uppdraget som 1:e vice 

ordförande i Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Ronny Johannesson (M) till ny 1:e 

vice styrelseordförande i Ronneby Miljöteknik Energi AB.    

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Ronny Johannesson (M) till ny 1:e vice 

styrelseordförande i Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

________________ 

Exp: 

Jan Demerud 

Ronny Johannesson 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Ekonomichef Johan Sjögren 
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§ 288 Dnr 2021-000492 250 

Samarbetsavtal ny förskola och nytt vård- och 
omsorgsboende i Johannishus 

 

Sammanfattning  

Kommunen och företaget Conara har under en tid för diskussioner om att 

inleda ett samarbete för att undersöka möjligheterna för att gemensamt 

genomföra ett projekt i Johannishus avseende utveckling av nytt vård- och 

omsorgsboende och förskola. Syftet med samarbetsavtalet är att reglera 

parternas förutsättningar och roller i det fortsatta samarbetet. 

Markanvisningsavtal finns för att reglera rättigheter och skyldigheter 

gentemot arbetet i detaljplan som pågår.  

Bedömning 

Våren 2021 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Conara och Ronneby 

Kommun. Detta avtal reglerar rättigheter och skyldigheter i 

detaljplanearbetet samt ger Conara rätt att under 12 månader efter laga 

kraftvunnen detaljplan ensam förhandla med kommunen om projektet nytt 

vård- och omsorgsboende samt förskola inom detaljplanen.  

Kommunen och företaget Conara har under en tid för diskussioner om att 

inleda ett samarbete för att undersöka möjligheterna för att gemensamt 

genomföra ett projekt i Johannishus avseende utveckling av nytt vård- och 

omsorgsboende och förskola. Syftet med samarbetsavtalet är att reglera 

parternas förutsättningar och roller i det fortsatta samarbetet. 

Samarbetsavtalet reglerar hur projektet ska genomföras. Ritningar, skisser 

och ett byggnadsförslag ska tas fram i samråd med kommunen och speciellt 

de förvaltningar som sedan ska vara hyresgäster. Varje part för sina egna 

kostnader. Conara ansvarar för att ta fram programhandling, ritningar och 

beskrivningar. Detta ska ske i samarbete med kommunen och bland annat 

ske genom ett antal workshops. 

Samarbetsavtalet ska sedan genera i ett genomförandeavtal som reglerar 

skyldigheter och rättigheter under entreprenadtiden då bygganden uppförs.  

Parallellt med samarbetsavtalet ska två hyreskontrakt godkännas utav 

kommunen. Utbildningsnämnden och vård- och Omsorgsnämnden ska 

godkänna förslag till hyresavtal som sedan ska gå vidare till 

kommunfullmäktige. Avtalen är föreslagna att gälla 20 år med en varmhyra 

där allt ingår. Hyresavtalen kan komma att omförhandlas beroende på den 

upphandlade entreprenadkostnaden. 10 % får avvika uppåt och neråt från 
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överenskommen hyra. Till hyresavtalen ska en gränsdragningslista om 

byggnaden mellan kommunen och fastighetsägaren tas fram.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat samarbetsavtal 

mellan Ronneby Kommun och Conara.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

samarbetsavtal mellan Ronneby Kommun och Conara med följande 

förändring: 

- Punkt 2.1 i förslag till samarbetsavtal får följande lydelse: Som ett 

första steg i samarbetet ska Conara utreda och ta fram översiktliga 

ritningar och byggnadsförslag för Hyresobjektet. Dessa tidiga skisser 

skall ligga till grund för en första tidig kalkyl. Utefter dessa förslag 

skall parterna arbeta vidare på en slutlig inriktning för Hyresobjektet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin (V), Roger Fredriksson 

(M) och Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att återremittera ärendet för att ta fram ett 

markanvisningsavtal.     

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet ska avgöras idag.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat samarbetsavtal mellan 

Ronneby Kommun och Conara med följande förändring: 

- Punkt 2.1 i förslag till samarbetsavtal får följande lydelse: Som ett 

första steg i samarbetet ska Conara utreda och ta fram översiktliga 

ritningar och byggnadsförslag för Hyresobjektet. Dessa tidiga skisser 

skall ligga till grund för en första tidig kalkyl. Utefter dessa förslag 

skall parterna arbeta vidare på en slutlig inriktning för Hyresobjektet. 
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Reservation  

Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 

Förvaltningschef Maria Appelskog 

Förvaltningschef Tobias Ekblad 
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§ 289 Dnr 2021-000596 014 

Samverkansavtal mellan Trafikverket och kommunen 
avseende GC-väg Listerby 

 

Sammanfattning  

Trafikverket har inkommit med ett förslag till samarbetsavtal gällande 

medfinansiering av gång- och cykelväg i Listerby. Avtalet avser åtgärder för 

att förbättra trafiksäkerheten samt att skapa ett sammanhängande och 

lättorienterat stråk för gång- och cykeltrafik.  

Projektet kommer att drivas tillsammans med projektet E22 Ronneby Ö-

Nättraby. Start av byggande av cykelvägen beräknas bli 2027. Parterna håller 

50% av kostanden vardera.  

Bedömning 

Trafikverket har inkommit med ett förslag till samarbetsavtal gällande 

medfinansiering av gång- och cykelväg i Listerby. Avtalet avser åtgärder för 

att förbättra trafiksäkerheten samt att skapa ett sammanhängande och 

lättorienterat stråk för gång- och cykeltrafik.  

Sträckan mellan Ronneby och Listerby saknar idag en cykelförbindelse. 

Även de mindre orterna på sträckan t.ex. Gärestad och Leråkra behöver en 

trafiksäker koppling till Ronneby och Listerby. Arbetspendling och äldre 

skolelever som vill ta sig in till Ronneby, och även motionärer och turister är 

potentiella cyklister på sträckan. Sträckan är utpekad som en del i Blekinges 

huvudcykelvägnät. Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts 

åtagande och finansiella ansvar för åtgärden. I länstransportplanen för 

Blekinge avsätts medel för att bygga ut gång- och cykelvägnätet i länet. Som 

ett planerings-underlag och stöd för prioritering har Region Blekinge i 

samverkan med Trafikverket och berörda kommuner upprättat en regional 

cykelstrategi för Blekinge. Utgångs-punkten för finansiering av prioriterade 

gång- och cykelvägsåtgärder är 50 % medfinansiering från berörd kommun.  

Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår till 

18mnkr i prisnivå 2020-01. I kostnadsbedömningen ingår projektledning, 

projektering, byggherrekostnader, entreprenadkostnader och, vid tidpunkten 

för avtalets tecknande kända, risker i respektive del, inklusive Trafikverkets 

interna kostnader för genomförande av dessa åtgärder. Medfinansieringen till 

den statliga anläggningen  är 50 % av totala kostnaden  och bedöms uppgå 

till totalt 9 mnkr i prisnivå 2021-01. 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
36

a9
02

6f
-d

a3
b-

4d
7f

-b
60

4-
75

f8
7c

63
be

48



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(89) 
2021-11-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd totalkostnad 

när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för 

väginvesteringar ska respektive part ges möjlighet till omförhandling. 

Projektet kommer att drivas tillsammans med projektet E22 Ronneby Ö-

Nättraby. Start av byggande av cykelvägen beräknas bli 2027.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna avtalet mellan Ronneby kommun och trafikverket avseende 

finansiering av kommande gång- och cykelvägen i Listerby till en kostnad 

om 9 000 000 kronor.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna avtalet mellan Ronneby kommun och 

trafikverket avseende finansiering av kommande gång- och cykelvägen i 

Listerby till en kostnad om 9 000 000 kronor. Finansiering sker via extern 

upplåning. 

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 godkänna avtalet mellan Ronneby kommun 

och trafikverket avseende finansiering av kommande gång- och cykelvägen i 

Listerby till en kostnad om 9 000 000 kronor. Finansiering sker via extern 

upplåning. 

________________ 

Exp: 
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Mark- och expolateringschef Anna Hinseäng 

Gatu- och parkchef Patrik Hellsberg 

Trafikansvarig Ann Thomasson 

 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
36

a9
02

6f
-d

a3
b-

4d
7f

-b
60

4-
75

f8
7c

63
be

48



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(89) 
2021-11-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 290 Dnr 2020-000499 252 

Folkets hus Kallinge, förfrågan om köp av fastighet 

 

Sammanfattning  

Kallinge Folkets Hus har 2020-01-24 inkommit till Teknik-, fritid och 

kulturförvaltningen med en ansökan om ekonomiskt bistånd. I ansökan 

beskrivs orsakerna vara ökade kostnader och därmed ökade förluster. 

Kommunstyrelsen avslog begäran om ekonomiskt bistånd och gav 

Kommundirektören i uppdrag att föra en dialog om fastighetens framtid. 

Under sommaren och hösten har ett antal möten skett med Kommundirektör, 

mark- och exploateringschef samt representanter från Folkets Hus-

föreningen för att diskutera förutsättningar att kommunen eventuellt köper 

fastigheten och därefter hyr ut den till föreningen.  Föreningen har haft 

möten med både styrelse och andelsägare och samtliga har ställt sig positiva 

till att kommunen köper byggnaden. Opartisk värdering har skett i september 

månad. Besiktning av fastighetens skick har skett tillsammans med 

kommunens fastighetschef.  

Bedömning 

Kallinge Folkets Hus har 2020-01-24 inkommit till Teknik-, fritid och 

kulturförvaltningen med en ansökan om ekonomiskt bistånd. I ansökan 

beskrivs orsakerna vara ökade kostnader och därmed ökade förluster. 

Kommunstyrelsen avslog begäran om ekonomiskt bistånd och gav 

Kommundirektören i uppdrag att föra en dialog om fastighetens framtid. 

Föreningen Kallinge Folkets Hus, Kommundirektören och mark- och 

exploateringschef har träffats ett antal gånger efter Kommunstyrelsens beslut 

för att diskutera fastighetens framtid. Föreningen har hållit styrelsemöte om 

att försälja fastigheten till kommunen och styrelsen var enhällig i beslutet att 

ställa sig bakom en försäljning till kommunen. Föreningen är andelsägd och 

ett möte med andelsägarna har också hållits; även där var andelsägarna 

positiva till försäljning av fastigheten till kommunen.  

En enklare besiktning av fastigheten har gjorts tillsammans med 

Fastighetschef Sören Andersson, se underlag. Ett större renoveringsbehov 

föreligger på fastigheten. En rimlig bedömning av renoveringsbehov för att 

kunna fortsätta uthyrningsverksamheten är invändig renovering av ytskikt i 

samlingssal, entré och kök liksom renovering av 2-4 toaletter. Köket behöver 

till viss del renoveras. Köket kan fungera som det är men viss uppgradering 

erfordras med viss köksutrustning, ventilation och eventuellt 

brandsläckningssystem. En del maskiner fungerar väl fortfarande men 

behovet av uppfräschning är stort. Övriga invändiga delar utav huset kan 
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avvaktas med renovering och en underhållsplan bör tas fram. Utvändigt är 

taket prioriterat för att säkerställa att inga ytterligare skador drabbar 

byggnaden. En takrenovering är beräknad till cirka 1,5 miljoner kronor. 

Fasaden är i behov att målning och till viss del behövs panelbyte. En del 

fönster är i sämre skick än övriga. Föreningen upplever problem med 

dagvattenhanteringen. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för 

dagvatten och frågan ska hanteras utav Miljöteknik.  

För renoveringen äskas tre miljoner för att kunna byta tak, enklare åtgärder 

på fasad och fönster, invändig enklare renovering av samlingssal, kök, entré 

och 2-4 toaletter.  

Föreningen har framfört önskemål om att få hyra byggnaden och fortsätta 

driva befintlig verksamhet efter ett eventuellt köp utav kommunen. 

Uthyrning av källarplan till förvaring eller affärsverksamhet är inte möjlig så 

länge brandskyddet inte åtgärdas varpå den delen av fastigheten inte bör ingå 

i ett hyresavtal med föreningen. Föreningen kan förslagsvis erbjudas ett 

hyresavtal med en avtalslängd på 5 år med 1 års förlängning i taget. 

Föreningen bör ges rätt att hyra ut lokalen i andra hand, och är då direkt 

ansvarig för andrahandshyresgästen. Fördelning av ansvar för skötsel 

behöver förtydligas, lämpligtvis kan Föreningen fortsatt stå för skötsel av 

lokalerna, såsom städning och utomhusskötsel, medan Kommunen står för 

planerat underhåll. 

Föreningen har själva gjort en mäklarvärdering som säger 2 miljoner. 

Kommunen har beställt egen värdering. Värderingen har skett utav 

auktoriserad fastighetsvärderare Stefan Nilsson på Värderingsbyrån i Växjö. 

Värderingen hamnar på 1,5 miljoner. I värderingspriset finns möjlighet att 

dra ner på en köpesumma i och med de stora renoveringsbehov som 

föreligger. Föreningen har ett lån på 740 000 kronor. Ett eventuellt köp 

behöver göra föreningen skuldfri. Föreslagen köpesumma är 1 200 000 kr. 

Utöver ovanstående bedömning bör ett köp av fastigheten ses som ett 

strategiskt markköp. Fastighetens storlek är på 2791 kvm tomt. Det är 

tillräckligt stor tomt för nybyggnation om man i framtiden önskar bebygga 

tomten med annat än befintligt hus. Tomten är idag detaljplanelagd som 

allmänt ändamål men kan i en eventuell detaljplaneändring ändras till 

exempelvis kvartersmark. Det är få större tomter som säljs i centrala 

Kallinge.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta  

* Att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra köp av 

Kallinge Folkets Hus för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor 
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* Att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att teckna hyresavtal med 

föreningen Kallinge Folkets Hus 

Att ge Mark- och exploateringsenheten 3 miljoner i investeringsmedel för 

renovering av Kallinge Folkets Hus.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra köp av 

Kallinge Folkets Hus för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor 

2. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att teckna hyresavtal 

med föreningen Kallinge Folkets Hus 

3. Beslut om investeringsmedel för renovering av Kallinge Folkets Hus 

ska behandlas av kommunstyrelsen efter det att hyresavtal tecknats. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

 Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

följande tillägg: 

1. mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra köp av 

Kallinge Folkets Hus för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor 

finansieras via extern upplåning. 

3.  Beslut om investeringsmedel för renovering av Kallinge Folkets hus  

ska fattas i särskild ordning av kommunfullmäktige efter det att 

hyresavtal har tecknats.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med 

tilläggsyrkande enligt ovan och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Mark- och exploateringsenheten får i uppdrag att genomföra köp av 

Kallinge Folkets Hus för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor som 

finansieras via extern upplåning. 

2. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att teckna hyresavtal 

med föreningen Kallinge Folkets Hus. 
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3. Besluta om investeringsmedel för renovering av Kallinge Folkets 

Hus ska fattas i särskild ordning av kommunfullmäktige efter det att 

hyresavtal har tecknats. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef Anna Hinesäng 

Kommundirektör 
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§ 291 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.  

Kopplat till bred kompetens och tidigare erfarenhet från liknande projekt 

anlitades WSP Sverige AB för att medverka i projektet. Tillsammans 

tillsattes en projektgrupp för förstudien med representanter från Ronneby 

kommun, WSP, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 

Räddningstjänsten och Region Blekinge.  

Projektgruppen har arbetat med att utreda verksamheternas behov av 

funktioner och ytor samt att utreda möjlig placering för en eventuell 

nybyggnation. Det har även tagits fram en kostnadsberäkning för projektet.  

Förstudien redovisas i en rapport som biläggs denna skrivelse.  

Bedömning 

Det är sedan tidigare känt att det föreligger stora arbetsmiljöbrister på 

Ronneby brandstation. Befintlig lokal är inte optimerad för verksamhetens 

behov av ytor och funktioner. Mark- och exploateringsenhetens tidigare 

uppdrag om att utreda om- och tillbyggnad av befintliga stationen 

genomfördes under 2020. WSP Sverige AB anlitades då som konsult för att 

utreda frågan och kostnadsberäkna åtgärderna. Utredningen levererades i en 

rapport som biläggs denna skrivelse.  

I rapporten avråder WSP starkt ifrån att genomföra en om- och tillbyggnad. 

Den främsta anledningen är att bedömning gjorts att en om- och 

tillbyggnation inte kan tillgodose samtliga lagkrav som ställs. Det gäller 

både byggnaden och arbetsmiljökraven. Kostnadsberäkningen som 

genomförts redovisar åtgärder för ca 12,5 mkr. WSP förtydligar även att det 

finns omfattande brister och renovering- och underhållsbehov som inte 

kostnadsberäknats i rapporten och som skulle innebära ytterligare stora 

kostnader för Ronneby kommun. Bedömning av de punkter som inte är 

kostnadsberäknade av WSP landar på en summa om cirka 35-40 mkr 

(inklusive de 12,5 mkr från WSPs resultat) för en om- och tillbyggnad av 

befintlig brandstation. 

Viktigt att belysa gällande en om- och tillbyggnation: 

- Samtliga lagkrav som föreligger uppfylls inte 
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- Kan inte möjliggöra verksamhetens faktiska behov och inte heller skapa 

utrymme för verksamheten att växa och utvecklas i takt med omvärldsläget 

- Kan inte möjliggöra en planlösning med ett flöde som tillgodoser att 

hantering av kontaminerad materiel sker på ett säkert och hälsosamt sätt  

- Skulle innebära lokaler med fortsatta problem trots stora kostnader för 

renovering 

Kommunfullmäktige tilldelade i december 2020 uppdraget om att inleda 

arbete med förstudie om nybyggnation av räddningsstation till Mark- och 

exploateringsenheten. Arbetet inleddes med att tillsätta en projektgrupp som 

gemensamt har utrett frågor om verksamheternas behov av funktioner och 

ytor, placering av eventuell nybyggnation samt kostnadsberäkningar för 

projektet som helhet. Projektgruppen består av representanter från Ronneby 

kommun, WSP, MSB, Räddningstjänsten och Region Blekinge.  

Att genomföra byggnation av ett räddningsstationshus är ett omfattande 

arbete som kräver stor kompetens inom det specifika området. MSB har en 

viktig nyckelroll i projektet där dem bistår med bred kompetens i frågor som 

rör bland annat lagkrav, tekniska installationer och robusthet för 

byggnationen. Vidare redovisar även MSB vilka delar inom projektet som är 

bidragsberättigade.  

En nybyggnation av ett räddningsstationshus omfattas också av stora 

kostnader. Dock har flera vinster identifierats. Bland dessa anses möjligheten 

att uppfylla samtliga lagkrav samt möjligheten att tillgodose en trygg och 

hälsosam arbetsmiljö/arbetsplats som särskilt viktiga vinster. En 

nybyggnation skulle även möjliggöra för en planering av stationshuset som 

säkerställer och möter det behov som kan tänkas uppstå av den förändrade 

omvärldsbilden. Ytterligare en stor fördel är möjligheten till optimal 

placering av räddningsstationshuset vilket i sin tur skulle skapa stora vinster 

i form av effektivisering av verksamhetens arbete. En optimal placering 

skulle bland annat innebära förkortade insats- och körtider. Insatstiden har en 

avgörande roll för hur stora konsekvenserna av- och efter en olycka/brand 

blir. Vidare skulle en nybyggnation även på sikt innebära stora besparingar 

av driftkostnader.  

I arbetet med förstudien har platsutredning påbörjats och man har pekat ut tre 

områden lokaliserade till på- och avfarterna till E22. För samtliga tre 

områden har en del för- och nackdelar pekats ut. Man har redan i detta tidiga 

skede kunnat avslå placering vid Östra avfarten då man ser att körtider för 

höghusbebyggelsen på Hjorthöjden och Älgbacken inte kan upprätthållas. 

För att kunna fastslå en placering krävs en fördjupad platsutredning. Mark- 

och exploateringsenheten föreslår att sådant uppdrag tilldelas enheten för att 

genomföras under 2021. 
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Man har även arbetat fram förslag på planskisser för en eventuell 

nybyggnation. Förslaget är upprättat utifrån verksamheternas behov av 

funktioner och ytor samt enligt lagkrav. Skisserna är upprättade utifrån vad 

som skulle anses vara en optimal lösning. En byggnation i 2 våningsplan om 

ca 4800m² varav ca 480m² avsatt för ambulansverksamheten. Ytorna enligt 

förslaget framtagna för Räddningstjänsten är något mindre än ytan på 

befintliga station. Skisserna ligger även som underlag för den 

kostnadsberäkning som genomförts. Viktigt att påpeka att dessa skisser är 

förslag och att en projektering kan eventuellt minska ytorna något. 

Ambulansverksamheten om den ska ingå i projektet krävs ett avtal med 

Region Blekinge för att säkerställa villkor kring byggnationen, finansiering 

och kommande hyresavtal.  

Kostnadsberäkningen som är upprättad för projektet (brandstation och 

ambulanscentral) visar på ett nyckeltal om ca 29 600kr per kvadratmeter 

vilket skulle innebära en total kostnad om ca 140Mkr för projektet i sin 

helhet som kan påverkas utav vilka kvadratmeter som slutligen byggs. Det är 

fastslaget att priserna för byggmateriel och entreprenader bara det senaste 

året haft en ökning med minst 65%, vilket kan anses som en förklaring till 

det uppräknade nyckeltalet. Priset är beräknat utifrån dagens förutsättningar 

och kan beroende av vad som händer på marknaden komma att förändras 

både upp och ner.  

Som underlag för kostnadsberäkningen, utöver förslagskisserna (som anger 

totala ytan), ligger även förhandsutgåva av MSB´s åtgärdsförslag (vilket ger 

indikation för nivå på tekniska lösningar samt robusthet för byggnaden). En 

byggnation av kräver mycket teknisk utrustning vilken är en 

kostnadsdrivande post. En viss möjlighet att minska kostnaderna finns 

genom att optimera ytorna ytterligare och se över robusthet av 

konstruktionen. Att minska ytorna genererar inte några stora besparingar 

utan besparing skulle främst kunna ses genom att bygga mindre robust.  

Att låta bygga och förvalta i privat regi kan vara ett alternativ. I ett sådant 

förfarande ägs ekonomin av hyresvärden och återbetalas sedan genom ett 

hyresavtal som tecknas mellan hyresvärd och kommunen med en avsatt 

årshyra.  

En byggnation av detta slag är kravställd både gällande utformning och 

funktion vilket innebär att undantaget enligt kap 3 §19 LOU inte kan 

tillämpas. Kommunen måste därför genomföra en offentlig upphandling för 

hyresavtalet.  

Att upphandla ett hyresavtal innebär att kommunen genom upphandlingen 

ställer krav, hyresavtal tecknas sedan med vinnande anbud varpå 
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kontrakterad hyresvärd sedan genomför projektering och byggnation. En stor 

riskfaktor blir att kommunen helt tappar möjligheten till val av hyresvärd 

utan detta styrs helt via anbudsförfarandet i upphandling.  

Ytterligare ett alternativ är att genomföra ett hyrköp. Kommunen genomför 

upphandling liknande den för hyresavtalet men med en styrning att 

kommunen efter ett visst antal år till en förbestämd summa får köpa loss 

byggnationen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 

besluta föreslå Kommunfullmäktige 

- Att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att genomföra en fördjupad 

platsutredning 

Att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att starta projektgrupp för att 

påbörja projekteringsunderlag till beslut om investering för nytt 

räddningsstationshus 

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att genomföra en 

fördjupad platsutredning. 

2. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att starta projektgrupp för 

att påbörja projekteringsunderlag till beslut om investering för nytt 

räddningsstationshus. 

3. Under arbetet med projekteringsunderlag arbeta fram ett flexibelt och 

lokaleffektivt förslag på byggnation till lägre kostnad än i förstudien 

framkommen summa.   

4. Hänsyn tas till pågående organisationsutredningar. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sten-Albert Olsson (SD). 

Yrkanden 

 Sten-Albert Olsson  (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut vad avser 

att-satserna ett, två och fyra. Avseende att-sats tre förslår Sten-Albert Olsson 

(SD) följande lydelse: 

- Under arbetet med projekteringsunderlag arbeta fram ett flexibelt och 

lokaleffektivt förslag på byggnation anpassas till lägsta lagkrav eller 

riktlinjer från MSB.   
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Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag vad avser att-satserna ett, två och fyra och finner att 

kommunfullmäktige bifallet detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sten-Albert 

Olssons (SD) förslag avseende att-sats tre mot kommunstyrelsens förslag, 

bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att genomföra en 

fördjupad platsutredning. 

2. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att starta projektgrupp för 

att påbörja projekteringsunderlag till beslut om investering för nytt 

räddningsstationshus. 

3. Under arbetet med projekteringsunderlag arbeta fram ett flexibelt och 

lokaleffektivt förslag på byggnation till lägre kostnad än i förstudien 

framkommen summa.   

4. Hänsyn tas till pågående organisationsutredningar. 

Reservation 

Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Sten-Albert Olsosns (SD) yrkande. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 

Exploateringsingenjör Sandra Danielsson 
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§ 292 Dnr 2021-000604 619 

Förslag till avgiftsuttag vid uppstart av fristående 
verksamhet 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-09-23 § 125 

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning 

i skollagen (2010:800) i kraft. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta 

krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att 

bedriva verksamhet. För utbildningsförvaltningens del innebär de skärpta 

kraven en skyldighet att göra en utökad prövning av ägar- och 

ledningskretsen bakom en ansökan om godkännande av fristående förskolor 

och vissa fristående fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte enskild 

pedagogisk omsorg. Avgifterna tas ut med stöd av skollagen 2 kap. 5 c § och 

är avsedd att täcka utbildningsförvaltningens kostnader för 

tillståndsprövning gällande fristående förskolor eller fritidshem (sådana 

fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, 

grundskola eller grundsärskola). Dessutom för ansökan om utökning av 

befintlig verksamhet vid en fristående förskola eller vissa fritidshem. 

Avgifterna är beräknade enligt självkostnadsprincipen och tas ut vid ansökan 

om godkännande vid nyetablering, vid utökning/förändring av befintligt 

godkännande, samt vid tillfällig utökning/förändring av befintlig 

verksamhet.  

Bedömning 

skollagen ändrats och möjliggör för kommunen att ta ut en avgift för att 

täcka förvaltningens kostnader för tillståndsprövning gällande fristående 

förskolor och fritidshem så ser vi det som naturligt att fatta ett sådant beslut. 

Avgifterna är som sagt beräknade enligt självkostnadsprincipen. Avgiften 

föreslås vara: 

* 20 000 kr vid ansökan om att starta en ny fristående förskola eller 

fritidshem.  

* 15 000 kr vid ansökan om godkännande av ny huvudman för befintlig 

verksamhet.  

* 10 000 kr vid ansökan om att utöka eller förändra verksamheten.  

 

Avgiften betalas genom faktura som kommer att skickas till sökanden efter 

att ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen.  
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En ansökan kommer inte att tas upp till prövning om inte avgiften betalats. 

Avgifterna gäller ansökningar som inkommer från och med 1 december 

2021. Avgifterna ska revideras vartannat år, med början 2023.  

Förslag till beslut 

Föreslå utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta ge utbildningsförvaltningen uppdrag att ta ut 

avgift enligt redovisat förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

utbildningsförvaltningen uppdrag att ta ut avgift beräknad efter 

självkostnadspriset och att uppräkning sker vart annat år. 

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 ge utbildningsförvaltningen uppdrag att ta 

ut avgift beräknad efter självkostnadspriset och att uppräkning sker vart 

annat år. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef Tobias Ekblad 
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§ 293 Dnr 2021-000607 049 

Ronneby Horse Center, ändring av tilldelade medel för 
tak över stallgödselplatta 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 167 

Ronneby Horse Center, ridanläggning, Påtorp, med adress Visängsvägen 10, 

372 38 Ronneby. Tidigare förslag om att täcka de två gödselstackarna inom 

området med en överbyggnad med tak har omvärderats av nuvarande ledning 

på fastighetsenheten. Det finns problem med gödselstackarna, då det samlas 

regnvatten/urin i den nedåtsluttande nedre delen av gödselplattan. Detta 

utgör en risk för att hästar, andra djur eller människor oavsiktligt kan 

fastna/dränka sig i den nedre delen med gödselstacken. Det finns ett tidigare 

beslut. KS §117 2017- 04-04 med en budget om 450 000 kr att bygga tak 

över gödselstackarna.  

Bedömning 

Vi ser nu att det blir mer effektivt att säkra nedgången till gödselstackarna 

med grindar. Det förhindrar att både djur och människor oavsiktligt tar sig in 

på gödselplatteområdet och skulle kunna hamna i den nedre delen med 

vatten och urin. Det finns inga regler som kräver att gödselplattorna behöver 

en överbyggnad med hänsyn till miljöbelastning eller annat, efter kontakt 

med Länsstyrelse och Miljö och Hälsa Ronneby kommun. Förändringen till 

grindar och utformningen av dessa grindar har kommunicerats med 

ledningen för föreningen Ronneby Horse Center. Bedömer att kostnaden för 

grindar, landar på ca 250 000 kr för de två gödselstackarna. Vilket innebär 

att ca 200 000 kr kan återföras.  

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår Kommunstyrelsen att 

åtgärden som redovisats i ärendet KS 117 2017-04-04 ändras till att 

gödselplattorna utförs med grindar och att det återförs ca 200 000 kr.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förändringen 

och noterar informationen till protokollet.   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 
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kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändringen och noterar 

informationen till protokollet.   

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 294 Dnr 2021-000611 040 

P1:an G:a vattenverket Ronneby äskande om medel 
och fyllning av tid. vattenreservoar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 165 

Ronneby f.d el- och vattenverk är beläget på Kallingevägen 9, Ronneby på 

fastigheten Ulf 1.  

Byggnaden benämns oftast med namnet P1:an. Byggnaden används idag 

som Parkenhetens förråd och arbetsplats för medarbetare inom parkenheten. 

Inom fastighetsområdet sker parkering av enhetens arbetsfordon och 

medarbetares fordon. Byggnaden är även föremål för utredning om vart 

kommande museum för Gribshunden ska ligga i Ronneby.  

Under november månad år 2020 fick fastighetsenheten uppgifter om att det 

fanns starka odörer i byggnaden. Vid kontroll av byggnaden visade det sig 

att vatten, eventuellt även avlopps- eller dagvatten har trängt in i den äldre 

vattenreservoaren inunder parkeringsytor på fastigheten, kallad 

vattenreservoar 1 i bilagor. Vattnet var förorenat av något slag. Vid kontroll 

av vattendjup var det vid tillfället i november månad ca 1m djupt, alltså ca 

100m3 vatten som luktade illa. Okulärt kunde man också se att korrosion 

hade skett på stålkonstruktioner varvid beslut fattades av fastighetschefen 

om att stänga av parkeringsytor ovan för fordonstrafik med att hägna in och 

stänga av berört område. Via ramavtal kontaktades konsultbolag för att 

undersöka byggnaden och vattenreservoar samt sandfilter. Området på 

parkering är än idag avstängt för fordonstrafik.  

Bedömning 

När konsulten från WSP tittade på ritningar bedömdes det att det fanns 

ytterligare vattenreservoarer utanför tomtgräns, enligt ritningar, som hittats i 

arkiv. För att säkerställa om den yttre reservoaren med sandfilter var byggda 

enligt ritningar fick borrningar utföras i olika områden även utanför 

fastigheten. Man kunde inte finna att vattenreservoaren blivit byggd men 

kunde konstatera att sandfilter blivit igenfyllda, som då ligger delvis ligger 

utanför fastighet Ulf 1.  

Utredningen med den inre, närmst byggnaden, vattenreservoar och 

sandfilter, där vattenreservoar var åtkomlig, kunde undersökningen utföras 

både okulärt och med provborrningar. Konsulten från WSP undersökte 

vattenreservoaren och bedömde att konstruktionen har försvagats av 

borrningar/bilningar för tidigare indragning av fjärrvärme. Konsulten anger 
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att konstruktionsbetongen är relativt porös och saknar armering. Man befarar 

att konstruktionen inte är projekterad för tyngre fordonstrafik. Konsulten 

föreslår bland annat att de tidigare vattenreservoaren och sandfilters 

betongvalv/bjälklag rivs fylls och att de fylls igen.  

Det finns även förslag från konsulterna på att riva övre betongbjälklag och 

gjuta nytt betongbjälklag/valv för att behålla dem, dock kvarstår inläckande 

vatten från vägg- golvkonstruktioner. Då vattenreservoaren ej tjänar något 

syfte för våra verksamheter idag bör denna vattenreservoar och sandfilter 

fyllas igen.  

För att säkerställa byggnaden och dess konstruktion beställdes även en 

kontroll av detta. Konsulten har bedömt att byggnadens underhåll är eftersatt 

och att vissa delar har skador. Klimatskal inklusive fönster är i behov av 

renovering. Fasader är i behov av renoveringar för att skador inte ska bli mer 

omfattande eftersom fukt har trängt i i klimatskal och skadat byggnaden 

genom frostsprängningar.  

Upparbetade kostnader:  

Kostnader för utredning av konsulter: 220 000 kr exkl. moms 

 Bedömda kostnader:  

Kostnaden för rivning, bortbilning av reservoartak till vattenreservoar och 

sandfilter. Fyllning inklusive återställning av parkeringsytor, ny betongvägg 

byggs i fd. vattenreservoar för att hantera inkommande fjärrvärme i 

byggnaden och avgränsning mot fyllnadsmassor bedöms till 605 000 kr exkl 

moms.  

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår Kommunstyrelsen bevilja 

825 000 kronor i investeringsmedel för utredning, rivning av vattenreservoar 

och sandfilter samt fyllning och återställande av parkeringsytor inom 

fastigheten Ulf 1, sk, P1:an.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och 

kulturnämnden ett tilläggsanslag om 605 000 kronor. Finansiering sker via 

extern upplåning. 

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 beslutar att bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden ett 

tilläggsanslag om 605 000 kronor. Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 295 Dnr 2019-000578 730 

Utreda - Att ta bort friskvårdstimmen och istället införa 
en högre friskvårdspeng till alla samt se över 
möjligheten att erbjuda andra friskvårdsalternativ 

 

Sammanfattning  

I Ronneby kommun har alla anställda (månadsavlönade) sedan 2002 haft 

möjlighet att ta ut en friskvårdstimme per vecka, under förutsättning att 

arbetet medger det. Utvärdering av förmånen har efterfrågats från flera av 

kommunens verksamheter med bakgrund i att flera verksamheter inte har 

möjlighet att ta ut någon friskvårdstimme då de är begränsade att lämna 

arbetsplatsen under ett arbetspass. Detta gäller verksamheter som t ex 

förskola och vård- och omsorg. Ronneby kommun har idag ett alternativ med 

friskvårdspeng till de verksamheter där arbetsgivaren kan styrka att 

medarbetarna inte har möjlighet att ta ut friskvårdstimmen. Denna 

friskvårdspeng är 500 kr per medarbetare och år. 

På personalutskottet 2019-12-10 diskuterades valmöjligheten mellan 

friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Beslutet blev att personalutskottet gav 

personalchefen i uppdrag att efterfråga förvaltningarnas önskemål och 

synpunkter samt upprätta ett förslag som kan testas och utvärderas i mindre 

omfattning innan beslut om helheten tas.  

På personalutskottet 2020-10-20 informerade Tf Personalchef Anna Isaksson 

om utredning av friskvårdstimmen. Beslutet blev att personalutskottet gav 

personalenheten i uppdrag att under 2021 utvärdera metoden med 

friskvårdspeng i relation till andra metoder för ökad frisknärvaro.  

Förslag 

En arbetsgrupp bestående av kommunens hälsoutvecklare, deltagare från 

Utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och 

Socialförvaltningen har genomlyst fråga om att införa friskvårdspeng. 

Arbetsgruppens förslag var att samtliga månadsavlönade medarbetare ska 

ges möjlighet att välja en friskvårdstimme per vecka (då arbetet tillåter) eller 

friskvårdspeng. Friskvårdspengen bör vara ett bidrag på 1 500 kr per år och 

anledningen är att tidigare belopp på 500 kr beslutades år 2006 och det 

behöver uppräknas, samtidigt som tidigare föreslaget belopp på 2 500 kr ur 

kostnadssynpunkt bör hållas nere. Detta förslag skulle troligtvis uppfattas 

som rättvist, bidra till att Ronneby kommun ses som en attraktiv arbetsgivare 

samt bidra att medarbetaren tar eget ansvar för sin hälsa, välbefinnande och 

kondition.  
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På personalutskottet den 20 september 2021, § 13 fördes en diskussion om 

att erbjuda friskvårdspeng, möjlighet till andra friskvårdsaktiviteter, metoder 

för ökad frisknärvaro samt gällande friskvårdspolicy för Ronneby kommun. 

Personalutskottets beslut blev följande:  

1. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att friskvårdspolicyn för Ronneby kommun upphör (KF § 159, 2001-08-30 

gäller från 2006-08-28).    

2. Personalutskottet hänskjuter frågan om att införa möjlighet för 

medarbetare att en gång per år välja om de vill ha en friskvårdstimme per 

vecka eller friskvårdspeng till budgetberedningen. 

Personalutskottet beslutar att friska arbetsplatser är det begrepp som används 

istället för att fokusera på minskad sjukfrånvaro (sjukfrånvaron är dock ett 

sätt att mäta om vi rör oss mot friskare arbetsplatser)  

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

* friskvårdspolicyn för Ronneby kommun upphör (KF § 159, 2001-08-30 

gäller från 2006-08-28).  

* uppdrag kring friskvårdstimme, friskvårdspeng och möjlighet att erbjuda 

andra friskvårdsaktiviteter anses vara besvarad (KS Dnr 2019-000578 730).  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Friskvårdspolicyn för Ronneby kommun upphör (KF § 159, 2001-08-

30 gäller från 2006-08-28).  

2. Uppdrag kring friskvårdstimme, friskvårdspeng och möjlighet att 

erbjuda andra friskvårdsaktiviteter anses vara besvarad (KS Dnr 

2019-000578 730). 

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. Friskvårdspolicyn för Ronneby kommun upphör (KF § 159, 2001-08-

30 gäller från 2006-08-28).  
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2. Uppdrag kring friskvårdstimme, friskvårdspeng och möjlighet att 

erbjuda andra friskvårdsaktiviteter anses vara besvarad (KS Dnr 

2019-000578 730). 

 

________________ 

Exp: 

Personalenheten 
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§ 296 Dnr 2021-000248 000 

Förbättrade karriärvägar  - Ta fram ett förslag till 
förbättrade karriärvägar  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har beslutat att ge ett särskilt uppdrag till 

personalutskottet om att ta fram förslag till att förbättra karriärvägar 

kopplade till chefsförordnande (Dnr 020 2019-000309). 

Förslag 

Personalenheten har i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi 

(Dnr 020-000281). Uppdraget är påbörjat och förslaget kommer utgå från 

SKR.s nio strategier för att möta kompetensutmaningen1, där en av 

strategierna är handlar om detta. SKR menar att: ” Att skapa och visa 

modeller för kompetens- och karriärutveckling ger medarbetarna chansen att 

utveckla både sig själva och verksamheten – vilket samtidigt gör jobben mer 

attraktiva.”2  

Det särskilda uppdraget har varit upp för diskussion på personalutskottet den 

20 september 2021, § 15. Utifrån denna diskussion anses uppdraget vara 

omhändertaget. 

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

uppdraget avslutas.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsluta uppdraget. 

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 avsluta uppdraget. 

                                                 
1 Kompetensförsörjning, strategier | SKR 
2 Stöd medarbetarnas utveckling | SKR 
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________________ 

Exp: 

Personalenheten 
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§ 297 Dnr 2017-000113 000 

Chefsuppdraget: Undersöka aktualiteten för 
dokumentet Chefs- och ledningspolicy 

 

Sammanfattning  

Personalchefen har fått i uppdrag att undersöka aktualiteten för dokumentet 

Chefs- och ledningspolicy som är antagen av Kommunfullmäktige 2006-03-

30, §68 (Dnr 2017-000113 000). 

Chefs- och ledningspolicy för Ronneby kommun har varit uppe för 

diskussion på personalutskottet den 20 september 2021, §17. 

Förslag 

Det finns inget i policyn som motsätter dagens förväntningar, däremot har 

lagar, avtal och praxis gjort att innehållet inte speglar de förväntningar som 

finns.  

Vid en omvärldsanalys kan konstateras att det är få organisationer som har 

en chefs- och ledarpolicy. Istället har de tydliggjort vilka förväntningar som 

finns i rådande värdegrund eller i en chef- och ledarfilosofi.  

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:  

1. Chef- och ledarskapspolicy för Ronneby kommun upphör.  

2. Uppdraget ”Undersöka aktualiteten för dokumentet Chefs- och 

ledningspolicy (Dnr 2017-000113 000)” anses vara besvarat 

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. Chef- och ledarskapspolicy för Ronneby kommun upphör.  

2. Uppdraget ”Undersöka aktualiteten för dokumentet Chefs- och 

ledningspolicy (Dnr 2017-000113 000)” anses vara besvarat. 

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 beslutar att: 

1. Chef- och ledarskapspolicy för Ronneby kommun upphör.  

2. Uppdraget ”Undersöka aktualiteten för dokumentet Chefs- och 

ledningspolicy (Dnr 2017-000113 000)” anses vara besvarat. 

 

________________ 

Exp: 

Personalenheten 
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§ 298 Dnr 2021-000500 020 

Endagarstraktamente 

 

Sammanfattning  

91.06.18 tog kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslut om att 

endagarstraktamente ska utges i Ronneby kommun enligt följande:  

* Ersättning för erlagda kostnader utgår vid förrättning utanför 

kommungränsen och då frånvaron pågått minst 5 timmar eller längre 

* Ersättning utgår enligt nedan: 

- Vid frånvaro 5 timmar eller längre ersätts måltid enligt kvitto, dock högst 

med 75 kronor 

- Vid frånvaro 8 timmar eller längre ersätts måltider enligt kvitto, dock högst 

200 kronor 

* Ersättningen betalas ut som diverse ersättning och hela beloppet beskattas 

därmed som kostförmån.  

  

Frågan har kommit från socialförvaltningens samverkansgrupp om att 

beloppet behöver höjas eftersom ersättningen inte täcker kostnaden.  

Förslag  

Efter genomlysning av ärendet är mitt förslag att:  

Ersättning utges till medarbetare som utför ordinarie arbetsuppgifter på en 

plats som ligger mer än 50 km från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 

km från medarbetarens bostad. Nivån höjs* och skattelagstiftningens 

regelverk följs.  

*  Ersättningsnivå ska täcka lunch/middag av enklare karaktär. Förslag på 

ersättningsnivå:  

* Vid frånvaro 5 -8 timmar ersätts en måltid mot uppvisat kvitto, dock högst 

med 125 kronor 

* Vid frånvaro mer än 8 timmar ersätts en eller två måltider. En måltid 

ersätts dock högst med 125 kr och två måltider ersätts dock högst med 250 

kronor.  

Frågan har varit uppe för diskussion på personalutskottet den 20 september 

2021, § 18..  
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Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

* Kostnadsersättning utges till medarbetare som utför ordinarie 

arbetsuppgifter på en plats som ligger mer än 50 km från den vanliga 

arbetsplatsen och mer än 50 km från medarbetarens bostad. 

Skattelagstiftningens regelverk följs och maximal ersättning är:   

- Vid frånvaro 5 -8 timmar ersätts en måltid, mot uppvisat kvitto, dock högst 

med 125 kronor 

Vid frånvaro mer än 8 timmar ersätts en eller två måltider. En måltid ersätts 

dock högst med 125 kr och två måltider ersätts dock högst med 250 kronor.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

 Kostnadsersättning utges till medarbetare som utför ordinarie 

arbetsuppgifter på en plats som ligger mer än 50 km från den vanliga 

arbetsplatsen och mer än 50 km från medarbetarens bostad. 

Skattelagstiftningens regelverk följs och maximal ersättning är:   

- Vid frånvaro 5 -8 timmar ersätts en måltid, mot uppvisat 

kvitto, dock högst med 125 kronor 

Vid frånvaro mer än 8 timmar ersätts en eller två måltider. En måltid ersätts 

dock högst med 125 kr och två måltider ersätts dock högst med 250 kronor. 

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:  

 Kostnadsersättning utges till medarbetare som utför ordinarie 

arbetsuppgifter på en plats som ligger mer än 50 km från den vanliga 

arbetsplatsen och mer än 50 km från medarbetarens bostad. 

Skattelagstiftningens regelverk följs och maximal ersättning är:   

- Vid frånvaro 5 -8 timmar ersätts en måltid, mot uppvisat 

kvitto, dock högst med 125 kronor 

Vid frånvaro mer än 8 timmar ersätts en eller två måltider. En måltid ersätts 

dock högst med 125 kr och två måltider ersätts dock högst med 250 kronor. 
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________________ 

Exp: 

Personalenheten 
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§ 299 Dnr 2021-000317 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, 
2021 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning redogörs för de kommunfullmäktigebeslut, tagna 

under 2010 – september 2021, som resulterat i ett uppdrag och som ej var 

klara vid förra redovisningen i oktober 2020.  

Uppdragen har förts in i Stratsys där de har lagts på en eller flera 

förvaltningar, bolag eller enheter. Vid rapportering ska en kommentar 

skrivas vad som hänt i ärendet och status bedöms enligt   ej påbörjad,   

påbörjad, klar. 

Inför rapportering kompletteras påminnelser från Stratsys även med 

mailutskick vid ett eller flera tillfällen. 

Återrapportering ska ske till kommunfullmäktige två gånger om året. Vårens 

rapportering genomfördes ej då det pågick arbete med omstrukturering i 

Stratsys.  

Bedömning 

Årets redovisning i oktober innehåller totalt 50 uppdrag jämfört med 48 

uppdrag i oktober 2020. Det kan jämföras med redovisningen 2019 som då 

innehöll 80 uppdrag. Sedan förra rapporteringen har 21 uppdrag blivit 

klarmarkerad. 

Sedan tidigare hänger ett uppdrag från ett budgetbeslut kvar i redovisningen. 

Budgetuppdragen redovisas dock nu egentligen särskilt och inte i denna 

återrapportering som ska omfatta uppdrag som kommunfullmäktige har 

lämnat utöver uppdragen i budget. Uppdraget ligger i denna redovisning pga 

av att kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle uppmanat till slutförande av 

uppdraget. En sammanställning ser ut som följer: 

Kategori Ärende  Ej 

påbörjad 

Påbörjad  
Klar 

Budget 1              1  

Övriga 

beslut 

49 7 21 21 

Totalt 50 7 22 21 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att notera 

redovisningen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen 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 beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson 
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§ 300 Dnr 2021-000633 003 

Ändring av reglementet för kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens reglemente har ändrats vid flertal tillfällen sedan den 

stora revideringen med anledning av ny kommunallag 2017. Efter valet 2018 

beslutades om den politiska organisationen (KF 2018 § 294) som för 

kommunstyrelsens del bl. a. innebar att det istället för en personalberedning 

skulle kopplas ett personalutskott till kommunstyrelsen. Personalutskottets 

uppgifter har dock inte specificerats i reglementet utan enbart de generella 

avsnitten angående utskott har gällt. I samband med en översyn av 

delegationsordningen för kommunstyrelsen har ett behov av att komplettera 

reglementet med ett eget avsnitt om personalutskottets uppgifter 

uppmärksammats.  

Bedömning 

Den stora förändring som bedöms behöva göras är att reglementet i 12 

kapitlet kompletteras med en § 7 Personalutskottets uppgifter med följande 

lydelse: 

”Personalutskottet är ett beredande och beslutande organ under 

kommunstyrelsen. Utskottet ska bereda ärenden till kommunstyrelsen inom 

utskottets verksamhetsområde och ska besluta i sådana ärenden som har 

delegerats till utskottet. 

Utskottet ska särskilt ansvara för kommunstyrelsens åtaganden inom de 

områden som anges i 6 kapitlet i detta reglemente. Ordföranden, 

kommundirektören eller HR-chefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska personalutskottet lägga fram förslag till beslut.” 

Utöver denna förändring görs mindre redaktionella förändringar i 

rubriksättning samt en ändring i 12 kap. 6 § Arbetsutskottets arbetsuppgifter. 

De föreslagna förändringarna tillsammans med ändringar i 

kommunstyrelsens delegationsordning bedöms bidra till bättre och tydligare 

flöde mellan kommunstyrelsens utskott och kommunstyrelsen. 

Förslaget har samråtts medkommunens HR-chef och kommunjurist.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 

ändrat reglemente för kommunstyrelsen enligt bilaga.  
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Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändrat 

reglemente för kommunstyrelsen. 

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 förslag till ändrat reglemente för 

kommunstyrelsen, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson 

Kommunjurist Julia Brorsson 

Personalenheten 
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§ 301 Dnr 2020-000619 001 

Bredbandsutredning- uppdrag från kommunstyrelsen 
2020-10-06 § 300  

 

Sammanfattning  

Under senare delen av 10-talet så har bredbandsutbyggnaden i Ronneby 

kommun fortgått. Ronneby Miljö & Teknik AB, RMT, har på uppdrag av 

kommunfullmäktige, till stora kostnader, byggt ut bredbandsnätet i glesbygd. 

Kommunfullmäktige har också satt den taxa som slutkunden skall betala för 

anslutning till fibernätet.  

Taxan ger inte RMT full kostnadstäckning för utbyggnaden. RMT har därför 

byggt ut nätet utan att det kan sägas vara affärsmässigt klokt att göra så. En 

direkt följd av detta är att det i en mycket nära framtid riskerar uppstå en 

kapitalbrist i bolaget. En sådan situation tvingar styrelsen att upprätta en s.k. 

Kontrollbalansräkning, om styrelsen inte gör detta kan styrelseledamöterna 

bli personligen ansvariga för bolagets verksamhet. 

I beslut fattat av kommunstyrelsen den 6 oktober 2020, § 300, gav därför 

kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att bland annat utreda om 

rörelsegrenen bredband ska ägas av ett bolag eller kommunen. I utredningen 

skulle även driftsfrågor beaktas. Utredningen mynnade ut i en PM från 

Advokatbyrån Hellström med en bilaga från Svalner. 

Kommunen tecknade ett uppdragsavtal med Ronneby Miljö & Teknik AB 

avseende år 2020. Avsikten var att det skulle tecknas ett avtal med en längre 

avtalstid än ett år från och med år 2021. De kostnader och intäkter som bör 

ligga till grund för ett sådant långsiktigt avtal är dock inte helt klarlagda än, 

varefter det föreslås att det åter tecknas ett uppdragsavtal avseende ett år.  

Bedömning 

Under senare delen av 10-talet så har bredbandsutbyggnaden i Ronneby 

kommun fortgått. Ronneby Miljö & Teknik AB, RMT, har på uppdrag av 

kommunfullmäktige, till stora kostnader, byggt ut bredbandsnätet i glesbygd. 

Kommunfullmäktige har också satt den taxa som slutkunden skall betala för 

anslutning till fibernätet.  

Taxan ger inte RMT full kostnadstäckning för utbyggnaden. RMT har därför 

byggt ut nätet utan att det kan sägas vara affärsmässigt klokt att göra så. En 

direkt följd av detta är att det i en mycket nära framtid riskerar uppstå en 

kapitalbrist i bolaget. En sådan situation tvingar styrelsen att upprätta en s.k. 

Kontrollbalansräkning, om styrelsen inte gör detta kan styrelseledamöterna 

bli personligen ansvariga för bolagets verksamhet. 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
36

a9
02

6f
-d

a3
b-

4d
7f

-b
60

4-
75

f8
7c

63
be

48



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

70(89) 
2021-11-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

I beslut fattat av kommunstyrelsen den 6 oktober 2020, § 300, gav därför 

kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att bland annat utreda om 

rörelsegrenen bredband ska ägas av ett bolag eller kommunen. I utredningen 

skulle även driftsfrågor beaktas. Utredningen mynnade ut i en PM från 

Advokatbyrån Hellström med en bilaga från Svalner. 

Kommunen tecknade ett uppdragsavtal med Ronneby Miljö & Teknik AB 

avseende år 2020. Avsikten var att det skulle tecknas ett avtal med en längre 

avtalstid än ett år från och med år 2021. De kostnader och intäkter som bör 

ligga till grund för ett sådant långsiktigt avtal är dock inte helt klarlagda än, 

varefter det föreslås att det åter tecknas ett uppdragsavtal avseende ett år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att uppdra åt kommundirektören att ingå föreslaget 

uppdragsavtal med Ronneby Miljö & Teknik AB för år 2021.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 

kommundirektören att ingå föreslaget uppdragsavtal med Ronneby Miljö & 

Teknik AB för år 2021 med följande förändring: 

- Under kapitel 2 och punkt 2.2 fastställs att kommunen som ett 

engångsbelopp för år 2021 betalar 4 800 000 kronor, 

motsvarande 400 000 kronor i månaden. Grunden för detta är 

en återbetalningstid på 20 år istället för 15. Finansieringen sker 

via budgeterat resultat för år 2021. 

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 uppdra åt kommundirektören att ingå 

föreslaget uppdragsavtal med Ronneby Miljö & Teknik AB för år 2021 med 

följande förändring: 

- Under kapitel 2 och punkt 2.2 fastställs att kommunen som ett 

engångsbelopp för år 2021 betalar 4 800 000 kronor, 

motsvarande 400 000 kronor i månaden. Grunden för detta är 

en återbetalningstid på 20 år istället för 15. Finansieringen sker 

via budgeterat resultat för år 2021. 
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Avtalet biläggs i bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

VD Ronneby Miljö & Teknik AB, Peter Berglin 

Ekonomichef Johan Sjögren 

Kommunjurist Julia Brorsson 
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§ 302 Dnr 2021-000621 040 

Hemställan om tilläggsanslag för att täcka 
prognosticerat underskott för 2021 - Vård- och 
omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-09-29 § 129 

Förvaltningen gör ett prognosticerat bättre resultat tertial 2 (-32.4 mnkr) än 

vad som prognosticerades tertial 1 (-38,2 mnkr). Orsaken till det förbättrade 

resultatet är verksamhetschefernas och enhetschefernas målfokuserade arbete 

med att få budget i balans.  

Förvaltningens stora utmaning är fortsatt volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmarna som genererar ett prognostiserat underskott på 22,2 

mnkr, vi kan dock se att hemtjänsttimmarna har planat ut under sommaren.  

Under våren hade verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende en stor 

utmaning med att anpassa sin bemanning efter det stora antalet tomma 

lägenheter, vilket lett till att verksamhetsområdet dragit på sig ett underskott. 

Vi kan dock se att under sommarmånaderna har antalet tomma lägenheter 

börjat minska.  

Kostnader kopplat till pandemin är nu uppe i 17,8 mnkr, vi vet fortfarande 

inte om regeringen kommer ersätta kommunerna för dessa kostnader.  

Bedömning 

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

äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år och 

äldre, beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en 

ökning med 50 procent (källa: SCB, 2019-11-12). Personer som är 80 år och 

äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär att 

behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under 

den närmaste tioårsperioden. Det här är något som självklart även påverkar 

Ronneby kommun och vård- och omsorgsförvaltningen, vilket vi redan ser i 

volymutvecklingen av hemtjänsttimmar.  

Förvaltningen har en fortsatt ekonomisk utmaning framför sig. Vi kan dock 

se att hemtjänstverksamheten skulle haft en budget i balans, om man räknar 

av kostnader kopplat till pandemin. Verksamhetsområdet hälso- och 

sjukvård samt myndighetskontoret har en budget i balans. 

Verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende har en fortsatt ekonomisk 

utmaning framför sig, men har ändå förbättrat sin prognos med 4 mnkr.  
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Förvaltningens största utmaning är dock volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmar, volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är en ej 

påverkbar faktor då vi är skyldiga enligt lag att bevilja insatser till de 

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

medel tillskjutna.  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

Godkänna tertial 2-rapporten.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå vård- och 

omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag på 32, 4 miljoner kronor för att 

täcka prognosticerat underskott för 2021. 

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 avslå vård- och omsorgsnämndens begäran 

om tilläggsanslag på 32, 4 miljoner kronor för att täcka prognosticerat 

underskott för 2021. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef Maria Appelskog 

Ekonom Jane Wennerdahl Nilsson 
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§ 303 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 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-09-29 § 131 

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 juli-31 augusti 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.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef Maria Appelskog 
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§ 304 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 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-09-28 § 125 

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 andra kvartalet 2021, redovisas för 

Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

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 beslutar att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
36

a9
02

6f
-d

a3
b-

4d
7f

-b
60

4-
75

f8
7c

63
be

48



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

77(89) 
2021-11-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 305 Dnr 2020-000205 349 

Redovisning avseende ombyggnad Brantafors VV 

 

Sammanfattning  

 Protokollsutdrag från Ronneby Miljö & Teknik AB 2021-10-28 § 15 

     

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fördela 

investeringsmedlen enligt nedan: 

2022: 38,5 mkr  

2023: 51,5 mkr 

2024: 10 mkr  
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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 fördela investeringsmedlen enligt nedan: 

2022: 38,5 mkr  

2023: 51,5 mkr 

2024: 10 mkr 

________________ 

Exp: 

VD Ronneby Miljö & Teknik AB, Peter Berglin 
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§ 306 Dnr 2021-000194 192 

Besvarande av motion från Bengt S-Å Johansson (SD) - 
Utsmyckning av rondeller 

 

Sammanfattning  

 Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 179 

I motionen föreslår Bengt-Åke Johansson (SD) att Ronneby kommun utlyser 

en tävling som ska lyfta till förslag till utsmyckning av de tre rondeller vid 

Jem & Fix, ST1 och Preem där alla, även vanliga medborgare kan komma 

med förslag och inte bara konstnärer. Kommunfullmäktige har remitterat 

motionen till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen för ett yttrande.          

Bedömning 

Konstverk i redan byggda väganläggningar kan vara svåra att integrera och 

bör undvikas. Det finns en stor risk för allvarliga skador, om ett konstverk 

körs på, främst vid olyckor där motorcyklister är inblandade. Konstnärliga 

arbeten bör samordnas med övriga insatser i vägbyggandets projekteringsoch 

byggfaser och integreras i platsens helhetsmiljö. Enligt Gatu- och parkchef 

följer Ronneby kommun regelverket VGU (Vägar och gators utformning). 

Enligt VGU ska inga oeftergivliga föremål placeras i rondellytan i en 

cirkulationsplats, om inte cirkulationsplatsen är hastighetssäkrad till högst 30 

km/tim. Vägutrustning som vägmärken testas i laboratorium enligt en 

standard och utifrån detta bedöms eftergivligheten. För de aktuella 

cirkulationsplatserna ska man inte placera någonting oeftergivligt i mitten, 

även om det hade varit 30 km/tim. Detta beror på utformning med körspår 

och hastighetssäkring.           

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att de konstverk som är där 

idag tas bort på grund av att enligt regelverket VGU (Vägar och gators 

utformning) ska inga oeftergivliga föremål placeras i rondellytan i en 

cirkulationsplats, om inte cirkulationsplatsen är hastighetssäkrad till högst 30 

km/tim. Vägutrustning som vägmärken testas i laboratorium enligt en 

standard och utifrån detta bedöms eftergivligheten. För aktuella 

cirkulationsplatser ska man inte placera någonting oeftergivligt i mitten, 

även om det hade varit 30 km/tim. Detta beror på utformning med körspår 

och hastighetssäkring, se skiss från VGU: Konstnärliga arbeten bör 

samordnas med övriga insatser i vägbyggandets projekterings- och byggfaser 

och integreras i platsens helhetsmiljö. Konstverk i redan byggda 
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väganläggningar kan vara svåra att integrera och bör undvikas. Det finns en 

stor risk för allvarliga skador, om ett konstverk körs på, främst vid olyckor 

där motorcyklar är inblandade.       

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02  

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Avslå motionen. 

2. De konstverk som är där idag tas bort på grund av att enligt 

regelverket VGU (Vägar och gators utformning) ska inga 

oeftergivliga föremål placeras i rondellytan i en cirkulationsplats, om 

inte cirkulationsplatsen är hastighetssäkrad till högst 30 km/tim. 

Vägutrustning som vägmärken testas i laboratorium enligt en 

standard och utifrån detta bedöms eftergivligheten. För aktuella 

cirkulationsplatser ska man inte placera någonting oeftergivligt i 

mitten, även om det hade varit 30 km/tim. 

    

Deltar i debatten 

Peter Bowin (V) och Sten-Albert Olsson (SD) deltar i debatten. 

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. Avslå motionen. 

2. De konstverk som är där idag tas bort på grund av att enligt 

regelverket VGU (Vägar och gators utformning) ska inga 

oeftergivliga föremål placeras i rondellytan i en cirkulationsplats, om 

inte cirkulationsplatsen är hastighetssäkrad till högst 30 km/tim. 

Vägutrustning som vägmärken testas i laboratorium enligt en 

standard och utifrån detta bedöms eftergivligheten. För aktuella 

cirkulationsplatser ska man inte placera någonting oeftergivligt i 

mitten, även om det hade varit 30 km/tim. 

________________ 

Exp: 

Bengt S-Å Johansson (SD) 
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§ 307 Dnr 2021-000161 192 

Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) och 
Anna Carlbrant angående vård av unga dementa 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-09-29 § 138 

Motionen kring vård av unga dementa togs upp i Kommunfullmäktige 2021- 

03-25 (Dnr 2021-000161 192) och remitterades där för vidare hantering till 

vård- och omsorgsnämnden. I motionen föreslås vård- och omsorgsnämnden 

undersöka förutsättningarna för att i vår kommun ha ett demensboende med 

inriktning på unga brukare. Likt med motionen kan förvaltningen skönja 

specialiserade arbetstillfällen samt kvalitativa vinster i arbetet med yngre 

dementa, men det kvarstår aspekter att ta hänsyn till. Vård- och 

omsorgsförvaltningen är positiva till att undersöka behovet av ett 

demensboende för yngre dementa vidare i relation till arbetet och 

framtagandet av en ny boendeutredning. Vård- och omsorgsnämnden 

föreslås besluta att motionens förslag blir en del att beakta i förvaltningens 

framtida boendeplanering samt att lämna denna tjänsteskrivelse som svar på 

motionen angående vård av unga dementa.  

Bedömning 

Motionen kring vård av unga dementa togs upp i Kommunfullmäktige 2021- 

03-25 (Dnr 2021-000161 192) och remitterades där för vidare hantering till 

vård- och omsorgsnämnden. I motionen föreslås vård- och omsorgsnämnden 

undersöka förutsättningarna för att i vår kommun ha ett demensboende med 

inriktning på unga brukare. Vård- och omsorgsförvaltningen är positiva till 

att undersöka behovet av ett demensboende för yngre dementa vidare i 

relation till arbetet och framtagandet av en ny boendeutredning. Jämfört med 

dem som drabbas högre upp i åldrarna befinner sig många av dessa personer 

mitt i livet, de kanske har ett jobb, familj och kanske yngre barn. Familjen 

drabbas på ett helt annat sätt.  

Likt med motionen kan förvaltningen skönja specialiserade arbetstillfällen 

samt kvalitativa vinster i arbetet med yngre dementa, men det kvarstår 

aspekter att ta hänsyn till. Detta är bland annat hur stordriftsfördelar skulle 

kunna anammas, hur kvarboendeprincipen kan förhandlas bort för dessa 

individer (det vill säga när individen inte längre kan tillgodogöra sig 

boendet), hur stort är det egentliga behovet i kommunen, i länet och i 

närliggande regioner? Omfattningen av behov kan vara stor, men är det på 

ett vård- och omsorgsboende individen vill bo? Finns det annan verksamhet 
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som hade varit bättre lämpad för behoven? Exempelvis dagverksamhet 

anpassad för yngre dementa etc. Vård- och omsorgsförvaltningen är i 

dagsläget på väg att arbetar brett med BPSD (Beteendemässiga och psykiska 

symptom vid demens), vilket är ett nationellt kvalitetsregister med syfte och 

mål att genom multiprofessionella vårdåtgärder, minska beteendemässiga 

och psykiska symptom och därigenom minska lidandet och öka 

livskvaliteten för personen med demenssjukdom. Utöver detta kommer 

förvaltningen ha med sig motionen och ovanstående i arbetet med 

framtagandet av ny boendeutredning.  

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att med 

ovanstående text anse motionen som besvarad. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad.     

Deltar i debatten 

Sune Håkansson (RP) deltar i debatten. 

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 motionen är besvarad. 

________________ 

Exp: 

Sune Håkansson (RP) 

Anna Carlbrant  
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§ 308 Dnr 2021-000299 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG investera i en 
cykelpark 

 

Sammanfattning  

 Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 174 

Ninni Knutsson har 210504 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att Ronneby kommun anlägger en cykelpark 

alternativt upplåter en plats där de aktiva själva kan bygga vissa attraktioner. 

Förslagsställaren pekar inte ut något speciellt område eller i vilken del av 

kommunen cykelparken skulle anläggas.           

Bedömning 

 Förvaltningens bedömning är, utifrån innehållet i medborgarförslaget, att 

det inte går att definiera hur cykelparken skulle utformas- och var i 

kommunen cykelparken skulle förläggas. Förslagsställaren uppger inte 

någon uppskattad kostnad för anläggandet och uppger heller inte hur drift 

och underhåll är tänkt att utföras. Bedömningen är att om förvaltningen ska 

gå vidare med medborgarförslaget så krävs en omfattande förstudie 

bestående av lämplig mark, kostnadsberäkningar, inhämtning av tillstånd 

samt att förstudien blir kostnadsdrivande. Förvaltningens bedömning är även 

att förvaltningen inte innehar kompetensen för att utföra nämnda förstudie.           

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.       

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.      

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 avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 
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Förslagsställaren 
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§ 309 Dnr 2021-000318 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG anlägg 
utegym/uteträningsplats i Snäckebacken i anslutning 
till ny skola 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 173 

Ulrika Ahlberg har 210510 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att ett utegym/uteträningsplats anläggs i samband 

med skolbygget vid Snäckebacken. Förslagsställaren pekar på fördelarna 

med att exempelvis maskiner redan finns på plats då skolbygget pågår.      

Bedömning 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har ett pågående uppdrag att utreda 

framtida lokalisering och nybyggnation av utegym, uppdraget är upptaget i 

framtida budgetarbete. Ett utegym med placering enligt medborgarförslaget 

är en, av flera, tänkbara platser.        

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att med ovanstående text anse 

medborgarförslaget besvarat.      

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat med ovanstående.  

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 medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 310 Dnr 2021-000290 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG angående hitta 
en plats för motorburna ungdomar som kör A- och EPA 
traktorer 

 

Sammanfattning  

 Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 178 

Ett medborgarförslag har inkommit 210527 där förslagsställaren önskar att 

Ronneby kommun hittar en plats för de motorburna ungdomar som framför 

A- och EPA traktorer. Förslagsställaren menar att ungdomarna försöker att 

hitta platser där de inte stör, kan umgås, visa upp sina bilar samt sladda och 

kanske burna med bilarna.          

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att dessa motorburna ungdomar bör rådas till 

att bilda en förening. Om det bildas en förening så kan förvaltningen på ett 

helt annat sätt stötta ungdomarna. Exempelvis kan föreningen få stöttning i 

att hitta en plats för att umgås och visa upp sina bilar, föreningen kan ansöka 

om olika ekonomiska stöd samt etablera en kontakt med RF SISU-Blekinge 

för en vidare utveckling av föreningen. Förvaltningen har dock ingen 

möjlighet- eller avsikt att stötta det beskrivna behovet av att sladda och 

burna.            

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att med ovanstående text 

anse medborgarförslaget besvarat.      

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat.      

Deltar i debatten 

Malin Månsson (S) deltar i debatten. 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Malin Månssons (S) förslag röstar nej.     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 

b, avges tjugotvå (22) ja-röster, arton (18) nej-röster och nio (9) är 

frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 311 Dnr 2020-000051 109 

Besvarande av medborgarförslag - förbättra 
belysningen vid skateboardplanen i Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-04-20 § 88 

Förslagsställaren önskar följande: 

Förbättra belysningen vid skateboardplanen på området sanden i Bräkne-

Hoby. Speciellt på gångvägarna runt om planen.  

Bedömning 

8  Arrendeställets skick 

Arrendestället utarrenderas i det skick det är på tillträdesdagen.  

Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad utföra uppförandet av 

skateparken. Arrendatorn har allt ansvar för skateparken. 

Arrendatorn har ansvaret för säkerhet, drift, underhåll, investeringar och 

reinvesteringar. I detta ingår bland annat löpande underhåll av skateparken, 

åtgärdande av eventuell åverkan, renhållning inklusive tömning av 

papperskorg, gräsklippning, rensning av ogräs och sly. Arrendatorn är också 

medveten om att all eventuell åverkan skall åtgärdas omgående. 

Arrendatorn ska alltid hålla arrendestället i vårdat skick.  

Arrendatorn är ansvarig för att användningen av arrendestället inte medför 

störningar eller olägenheter. Om sådana förekommer, ska de omedelbart 

åtgärdas. 

Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på eget ansvar och på egen 

bekostnad föra bort sina anläggningar. Jordägaren har ingen skyldighet att 

lösa in arrendatorns anläggningar.” 

Ovannämnda är utdrag ur avtalet mellan Ronneby kommun och arrendatorn. 

Gatu/Park enheten gör bedömningen att området är tillräckligt upplyst på de 

avsnitt som faller under kommunens ansvarsområde 

Förvaltningen anser att förslagsställaren avser de grönmarkerade 

gångvägarna på bifogad karta. De rödmarkerade gc-vägarna har belysning. 

Dessutom har själva anläggningarna, både fotbollsplan och skateboardplan 

egna strålkastarbelysningar.  
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Dom gröna gångarna är delar av ett projekt som utformades och utfördes av 

Kommunbygderådet via Försköningsrådet och har inte varit tänkt att vara 

belysta 

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

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 avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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Bilaga A tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-11-25 
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Bilaga A tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-11-25 
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Bilaga A tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-11-25 
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Bilaga A tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-11-25 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
36

a9
02

6f
-d

a3
b-

4d
7f

-b
60

4-
75

f8
7c

63
be

48



Bilaga b 

 

    Omröstningslista nr. 1     
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2021 klockan 16:51:27. 
9. Budget 2022-2023 plan 2024-2025 för Ronneby kommun 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla                                                  X    
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla                                                  X   
Anders   Bromée                          (M)        Alla       Fredrik Jacobsen                           X    
Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                  X    
Kajsa Svensson                           (M)        Alla                                                  X    
Helene Fogelberg                         (M)        Alla                                                  X    
Anders  Lund                             (M)        Alla                                                  X    
Therese Åberg                            (M)        Alla                                                  X    
Magnus Persson                       (M)        Alla          X    
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla                                                  X    
Hillevi Andersson                        (C)        Alla                                                   X  
Tim Svanberg                             (C)        Alla                                                  X    
Silke  Jacob                             (C)        Alla                                                  X    
Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                  X    
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla                                                  X    
Willy  Persson                           (KD)       Alla                                                  X    
Magnus  Pettersson                       (S)        Alla                                                X        
Malin Månsson                            (S)        Alla                                                X        
Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                X        
Thomas  Svensson                         (S)        Alla                                                X        
Bo Johansson                             (S)        Alla                                                   X  
Annette Rydell                           (S)        Alla       Thommy Persson                           X        
Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                X        
Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                X        
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla                                                X        
Magnus Johannesson                        (S)        Alla       Ann-Margret Olofsson                     X        
Stefan Österhof                          (S)        Alla                                                X        
Ingrid Karlsson                          (S)        Alla                                                X        
Kranislav Miletic                        (S)        Alla                                                X        
Agnetha  Wildros                         (S)        Alla                                                X        
Pär Dover                                (S)        Alla                                                X        
Peter Bowin                              (V)        Alla                                                X        
Omid Hassib                              (V)        Alla                                                X        
Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                  X    
Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                 X      
Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla                                                 X      
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                   X  
Sandra  Bergqvist                        (SD)       Alla                                                 X      
Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla       Jesper Grönblad                           X      
Tim Aulin                                (SD)       Alla                                                 X      
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson                        X      
Mattias  Ronnestad                       (SD)       Alla                                                 X      
Carina Aulin                             (SD)       Alla                                                 X      
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla                                                 X      
Haide Friberg                            (SD)       Alla                                                 X      
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla       Tony Holgersson                           X      
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                 X      
Anna Carlbrant                           (RP)       Alla       Rolf Loberg                                X    
Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                X        

SUMMA: 17 12 17 3 
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Bilaga c 

 

Omröstningslista nr. 2 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2021 klockan 16:52:13. 
9. Budget 2022-2023 plan 2024-2025 för Ronneby kommun 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla                                                X        
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla                                                X        
Anders   Bromée                          (M)        Alla       Fredrik Jacobsen                         X        
Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        
Kajsa Svensson                           (M)        Alla                                                X        
Helene Fogelberg                         (M)        Alla                                                X        
Anders  Lund                             (M)        Alla                                                X        
Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        
Magnus Persson                       (M)        Alla        X        
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla                                                X        
Hillevi Andersson                        (C)        Alla                                                   X  
Tim Svanberg                             (C)        Alla                                                X        
Silke  Jacob                             (C)        Alla                                                X        
Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla                                                X        
Willy  Persson                           (KD)       Alla                                                X        
Magnus  Pettersson                       (S)        Alla                                                 X      
Malin Månsson                            (S)        Alla                                                 X      
Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      
Thomas  Svensson                         (S)        Alla                                                 X      
Bo Johansson                             (S)        Alla                                                   X  
Annette Rydell                           (S)        Alla       Thommy Persson                            X      
Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      
Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Magnus Johannesson                        (S)        Alla       Ann-Margret Olofsson                      X      
Stefan Österhof                          (S)        Alla                                                 X      
Ingrid Karlsson                          (S)        Alla                                                 X      
Kranislav Miletic                        (S)        Alla                                                 X      
Agnetha  Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Pär Dover                                (S)        Alla                                                 X      
Peter Bowin                              (V)        Alla                                                 X      
Omid Hassib                              (V)        Alla                                                 X      
Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                  X    
Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                X        
Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla                                                X        
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                   X  
Sandra  Bergqvist                        (SD)       Alla                                                X        
Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla       Jesper Grönblad                          X        
Tim Aulin                                (SD)       Alla                                                X        
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson                       X        
Mattias  Ronnestad                       (SD)       Alla                                                X        
Carina Aulin                             (SD)       Alla                                                X        
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla                                                X        
Haide Friberg                            (SD)       Alla                                                X        
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla       Tony Holgersson                          X        
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                X        
Anna Carlbrant                           (RP)       Alla       Rolf Loberg                                X    
Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                 X      

SUMMA: 27 17 2 3 
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Bilaga d 

 

Omröstningslista nr. 3 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2021 klockan 16:53:34. 
10. Skattesats år 2022 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla                                                X        
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla                                                X        
Anders   Bromée                          (M)        Alla       Fredrik Jacobsen                         X        
Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        
Kajsa Svensson                           (M)        Alla                                                X        
Helene Fogelberg                         (M)        Alla                                                X        
Anders  Lund                             (M)        Alla                                                X        
Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        
Magnus Persson                       (M)        Alla        X        
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla                                                X        
Hillevi Andersson                        (C)        Alla                                                   X  
Tim Svanberg                             (C)        Alla                                                X        
Silke  Jacob                             (C)        Alla                                                X        
Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla                                                X        
Willy  Persson                           (KD)       Alla                                                X        
Magnus  Pettersson                       (S)        Alla                                                 X      
Malin Månsson                            (S)        Alla                                                 X      
Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      
Thomas  Svensson                         (S)        Alla                                                 X      
Bo Johansson                             (S)        Alla                                                   X  
Annette Rydell                           (S)        Alla       Thommy Persson                            X      
Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      
Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Magnus Johannesson                        (S)        Alla       Ann-Margret Olofsson                      X      
Stefan Österhof                          (S)        Alla                                                 X      
Ingrid Karlsson                          (S)        Alla                                                 X      
Kranislav Miletic                        (S)        Alla                                                 X      
Agnetha  Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Pär Dover                                (S)        Alla                                                 X      
Peter Bowin                              (V)        Alla                                                 X      
Omid Hassib                              (V)        Alla                                                 X      
Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                 X      
Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                X        
Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla                                                X        
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                   X  
Sandra  Bergqvist                        (SD)       Alla                                                X        
Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla       Jesper Grönblad                          X        
Tim Aulin                                (SD)       Alla                                                X        
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson                       X        
Mattias  Ronnestad                       (SD)       Alla                                                X        
Carina Aulin                             (SD)       Alla                                                X        
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla                                                X        
Haide Friberg                            (SD)       Alla                                                X        
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla       Tony Holgersson                          X        
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                X        
Anna Carlbrant                           (RP)       Alla       Rolf Loberg                               X      
Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                 X      

SUMMA: 27 19 0 3 
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Bilaga e 

 

Omröstningslista nr. 4 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2021 klockan 18:23:43. 
37. Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG angående hitta en plats för motorburna ungdomar som kör 
A- och EPA traktorer 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla                                                X        
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla                                                X        
Anders   Bromée                          (M)        Alla       Fredrik Jacobsen                         X        
Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        
Kajsa Svensson                           (M)        Alla                                                X        
Helene Fogelberg                         (M)        Alla                                                X        
Anders  Lund                             (M)        Alla                                                   X  
Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        
Magnus Persson  (M)        Alla        X        
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla                                                X        
Hillevi Andersson                        (C)        Alla                                                   X  
Tim Svanberg                             (C)        Alla                                                X        
Silke  Jacob                             (C)        Alla                                                X        
Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla                                                X        
Willy  Persson                           (KD)       Alla                                                X        
Magnus  Pettersson                       (S)        Alla                                                 X      
Malin Månsson                            (S)        Alla                                                 X      
Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      
Thomas  Svensson                         (S)        Alla                                                 X      
Bo Johansson                             (S)        Alla                                                   X  
Annette Rydell                           (S)        Alla       Thommy Persson                            X      
Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      
Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Magnus Johannesson  
                       

(S)        Alla       Ann-Margret Olofsson                      X      
Stefan Österhof                          (S)        Alla                                                 X      
Ingrid Karlsson                          (S)        Alla                                                 X      
Kranislav Miletic                        (S)        Alla                                                 X      
Agnetha  Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Pär Dover                                (S)        Alla                                                 X      
Peter Bowin                              (V)        Alla                                                 X      
Omid Hassib                              (V)        Alla                                                 X      
Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                X        
Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                   X  
Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla                                                   X  
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                   X  
Sandra  Bergqvist                        (SD)       Alla                                                   X  
Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla       Jesper Grönblad                          X        
Tim Aulin                                (SD)       Alla                                                   X  
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson                       X        
Mattias  Ronnestad                       (SD)       Alla                                                X        
Carina Aulin                             (SD)       Alla                                                   X  
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla                                                X        
Haide Friberg                            (SD)       Alla                                                X        
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla       Tony Holgersson                          X        
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                X        
Anna Carlbrant                           (RP)       Alla       Rolf Loberg                               X      
Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                 X      

SUMMA: 22 18 0 9 
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Vision för Ronneby 

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.  

Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om 

invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika 

värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en 

attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas 

av valfrihet för den enskilde. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för 

framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som 

grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i 

samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi 

bevarar dess värden till efterkommande generationer. 

Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg 

framgångskommun. 

 

Strategiska målområden 2021-2022 

 

Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå 

dessa ska ha en koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.  

De 17 globala hållbarhetsmålen är: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De globala målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: den ekonomiska, den sociala och 

den miljömässiga. Det innebär att Ronneby kommuns verksamhet genom en hållbar utveckling ska 

drivas och utvecklas i enlighet med den vision som finns för kommunen, så att invånare, företag och 

besökare kan bidra till en samhällsutveckling som är långsiktighet hållbar för såväl människan som 

naturen.   
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Uppfyllelse av målområdena och indikatorerna rapporteras med utfall enligt de tidpunkter som anges i 

tabellerna under respektive målområde. 

Vid delårsrapporten per 31/8 ska även en helårsprognos för indikatorer och strategiska målområden 

lämnas. Kommentarer ska ges om prognosen inte når upp till målvärdet. 

  

Ekonomi i balans för en 

hållbar utveckling 
Attraktiv arbetsgivare 

Vision för  

Ronneby kommun 

Attraktiv och 

trygg livsmiljö 

för alla 

Barn och 

ungas behov 

Tillväxt och 

näringslivs-

samverkan 

Värdegrund 
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Barn och ungas behov 
 

 

 

I Ronneby kommun tar vi ett gemensamt ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor. Genom 

tidiga insatser och förebyggande arbete för fysisk, psykisk och social hälsa, får fler barn och 

unga en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. 

Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla barns rätt att utvecklas så långt som möjligt, 

utifrån sina specifika förutsättningar. All verksamhet präglas av stimulerande och trygga 

lärandemiljöer som främjar nyfikenhet och ett livslångt lärande. Med en likvärdig skola ges 

goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund. 

Barn och unga ges möjlighet till behovsanpassat socialt stöd och ekonomisk trygghet för att 

kunna utvecklas till självständiga individer. Kommunen verkar aktivt tillsammans med andra 

samhällsaktörer för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. 

Livsmiljöer för barn och unga är trygga och tillgängliga för alla oavsett kön, 

funktionsnedsättning, bakgrund eller socioekonomisk situation. Tillsammans med 

civilsamhället, föreningslivet och näringslivet verkar kommunen för att fler barn och unga får 

en meningsfull fritid. 

Barn- och ungdomsperspektivet prioriteras och är centralt i samhällsplanering och all 

kommunal verksamhet. Att lyssna på barn och unga och ta hänsyn till deras behov är en 

självklarhet i vår kommunala verksamhet. 

 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
36

a9
02

6f
-d

a3
b-

4d
7f

-b
60

4-
75

f8
7c

63
be

48



  Tillhör Kommunfullmäktige § XXX/2021 

6 

 

Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 
 

 

 

I Ronneby kommun skapar vi förutsättningar för livskvalitet i stad och på landsbygd. 

Ronneby kommun är en plats rik på historia och natur. Här finns bra boende i olika miljöer, 

god infrastruktur, utrymme för rekreation, kulturliv och en berikande fritid. Här finns en 

livskraftig natur, vi skyddar djur och växter och främjar biologisk mångfald. Här känner alla 

sig hemma och vi tar gemensamt ansvar för vår närmiljö. 

Ronneby kommuns arbete med hållbar utveckling grundar sig på Agenda 2030. Det kommer 

att krävas en omställning av samhället där alla aktörer bidrar för att vi ska lyckas nå en hållbar 

utveckling. Vi i Ronneby kommun behöver göra en successiv förändring till ett modernt och 

hållbart välfärdssamhälle som även bidrar till en hållbar utveckling globalt. En utmaning där 

vi behöver agera snabbt är omställningen av vår transportsektor, så den blir fossilfri. 

Ronneby kommun är ett jämlikt och jämställt samhälle där vi verkar för mänskliga rättigheter. 

Livsmiljön i Ronneby kommun är tillgänglig för alla och anpassas efter människors olika 

behov, det gäller såväl den fysiska miljön som information och service. Den kommunala 

servicen kännetecknas av valfrihet för den enskilde eftersom en människa som själv får vara 

aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. 

För att skapa trygga livsmiljöer ges invånare möjlighet till inflytande, stöd och delaktighet i 

den lokala och regionala samhällsutvecklingen. Kommunen och civilsamhället stärker 

gemensamt och var för sig demokratin och motverkar segregation. Ett livskraftigt föreningsliv 

är betydelsefullt för samhället och tilliten mellan människor. 

Inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet samverkar kommunen 

med polisen och andra myndigheter. 

 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
36

a9
02

6f
-d

a3
b-

4d
7f

-b
60

4-
75

f8
7c

63
be

48



  Tillhör Kommunfullmäktige § XXX/2021 

7 

 

Tillväxt och näringslivssamverkan 
 

 

 

I Ronneby kommun utvecklas det lokala näringslivet och kommunen som helhet positivt och 

skapar förutsättningar för en fungerande arbetsmarknad, fler arbetstillfällen och tillväxt. 

Det utmärkande för Ronneby kommun är ett positivt företagsklimat där lokal och regional 

samverkan är nyckeln till framgång. Genom en tydlig näringslividentitet blir kommunen 

attraktiv för företag att etablera sig och verka i. 

Genom ett öppet och välkomnande samverkansklimat med god service och professionellt 

bemötande skapas goda förutsättningar för företagande, innovationer och fler arbetstillfällen. 

Kommunens medarbetare och förtroendevalda är viktiga ambassadörer för Ronneby 

kommuns platsvarumärke. 

Med god tillgång till bostäder, samhällsservice, en väl utbyggd infrastruktur samt ett rikt 

fritid- och kulturliv skapas förutsättningar för en attraktiv kommun. För att vara förberedd på 

framtida utvecklingsmöjligheter och etableringar finns det en god framförhållning i 

samhällsplaneringen. 

Kommunen stödjer utvecklingen av livslångt lärande och arbetstillfällen för alla grupper. 

Kommunens förvaltningar och bolag bidrar till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för 

kommunens invånare som lever i utanförskap. Genom ett gemensamt och fokuserat arbete 

kring kompetensförsörjning ges fler möjlighet till egenförsörjning, vilket är en viktig 

förutsättning för att finansiera en trygg välfärd. 
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Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 
 

 

 

Ronneby kommun ska bli Sveriges första hållbara kommun. Kommunens verksamheter 

bedrivs effektivt och säkerställer en jämlik och hälsofrämjande livskvalitet med liten 

miljöpåverkan för alla nu och i framtiden. Ekonomi i balans är både en förutsättning för och 

en effekt av hållbar utveckling. 

Behoven av välfärdstjänster ökar. Genom god ekonomisk hushållning, både på kort och lång 

sikt, skjuts inte finansieringen av välfärden till kommande generationer. För att klara av att 

utföra vårt välfärdsuppdrag är kommunen beroende av en bred samverkan. Genom att 

samverka, både inom kommunkoncernen samt med externa parter, kan komplexa utmaningar 

lösas. 

För att uppnå en ekonomi i balans behöver flera faktorer samverka och det behöver finnas ett 

samband mellan målen, resursåtgången, prestationerna, resultaten och kvaliteten samt 

effekterna av detta. 

Med utgångspunkt från kommunens behov är digitaliseringen en möjliggörare för att förbättra 

och utveckla våra välfärdstjänster. Det bidrar samtidigt till en ökad tillgänglighet och service 

för alla som bor, lever och verkar i Ronneby kommun.  

Allt större delar av samhället digitaliseras och för att hushåll och företag ska kunna ta del av 

detta krävs en uppkoppling till bredband via fiber.  

 

 

 

  
Vi

sm
a 

Ad
do

 ID
-n

um
m

er
 : 

36
a9

02
6f

-d
a3

b-
4d

7f
-b

60
4-

75
f8

7c
63

be
48



  Tillhör Kommunfullmäktige § XXX/2021 

9 

 

Attraktiv arbetsgivare 
 

 

 

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Tillsammans skapar vi livskvalitet 

för invånarna i kommunen och varje medarbetare gör skillnad för människor varje dag. 

Ronneby kommun är en attraktiv arbetsgivare såväl för nuvarande som potentiella 

medarbetare. Med fokus på en frisk arbetsplats och ett hållbart arbetsliv skapas en god 

arbetsmiljö där medarbetare kan må bra och utvecklas. 

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen för 

kommunen som arbetsgivare. Innovativa lösningar kommer att behövas för att ta till vara på 

människor och deras kompetenser och samtidigt säkerställa kommunens 

kompetensförsörjning.   

Personalsammansättningen i våra verksamheter speglar samhället. Vi välkomnar olikheter och 

skapar förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet och 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling. 

Med ett tydligt ledarskap som utmärks av tillit, närvaro och ansvar skapas en tillåtande kultur 

där medarbetarnas delaktighet tas tillvara och synliggörs. Tillsammans skapar vi 

förutsättningar för barn och ungas behov, tillväxt och näringslivssamverkan och en attraktiv 

och trygg livsmiljö för alla. 

 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
36

a9
02

6f
-d

a3
b-

4d
7f

-b
60

4-
75

f8
7c

63
be

48



  Tillhör Kommunfullmäktige § XXX/2021 

10 

 

Indikatorer till de strategiska målområdena 2022-2024 

 

Barn och ungas 

behov

Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 Källa Hämtas från Kommentar
Allmänt hälsotillstånd 

(mycket bra/bra) hos 

barn

Totalt n/a n/a n/a

Läsår: 20/21 

Åk 4: 89 % 

Åk 8: 71 %

Öka Öka Öka

Nationellt 

kvalitetsregister 

(EMQ)

Ny enkät, första 

resultatet kommer för 

2020.

Flickor n/a n/a n/a

Läsår: 20/21 

Åk 4: 85 % 

Åk 8: 61%

Öka Öka Öka

Pojkar n/a n/a n/a

Läsår: 20/21

 Åk 4: 92 % 

Åk 8: 82 %

Öka Öka Öka

Invånare 0-17 år i 

ekonomiskt utsatta 

hushåll, andel (%)

Totalt 17,2% 15,5% 17,0% n/a Minska Minska Minska 

SCB, inkomst- 

och taxerings-

registe

Folkhälso-

myndigheten

Redovisningen av 

statstiken är fördröjd 

med 2 år.

Barn med 

utländsk 

bakgrund

44,1% 37,7% 41,3% n/a Minska Minska Minska 

Barn med 

svensk 

bakgrund

3,8% 3,20% 3,0% n/a Minska Minska Minska 

Attraktiv och trygg 

livsmiljö för alla

Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 Källa Hämtas från Kommentar

Nöjd medborgar index, 

skala 0-100

Totalt n/a 52 n/a n/a Öka Öka Öka Kolada

Undersökningen 

genomförs vartannat 

år.

Kvinnor n/a 53 n/a n/a Öka Öka Öka Kommunen har inte 

deltagit 2019 och 2020.

Män n/a 52 n/a n/a Öka Öka Öka
Inväntar resultat från 

mätning 2021.

Nöjd inflytande index, 

skala 0-100

Totalt n/a 37 n/a n/a Öka Öka Öka Kolada

Undersökningen 

genomförs vartannat 

år.

Kvinnor n/a 38 n/a n/a Öka Öka Öka Kommunen har inte 

deltagit 2019 och 2020.

Män n/a 37 n/a n/a Öka Öka Öka
Inväntar resultat från 

mätning 2021.

Utsläpp till luft av 

växthusgaser totalt, ton 

CO2-ekv/inv

4,76 Minska Minska Minska

Nationella 

emissions-

databasen

Kolada

Tillväxt och 

näringslivs-

samverkan

Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 Källa Hämtas från Kommentar
Företagarnas 

sammanfattande 

omdöme angående. 

företagsklimatet i 

kommunen, skala 1-6

3,52 3,49 3,43 3,25 3,90 _ _
Svenskt 

näringsliv

Svenskt 

näringsliv

Målvärde 2021 

fastställd i 

näringslivsrådets 

fokusområden 2019-

2021

Invånare 17-24 som 

varken arbetar eller 

studerar , andel (%)

Totalt 9,6% 9,5% 8,7% n/a Minska Minska Minska SCB, RAMS Kolada

Kvinnor 7,9% 11,7% 9,8% n/a Minska Minska Minska

Män 7,9% 8,0% 8,0% n/a Minska Minska Minska

Arbetslösa 16-64 år, 

andel (%) av 

registerbaserad 

arbetskraft

Totalt 13,9% 13,7% 13,5% 13,8% Minska Minska Minska

Arbetsför-

medlingen och 

SCB (RAMS)

Kolada

Kvinnor 12,7% 12,8% 13,2% 13,7% Minska Minska Minska

Män 14,9% 14,5% 13,0% 14,0% Minska Minska Minska

Ekonomi i balans 

för en hållbar 

utveckling

Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Måvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 Källa Hämtas från Kommentar

Årets resultat i  

kommunen som andel 

av skatteintäkter, 

generella statsbidrag 

och utjämning, inklusive 

fastighetsavgift

1,70% 0,7% 0,6% 4% 2% 2% 2% Budget Kolada

I resultat ingår även 

reserver på centralt 

konto

Skuldsättning per 

invånare för 

kommunkoncernens 

lång- och kortfristiga 

skulder

91 tkr 83 tkr 85 tkr 90 tkr 106 tkr 114 tkr 118 tkr
Bokslut 

föregående år
Kolada

Attraktiv 

arbetsgivare

Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 Källa Hämtas från Kommentar
Medarbetar-

engagemang (HME) 

totalt kommunen – 

Totalindex, skala 0-100

Totalt 79 _ 76 77 Öka Öka Öka
Egen under-

sökning
Kolada

Undersökningen 

utförs vart annat år.

Kvinnor 79 _ 76 n/a Öka Öka Öka

Män 79 _ 76 n/a Öka Öka Öka

Elevhälso-

enkät, årskurs 

4, 8, gy 1

SCB:s 

medborgar-

under-sökning

SCB:s 

medborgar-

under-sökning
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Uppdrag till verksamheten 2022 

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge Kommundirektören följande uppdrag för 

2022. Kommundirektören utser ansvariga personer för åtgärd och uppföljning. Klardatum för 

respektive uppdrag anges i varje uppdrag. Uppdragen ska hanteras i av uppdragen berörda nämnder. 

Status på nedan angivna uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med 

tertialuppföljningar och årsbokslut.  

 Skapa ett nytt fokusområde för kommunen och dess bolag benämnt 

”Trygghetsfokus”. Området ska sätta fokus på alla verksamheters arbete med 

brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. (Klart Q1-22) 

 Uppdra till förvaltningarna och bolagen att utbilda berörd personal i 

brottsförebyggande arbete. (Klart Q2-22)  

 Uppdra till Socialförvaltningen att förebyggande teamet lägger mer tid på att 

kvällstid finnas ute i ungdomsmiljöer. (Klart Q1-22) 

 Presentera ett beslutsunderlag till KF för att uppnå att Visit Blekinge driver 

Turistbyrån i Ronneby. (Presenteras till KF i mars 2022) 

 Fr o m 1/1 2022 överföra Arbetsmarknadsenheten till Socialförvaltningen. 

Arbetsmarknadsenheten ska utgöra en egen verksamhet på Socialförvaltningen. 

 Utreda för- och nackdelar med att fr o m 2023 skapa en egen nämnd och 

förvaltning för verksamheterna Arbetsmarknad, Försörjning, Vuxenutbildning och 

SFI. Presenteras till KS senast juni 2022. 

 I samarbete med kommunbygderådet ta fram underlag för att under 2022 ansöka 

hos ”Hela Sverige” om att bli Årets landsbygdskommun 2022. Presenteras till KS i 

juni 2022. 

 I samarbete med Kommunbygderåd och andra föreningar genomföra en 

Ödeshusinventering i kommunen för att kunna stimulera till nya invånare på 

landsbygden. Presenteras till KS senast i december 2022. 

 Att utreda möjligheterna till att effektivisera nämndsekreteriatet genom att förändra 

tids-och datum utlägget för nämndsmöten och andra politiska möten över året.  

(Klart Q1-22). 

 

Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att inom budgetram arbeta med att hitta 

praktikplatser eller motsvarande arbetsmarknadsåtgärder för de som uppbär försörjningsstöd och inte 

har sysselsättning. 

Kommunfullmäktige ger alla nämnder i uppdrag att vid varje tertialuppföljning och årsbokslut 

skriftligen redovisa sitt verksamhetsområdes brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för att 

öka trygghetskänslan för medborgarna i kommunen.   

Kommunfullmäktige ger en komplettering av tidigare ägardirektiv till AB Ronnebyhus angående 

utökat antal lägenheter i de mindre tätorterna. Tillägget är att det ska vara ett utökat antal lägenheter på 

respektive ort i jämförelse med det aktiva bestånd AB Ronnebyhus hade år 2010 på respektive ort. Att 

riva och ersätta redan befintligt bestånd räknas inte in i direktivets 40 nya lägenheter. En plan för detta 

uppdrag presenteras till KS tertialvis. 

Kommunfullmäktige ger KS i samarbete med Vård- och omsorgsnämnden uppdrag att ta fram en plan 

på att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Hallabro för att därefter göra om Vård- och 

omsorgboendet i Backaryd till trygghetsboende. Presenteras inför budgetberedningen för 2023.  
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Budgetförutsättningar 

I nedanstående följer övergripande förutsättningar avseende finansiering och andra övergripande 

påverkande faktorer.  

Ronneby kommuns styrmodell, ekonomistyrningsprinciper, beslutsnivåer och hur den ekonomiska 

rapporteringen ska ske, mm, framgår i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vad som 

gäller investeringar framgår av kommunens investeringspolicy. 

 

Kommunalskatt 
Kommunens skattesats: 21,811 

Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2022-2025 på skattesatsen 21,81 vilket är 10 öre lägre än 

2021.  

 

Befolkning 
De generella statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden. I 

budgeten beräknas den kommunalekonomiska utjämningen på 29 185 invånare för år 2022. 

 

Skatteunderlagets utveckling2 
Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2022-2023, jämte plan 2024-2025, på Sveriges 

kommuner och regioners (SKR:s) prognos enligt cirkulär 21:35. Prognosen avser den sammantagna 

utvecklingen för hela riket. 

 2020 2021 2022 2023 2024 

SKR sept 2021  2,1 % 4,3 % 4,2 % 3,7 % 3,3 % 

 

 

Kommunalekonomisk utjämning 
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 

regleringspost och strukturbidrag. 

Inkomstutjämningen ger en garanterad skattekraft om 115% av rikets medelskattekraft. Kompensation 

erhålles upp till 115% av rikets skattekraft beräknat på 95% av den länsvisa skattesatsen. 2022 

beräknas Ronneby erhålla 14 803 kr per invånare i inkomstutjämning. 

Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva 

kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2022 att Ronneby skall erhålla 3 968 kr per 

invånare från utjämningssystemet.  

                                                      
1 Skattesatsen avser den procentuella andel av den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs 

i kommunal inkomstskatt. Angiven skattesats avser primärkommun. Total kommunal skattesats utgörs av summan av 

skattesatserna för regionen och primärkommunen. 
2 Avser SKR:s prognos per 30 september 2021. 
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Regleringsbidraget/-avgiften är ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och 

kommunerna. För 2022 beräknas regleringen till ett bidrag på 2 516 kr per invånare. 

Strukturbidraget beräknas för 2022 till 0 kr per invånare.  

 

LSS-utjämning 
Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i 

budget och plan till 164 kr per invånare i utjämningsbidrag. 

 

Kommunal fastighetsavgift 
Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har 

reducerat kostnadsutjämningen motsvarande). Avgiften som erhålls beräknas i budgetförutsättningarna 

till 2 356 kr per invånare för år 2022. 

 

Särskilda statsbidrag 
Maxtaxan 

Statsbidrag om 200 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton för 2022.  

Riktade statsbidrag att ansöka om  

Ett antal riktade statsbidrag att i särskild ordning ansöka om/rekvirera finns. Dessa statsbidrag 

administreras av respektive nämnd.  

Övriga statsbidrag på centrala konton 

I det generella statsbidraget erhåller kommunen medel för vissa aktiviteter/åtgärder som riksdagen har 

beslutat om, s.k. regleringar enligt finansieringsprincipen. Nämnderna har i sina ramar 2022-2025 fått 

anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga reserverade statsbidrag på centrala 

konton. 

För år 2022 beräknas Ronneby erhålla 10 mkr i tillfälligt statsbidrag med anledning av högt 

flyktingmottagande, samt 6 mkr i tillfälligt statsbidrag till kommuner med särskilda utmaningar. 

 

Personalkostnader 
Personalkostnadsökningarna har beräknats enligt konjunkturlönestatistiken, timlön, som presenteras i 

Sveriges kommuner och regioners cirkulär 21:35.  

År 2022 2,5 % 

År 2023 2,5 % 

År 2024 2,6 % 

År 2025 3,0 % 

 

Lönerevision är schablonberäknad till den 1 april vart och ett av åren. 

Avsättningen avser såväl fastanställda som andra kategorier, d v s samtliga lönekostnader. Medel för 

dessa kostnadsökningar har avsatts på centralt konto. 
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Personalomkostnadspåslaget har beräknats på 39,75 % och ska täcka lagstadgade och avtalsenliga 

arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och avsättning för förmånsbestämd 

ålderspension. Det är en sänkning med 0,40 % från 2021. 

På centrala konton budgeteras för semesterlöneskuldsökning och pensionsutbetalningar på pensioner 

intjänade före 1998.  

 

Investeringar och finansiering 
Budget 2022-2023 plan 2024-2025 innehåller investeringar och exploateringar enligt 

investeringsbudgeten längst bak i detta dokument. Totalt uppgår planerade investeringar och 

exploateringar 2022-2025 till 670 mkr. Beslutade investeringar och exploateringar i budget 2021 som 

ännu ej påbörjats eller färdigställts per 31 december 2021 kan komma att kompletteringsäskas under 

våren 2022. 

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna 

kapitalet, beräknas i budget och plan till 1,00 %, d v s en sänkning med 0,25 % från 2021. 

Investeringsvolym: 

 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 

Investeringar 254 mkr 233 mkr 138 mkr 40 mkr 

Exploateringar 1 mkr 4 mkr   

 

Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån med 200 mkr för 

att klara investeringsvolymen 2022 med hänsyn tagen till förväntad kompletteringsbudgetering.   

Finansnettot har för planperioden beräknats med en genomsnittligt finansiell kostnad: 
År 2022 0,28 % 

År 2023 0,28 % 

År 2024 0,40 % 

År 2025 0,65 % 

 

De kommunala bolagen betalar en borgensavgift för lån med kommunal borgen. För 2022 är 

borgensavgiften differentierad och har bestämts till 0,54 % för AB Ronneby Helsobrunn, 0,49 % för 

Ronneby Miljö och Teknik AB, 0,48 % för AB Ronneby Industrifastigheter och 0,33 % för AB 

Ronnebyhus. För kommande år därefter ligger avgiften preliminärt på samma nivå. 

 

Reserver och medel för oförutsedda händelser 
Det finns reserver för oförutsedda utgifter och en extra reserv, totalt 17,5 mkr år 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar om 4 mkr och kommunstyrelsen om 13,5 mkr. 

Reserverade medel finns för ett antal eventuellt kommande kostnader där beslut om att omfördela 

budget inte tagits än. Medlen avser ökade kostnader med anledning av ny förskola i Kallinge, 

driftkostnader för Framtidens skolor, samhällsnyttan av fibernätets utbyggnad, uppstartkostnader 

Flygtekniska yrkeshögskola och införande av frisvårdsbidrag. Kommunstyrelsen beslutande. 

En pott om 1 mkr per år finns avsatt för brottsförebyggande aktiviteter. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutande.  

En pott om 1 mkr per år finns avsatt för digitaliseringsprojekt. Kommundirektören beslutande. 
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Övriga poster på centrala konton 
Under 2022 budgeteras för en intäkt om 5 mkr från balanskonto flykting. Medlen finansierar 

ramanslag för nystartjobb. 

AB Ronneby Industrifastigheter har fått i direktiv att återbetala 1,5 mkr av villkorat aktieägartillskott, 

samt därutöver att lämna 1,0 mkr i utdelning/koncernbidrag.  

Ronneby Miljö och Teknik AB har fått i direktiv att lämna 1,0 mkr i utdelning/koncernbidrag. 

AB Ronnebyhus har fått i direktiv att lämna 0,7 mkr i utdelning/koncernbidrag för att finansiera vissa 

riktade sociala insatser. 

Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr.   

Införandet av E-handel förväntas år 2022 ge en besparing om 5 mkr. 

Införandet av den strategiska inköpsenheten förväntas år 2022 ge en besparing om 5 mkr. 

 

Nämndernas budget 2022-2023 plan 2024-2025 
I nämndernas budgetplan 2022-2025 inryms generellt inga budgetreserver.  

I nämndernas budget och plan för åren 2022- 2025 har på nämndnivå den resultatmässiga 

konsekvensen av kända förändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade 

investeringar, samt andra kända och beslutade faktorer iakttagits. 

Medel för löneöversyn ligger reserverade centralt och omfördelas efter översynen. 

En organisationsförändring genomförs fr o m 2022, innebärande att enheten för arbetsmarknad och 

integration flyttas från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen. Budgeten är flyttad från 

år 2022. 

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till det material som utgjorde underlag för 

kommunstyrelsens beslut om förslag till budget vid KS 26/10-21.  

 

Internhyror 
En budgetjustering kommer att ske avseende internhyror. Justeringarna av internhyror föranleds 

huvudsakligen av investeringar, ändrade kapitalkostnader och ändrade energipriser. Förändrade 

internhyror innebär ingen nettoförändring av budgeten, då en nämnds ökade kostnader motsvaras av 

ökade intäkter i annan nämnd. 

 

Känslighetsanalys 2022 
Utdebitering, kommunalskatt, 1 kr 58 mkr 

Skatteunderlagets utveckling, 1% 13 mkr 

Befolkningsutveckling, 100 invånare 7 mkr 

Personalkostnader helårseffekt, 1% 15 mkr 

Prisförändring, varor och tjänster, 1% 6 mkr 

Ränteförändring, 1%  5 mkr 
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Resultaträkning 

(tkr) 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Nettokostnad, exkl. avskrivn.  -1 764 270 -1 844 356 -1 925 301 -1 943 267 -1 975 326 -2 011 104 

Avskrivningar -86 242 -93 945 -109 807 -114 445 -124 567 -129 183 

NETTOKOSTNAD (not 1) -1 850 512 -1 938 301 -2 035 108 -2 057 712 -2 099 893 -2 140 287 

              

Skatteintäkter 1 253 866 1 248 890 1 320 589 1 360 842 1 393 800 1 437 900 

Gen statsbidrag o utjämning 664 363 690 900 712 354 696 054 707 054 706 054 

Finansiella intäkter 13 376 7 300 8 000 8 000 8 000 8 000 

Finansiella kostnader -3 467 -3 000 -3 100 -3 900 -5 900 -9 000 

RESULTAT II 77 626 5 789 2 735 3 284 3 061 2 667 

              

Extraordinära poster             

RESULTAT III 77 626 5 789 2 735 3 284 3 061 2 667 

*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020 

 

Not 1 

(tkr)   

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg   5 992 5 860 5 860 5 860 5 860 

Lönerevisioner   -50 288 -31 600 -74 800 -121 100 -175 200 

Semesterlöneskuldsförändring   -3 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Lägre arbetsgivaravgift äldre   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Lägre arbetsgivaravgift 19-23 år   1 575 2 100 525     

Pensionsutbetalningar inkl särskild 

löneskatt   -38 500 -39 000 -38 500 -38 700 -38 800 

Internränta    16 375 16 119 16 893 18 773 19 104 

Medel för kundförluster   -300 -300 -300 -300 -300 

Medel för oförutsedda utgifter (KS)   -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 

Medel för oförutsedda utgifter (KF)   -2 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Extra reserv (KS)   -5 000 -7 500 -15 000 -14 000 -16 000 

Reserv ökade kostnader ny förskola 

Kallinge (KS)   -10 000 -3 424 -3 424 -3 424 -3 424 

Reserv framtidens skolor (KS)   -1 400 -33 100 -14 850 -19 300 -20 750 

Reserv samhällsnytta bredband (KS)     -6 600 -6 600 -6 600 -6 600 

Reserv Flygteknisk yrkeshögskola (KS)     -2 881 -2 881     

Reserv Friskvårdsbidrag (KS)     -1 450 -1 450 -1 450   

Extra Brottsförebyggande aktiviteter 

(KSAU)     -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Digitaliseringsprojekt centralt att 

ansöka ifrån (KD)   -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Effekt av införande av E-handel (KS)     5 000 8 000 12 000 15 000 

Effekt av strategisk inköpsenhet, minskade 

inköpskostnader (KS)   5 000 10 000 15 000 25 000 

Intäkt från balanskonto, nystartsjobb     5 000       

Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB 

Ronneby Industrifastigheter 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Utdelning från Ronneby Miljö och 

Teknik AB   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Utdelning från AB Ronnebyhus   700 700 700 700 700 
              

Summa   -84 346 -94 576 -124 327 -161 041 -203 910 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
36

a9
02

6f
-d

a3
b-

4d
7f

-b
60

4-
75

f8
7c

63
be

48



  Tillhör Kommunfullmäktige § XXX/2021 

17 

 

Balansräkning 

(mkr) 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

TILLGÅNGAR             

Materiella anläggningstillgångar 1 411 1 505 1 710 1 829 1 842 1 753 

Finansiella anläggningstillgångar  320 300 300 300 300 300 

Omsättningstillgångar 173 175 175 175 175 175 

S:A TILLGÅNGAR 1 904 1 980 2 185 2 304 2 317 2 228 

              

EGET KAPITAL OCH SKULDER             

Eget kapital 774 743 797 800 803 806 

Avsättningar 128 130 150 160 170 180 

Långfristiga skulder 453 600 700 800 800 725 

Kortfristiga skulder 549 507 538 544 544 517 

S:A SKULDER OCH EGET 

KAPITAL 1 904 1 980 2 185 2 304 2 317 2 228 

*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020 

Finansieringsanalys 

(mkr) 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

DEN LÖPANDE 

VERKSAMHETEN             

Verksamhetens nettokostnad -1 764 -1 844 -1 925 -1 943 -1 975 -2 011 

Skatteintäkter och statsbidrag  1 918 1 940 2 033 2 057 2 101 2 144 

Finansiellt netto 10 4 5 4 2 -1 

Justering för rörelsekapitalets 

förändring, avsättningar, 

realisationsresultat, avskrivningar 37           

Verksamhetsnetto 201 100 113 118 128 132 

              

INVESTERINGAR             

Nettoinvesteringar -222 -236 -254 -233 -138 -40 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 7           

Förändring finansiella 

anläggningstillgångar             

Investeringsnetto -215 -236 -254 -233 -138 -40 

              

FINANSIERING             

Utlåning             

Återbetald utlåning -17           

Upplåning 23 136 141 115 10   

Amortering 0         -92 

Finansieringsnetto 6 136 141 115 10 -92 

              

Förändring av likvida medel -8 0 0 0 0 0 

*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020 
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Driftbudget 2022-2023 jämte plan 2024-2025 

(tkr) 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Nämnd             

Kommunstyrelsen -135 917 -148 814 -140 584 -139 737 -140 689 -138 414 

Revision -1 136 -1 360 -1 571 -1 571 -1 571 -1 571 

Miljö- och Byggnadsnämnden -19 685 -18 253 -13 949 -13 898 -13 694 -13 693 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden -209 858 -214 375 -232 015 -235 925 -247 936 -252 980 

Utbildningsnämnden -795 014 -800 995 -827 176 -827 345 -824 093 -819 233 

Vård- och omsorgsnämnden -397 881 -368 860 -396 506 -391 767 -387 814 -387 447 

Socialnämnden -278 374 -296 824 -324 082 -318 423 -318 389 -318 374 

Överförmyndarnämnden -3 930 -4 474 -4 649 -4 719 -4 666 -4 665 

Nämndernas nettokostnad -1 841 795 -1 853 955 -1 940 532 -1 933 385 -1 938 852 -1 936 377 

              

Justering enligt not 1 -8 717 -84 346 -94 576 -124 327 -161 041 -203 910 

Skatteintäkter 1 253 866 1 248 890 1 320 589 1 360 842 1 393 800 1 437 900 

Gen statsbidrag o utjämning 664 363 690 900 712 354 696 054 707 054 706 054 

Finansiella intäkter 13 376 7 300 8 000 8 000 8 000 8 000 

Finansiella kostnader -3 467 -3 000 -3 100 -3 900 -5 900 -9 000 

Central finansiering 1 919 421 1 859 744 1 943 267 1 936 669 1 941 913 1 939 044 

              

RESULTAT 77 626 5 789 2 735 3 284 3 061 2 667 

              

(tkr) 
Bokslut 

2020 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Sammanställning nämnder             

Intäkter 675 606 685 384 733 776 726 380 723 230 722 780 

Personalkostnader -1 424 443 -1 356 208 -1 419 494 -1 404 447 -1 400 489 -1 396 254 

Övriga kostnader  -988 032 -1 072 811 -1 128 888 -1 123 980 -1 118 253 -1 114 616 

Avskrivningar -86 242 -93 945 -109 807 -114 445 -124 567 -129 183 

Internränta  -18 684 -16 375 -16 119 -16 893 -18 773 -19 104 

Nettokostnad -1 841 795 -1 853 955 -1 940 532 -1 933 385 -1 938 852 -1 936 377 

*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020 

 

Förändring från budget 2021 till budget 2022 

(tkr) 
Budget 

2021* 

Budget-

förändringar 

tidigare år 

Lönrev 

Arvoden, 

PO-just 

Organisations

-förändringar, 

tilläggsanslag, 

hyror 

Budgetdisp 

2022 

Kap.kostn-

förändring 

Budget 

2022 

Kommunstyrelsen -148 814 12 574 -4 307 5 120 -4 920 -237 -140 584 

Revision -1 360 0 -21 0 -190 0 -1 571 

Miljö- o byggnadsnämnden -18 253 391 -650 4 200 357 6 -13 949 

Teknik, Fritid- o Kulturnämnden -214 375 -4 541 -4 388 -1 148 2 350 -9 913 -232 015 

Utbildningsnämnden -800 995 1 583 -17 605 -7 599 -467 -2 093 -827 176 

Vård- och omsorgsnämnden -368 860 70 -14 609 -119 -13 028 40 -396 506 

Socialnämnden -296 824 -53 -8 032 -10 105 -9 200 132 -324 082 

Överförmyndarnämnden -4 474 -30 -145 0 0 0 -4 649 

Netto -1 853 955 9 994 -49 757 -9 651 -25 098 -12 065 -1 940 532 

*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020 
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Förändring från budget 2022 till budget 2023 

(tkr) Budget 2022 

Budget-

förändringar 

tidigare år 

Organisations-

förändringar   

Budgetdisp 

2022 

Kap.kostn-

förändring Plan 2023 

Kommunstyrelsen -140 584 1 614 -5 571   5 305 -501 -139 737 

Revision -1 571 0  0   0 0 -1 571 

Miljö- o byggnadsnämnden -13 949 53 0   0 -2 -13 898 

Teknik, Fritid- o Kulturnämnden -232 015 951  0   0 -4 861 -235 925 

Utbildningsnämnden -827 176 1 013  0   418 -1 600 -827 345 

Vård- och omsorgsnämnden -396 506 97  0   4 924 -282 -391 767 

Socialnämnden -324 082 184 5 571   0 -96 -318 423 

Överförmyndarnämnden -4 649 -70  0   0 0 -4 719 

Netto -1 940 532 3 842 0  10 647 -7 342 -1 933 385 

 

Förändring från budget 2023 till plan 2024 

(tkr) Plan 2023 

Budget-

förändringar 

tidigare år     

Budgetdisp 

2022 

Kap.kostn-

förändring Plan 2024 

Kommunstyrelsen -139 737 0     -1 146 194 -140 689 

Revision -1 571  0     0 0 -1 571 

Miljö- o byggnadsnämnden -13 898 0     203 1 -13 694 

Teknik, Fritid- o Kulturnämnden -235 925 0     0 -12 011 -247 936 

Utbildningsnämnden -827 345 0     3 428 -176 -824 093 

Vård- och omsorgsnämnden -391 767 0     4 000 -47 -387 814 

Socialnämnden -318 423 0     0 34 -318 389 

Överförmyndarnämnden -4 719 50     0 3 -4 666 

Netto -1 933 385 50     6 485 -12 002 -1 938 852 

 

Förändring från plan 2024 till plan 2025 

(tkr) Plan 2024      

Budgetdisp 

2022 

Kap.kostn-

förändring Plan 2025 

Kommunstyrelsen -140 689      1 801 474 -138 414 

Revision -1 571      0 0 -1 571 

Miljö- o byggnadsnämnden -13 694      0 1 -13 693 

Teknik, Fritid- o Kulturnämnden -247 936      0 -5 044 -252 980 

Utbildningsnämnden -824 093      5 621 -761 -819 233 

Vård- och omsorgsnämnden -387 814      0 367 -387 447 

Socialnämnden -318 389      0 15 -318 374 

Överförmyndarnämnden -4 666      0 1 -4 665 

Netto -1 938 852      7 422 -4 947 -1 936 377 

 

I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den 12/11-21, justerat 

för de förändringar som denna budget innebär. Tekniska budgetjusteringar till följd av exempelvis 

ändrade internhyror, ändrat personalomkostnadspålägg, löneöversyn, budgetmässiga konsekvenser av 

fullmäktigebeslut, mm, kommer löpande att förändra nämndernas ramar.  

Investeringsbudgeten återfinns i sista kapitlet. 
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Kommunstyrelsen 

(tkr) 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Intäkter 58 000 30 388 24 993 25 443 24 993 

Personalkostnader -118 061 -87 933 -85 120 -86 920 -85 120 

Övriga kostnader -84 326 -78 234 -73 925 -73 721 -73 270 

Avskrivningar -3 192 -3 683 -4 424 -4 257 -3 805 

Internränta -1 235 -1 122 -1 261 -1 234 -1 212 

Nettokostnad -148 814 -140 584 -139 737 -140 689 -138 414 
 

*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 278/2020 i denna och de efterföljande resultaträkningarna. 

 

Förändrad driftbudget 

 En utredare flyttas till förvaltningen för teknik, fritid och kultur -600 tkr per år. 

 Driftkostnader ARK56 flyttas till förvaltningen för teknik, fritid och kultur -30 tkr per år. 

 Ramreduktion enligt uppdrag år 2022 med -6 572 tkr och åren därefter med -6 432 tkr, varav  

-1 500 tkr avser reduktion inom enheten för arbetsmarknad och integration.  

 Extra tjänster fixarlag 571 tkr år 2022 till enheten för arbetsmarknad och integration. 

 Nystartsjobb 5 000 tkr år 2022 till enheten för arbetsmarknad och integration. 

 Enheten för arbetsmarknad och integration flyttas till socialförvaltningen. Efter reduktion om 

1 500 tkr samt tillägg för extra tjänster och nystartsjobb om 5 571 tkr enligt ovan, flyttas 9 664 

tkr år 2022 och 4 093 tkr åren därefter till socialförvaltningen. 

 Ökat bidrag till Räddningstjänsten Östra Blekinge för räddningstjänstsamverkan och ökade 

kostnader 746 tkr per år. 

 Finansiering flyghub och platsmarknadsföring 300 tkr år 2022 och 200 tkr år 2023. 

 EU-val 1 801 tkr år 2024.  

 Ökade kostnader Stratsys 391 tkr 2022, 447 tkr 2023, 367 tkr därefter. 

 Finansiering tjänst digitaliseringsstrateg 769 tkr från 2023 och därefter. 

 1,5 tjänster planarkitekt finansieras från balanskonto. 

 Pott för möjlig utvecklad kollektivtrafik 500 tkr år 2022 och 1 000 tkr från 2023 och därefter. 

 Medel för utredningar till samhällsbyggnadsprocessen 500 tkr årligen. 

 Digitalt verktyg för detaljplanering 105 tkr 2022, 60 tkr per år därefter. 

 Utredningsmedel detaljplaner 1 000 tkr per år 2022-2023 och 800 tkr från 2023 och därefter. 

 Ökade kostnader GIS-system 200 tkr per år. 

 Hyra mm beredskapslager 80 tkr per år. 

 Åtaganden genom avtal Blekinge Brukshundsklubb, MOD-prov 150 tkr åren 2022-2025. 

 Kompletterande skärgårdstrafik 1 150 tkr per år. 

 Projekt Gribshunden, delprojekt 590 tkr år 2022 och 175 tkr år 2023. 

 Lönekostnader utredare 639 tkr år 2022. 

 Utbildningskostnader för våldsförebyggande arbete med barn och unga 120 tkr per år. 

 Höjning bidrag nattvandring 80 tkr per år. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunledningsförvaltningens enheter har i stort en stödjande funktion gentemot förvaltningar och i 

vissa fall de kommunala bolagen. 

Kommunledningsförvaltningen består av gemensamma stödfunktioner såsom kansli, personal, 

ekonomi, IT, kommunikation och strategiskt inköp. Dessutom finns inom förvaltningen funktioner för 
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strategisk samhällsutveckling, planverksamhet, mark- och exploatering, näringsliv samt 

överförmynderi i samverkan (Ronneby, Karlskrona och Karlshamn). 

I förvaltningens budget ingår även medel för de politiska instanserna kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och valnämnd, liksom avgifter till räddningstjänst, förbund, mm.  

 

Revisionen 

(tkr) 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Personalkostnader -755 -776 -776 -776 -776 

Övriga kostnader -605 -795 -795 -795 -795 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

Internränta 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -1 360 -1 571 -1 571 -1 571 -1 571 

 

Verksamhetsbeskrivning 

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska revisorerna årligen granska 

all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

(tkr) 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Intäkter 6 400 9 300 9 350 9 350 9 350 

Personalkostnader -17 300 -16 992 -16 992 -16 789 -16 789 

Övriga kostnader -7 249 -6 150 -6 150 -6 150 -6 150 

Avskrivningar -99 -103 -103 -103 -103 

Internränta -5 -4 -3 -2 -1 

Nettokostnad -18 253 -13 949 -13 898 -13 694 -13 693 

 

Förändrad driftbudget 

 Ramreduktion enligt uppdrag -560 tkr per år. 

 Digitaliseringsprojekt 50 % tjänst 203 tkr år 2022-2023. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Primärt uppdrag för miljö- och byggnadsnämnden är att bedriva lokal tillsyns- och kontrollverksamhet 

och vara handläggande kommunal myndighet enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, 

livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel m fl. 

MBN verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.  
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Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

(tkr) 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Intäkter 175 587 178 079 178 079 178 079 178 079 

Personalkostnader -110 039 -110 382 -110 382 -110 382 -110 382 

Övriga kostnader -185 665 -191 550 -191 600 -191 600 -191 600 

Avskrivningar -79 694 -93 735 -97 081 -107 251 -112 044 

Internränta -14 564 -14 427 -14 941 -16 782 -17 033 

Nettokostnad -214 375 -232 015 -235 925 -247 936 -252 980 

 

Förändrad driftbudget 

 Ramreduktion enligt uppdrag -5 980 tkr per år 

 En utredare flyttas från kommunledningsförvaltningen 600 tkr per år. 

 Driftkostnader ARK56 flyttas från kommunledningsförvaltningen 30 tkr per år. 

 Minskad lokalkostnad kök Ålycke, flyttas till vård- och omsorgsförvaltningen -104 tkr per år. 

 Kompensation hyresbortfall stadshuset 149 tkr per år. 

 Hyreskostnad föremålsmagasin 90 tkr per år. 

 Nettokostnad drift Kallinge Folkets hus 270 tkr per år. 

 Volymökning tillfälliga förskolor 545 tkr per år. 

 Båttrafik Karön-Ekenäs 1 200 tkr per år. 

 Driftkostnad belysning vandringsstråk Hammelins väg och Ekegårdsgatan, 50 tkr per år. 

 Brottsförebyggande åtgärder, trygghetsvandringar 200 tkr per år. 

 Utökning fritidsledare 600 tkr per år. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden består av Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen men även ett 

kulturutskott. Kulturutskottet behandlar främst ärenden som är specifika för just deras verksamhet, 

men bereder även andra ärenden inför beslut i nämnden. 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen består huvudsakligen av fyra verksamheter; Fastighetsenheten, 

Fritid- och kulturenheten, Gatu- och parkenheten och Kostenheten. Utöver dessa finns direkt under 

förvaltningsledningen en verksamhetsöverskridande enhet som även ansvarar över viss 

myndighetsutövning gällande trafikfrågor och parkeringstillstånd. 

Fastighetsenheten ansvarar för drift och service av kommunens lokaler och anläggningar. Fokus ligger 

på ändamålsenliga lokaler till främst kommunens kärnverksamheter, men hanterar även viss uthyrning 

av lokaler till föreningar och näringsverksamhet. 

Inom Fritids- och kulturverksamheten ingår biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, stöd till fritids- 

och kulturföreningar, fritidsgårdsverksamhet för ungdomar och aktiviteter i sport- och 

fritidsanläggningar. 

Gatu- och parkenhetens verksamhet omfattar huvudsakligen drift och underhåll av kommunens gator, 

parker och grönområden. I verksamheten ingår även förvaltning av delar av kommunens 

skogsinnehav, skötsel av tätortsnära skog, hamnverksamhet i Ronneby och Gö, utmärkning av farleder 

och fyrar samt utbetalning av bidrag avseende enskilda vägar. 
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Kostenheten tillagar och serverar mat till kommunens förskolor, skolor samt vård- och 

omsorgsboenden. Verksamheten tillhandahåller även mat till seniorer i ordinärt boende med beviljad 

matdistribution. 

 

Utbildningsnämnden 

(tkr) 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Intäkter 125 282 157 570 157 570 157 570 157 570 

Personalkostnader -596 916 -644 841 -644 426 -641 924 -639 489 

Övriga kostnader -320 950 -329 984 -329 981 -329 055 -325 869 

Avskrivningar -7 961 -9 450 -9 919 -10 027 -10 671 

Internränta -450 -471 -589 -657 -774 

Nettokostnad -800 995 -827 176 -827 345 -824 093 -819 233 

 

Förändrad driftbudget 

 Ramreduktion enligt uppdrag -14 533 tkr år 2022, -14 951 tkr år 2023, -15 379 tkr år 2023 och 

-21 000 tkr 2025 och framåt. 

 Ramtillskott 15 000 tkr åren 2022-2023 och 12 000 tkr åren därefter. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Utbildningsnämnden ansvarar för att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med 

av staten antagna lagar, förordningar och författningar samt i enlighet med kommunala mål. 

Utbildningsförvaltningen är organiserad inom tre olika verksamhetsområden, förskola, grundskola och 

gymnasieskola/vuxenutbildning.  

Det kommunövergripande ansvaret för barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och 

Stödteamet (RoS). RoS uppdrag är att utreda och ge kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. 

även de fristående.  

Ronneby Kulturskola bedriver kulturpedagogisk verksamhet i form av bild, drama, kulturarv, dans och 

musikskola i hela kommunen från förskoleålder t o m gymnasiet.  

Kunskapskällan är ett lärcentra som erbjuder utbildning på eftergymnasial nivå – 

högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

(tkr) 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Intäkter 255 283 284 739 282 688 279 088 279 088 

Personalkostnader -309 852 -331 542 -325 264 -322 211 -322 211 

Övriga kostnader -311 681 -347 203 -346 506 -341 959 -341 959 

Avskrivningar -2 509 -2 427 -2 606 -2 652 -2 297 

Internränta -101 -73 -79 -80 -68 

Nettokostnad -368 860 -396 506 -391 767 -387 814 -387 447 
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Förändrad driftbudget 

 Ramreduktion enligt uppdrag -5 300 tkr år 2022 och -10 000 tkr åren därefter. 

 Ramtillskott 18 000 tkr åren 2022-2023 och 14 000 tkr åren därefter. 

 Riktade statsbidrag för äldreomsorgssatsning finns att ansöka om. År 2022-2023 ca 14 500 tkr 

och ca 11 000 tkr år 2024.  

 Riktade statsbidrag avseende äldreomsorgslyftet finns att ansöka om.  

 Demontering PAAM-skåp 224 tkr år 2022. 

 Ökad lokalkostnad kök Ålycke. Medel flyttas från förvaltningen för teknik, fritid och kultur 

104 tkr per år. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Vård- och omsorgsförvaltningen har ca 750 medarbetare som är fördelade mellan tre 

verksamhetsområden samt kansli och IT-team. 

Verksamhetens uppdrag riktar sig i första hand till kommunens medborgare över 65 år och grundar sig 

på socialtjänstlagen. Verksamheten bedrivs dygnet runt, i ordinärt och särskilt boende, 365 dagar per 

år. 

Verksamheten bedriver även hemsjukvård som riktar sig till kommunens samtliga medborgare oavsett 

ålder. 

Myndighetskontoret 

Biståndshandläggarna på myndighetskontoret bedriver myndighetsutövning och arbetar utifrån 

socialtjänstlagen. Myndighetskontoret och är den instans som hanterar ansökningar om 

hemtjänstinsatser och plats på vård- och omsorgsboende. 

Hemtjänst 

Hemtjänstens uppdrag är att bedriva vård- och omsorg i ordinärt boende under dygnets alla timmar. 

Dvs verkställa de beslut om insatser i hemmet som myndighetskontoret beviljar. 

Från 2016 tillämpas lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänstverksamheten. I dagsläget finns två 

privata utförare, Attendo Care och Första omtanken. 

Vård- och omsorgsboende 

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns vård- och 

omsorgsboende, dvs särskilt boende. Myndighetskontoret beslutar om vem som har rätt till en 

plats/lägenhet på ett särskilt boende. Även på vård- och omsorgsboende tillhandahålls vård- och 

omsorg under dygnets alla timmar. 

Från 2020 tillämpas lagen om valfrihet, LOV, inom vård- och omsorgsboende. I dagsläget finn en 

privat utförare, Attendo Care. 

Dagverksamhet och korttidsboende 

Förvaltningen bedriver dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Myndighetskontoret beviljar 

plats på dagverksamhet. 

Hälso- och sjukvård 

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet, både i ordinärt och särskilt boende, upp till och 

med sjuksköterskenivå, inklusive arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. 
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IT-teamet 

Förvaltningen har ett eget IT-team som förvaltar och supportar verksamhetssystemen, samt installerar 

teknisk utrustning såsom trygghetslarm, phonirolås, medicinskåp mm. 

 

Socialnämnden 

(tkr) 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Intäkter 64 832 69 268 69 268 69 268 69 268 

Personalkostnader -199 121 -218 935 -213 364 -213 364 -213 364 

Övriga kostnader -162 072 -174 031 -174 031 -174 031 -174 031 

Avskrivningar -445 -364 -277 -245 -231 

Internränta -18 -20 -19 -17 -16 

Nettokostnad -296 824 -324 082 -318 423 -318 389 -318 374 

 

Förändrad driftbudget 

 Ramreduktion -4 000 tkr per år. 

 Ramtillskott 12 000 tkr per år. 

 2 fältarbetare, ungdom 1 200 tkr per år 

 Enheten för arbetsmarknad och integration flyttas från kommunledningsförvaltningen till 

socialförvaltningen. 9 664 tkr flyttas år 2022 och 4 093 tkr åren därefter. År 2022 är budgeten 

förstärkt med 571 tkr till extra tjänster och 5 000 tkr till nystartsjobb. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Socialnämndens verksamhet omfattar utredning, insatser för barn, ungdomar och familjer, till personer 

med beroendeproblematik, beslut om ekonomiskt bistånd samt stöd, service och omsorg till personer 

med funktionsvariation. 

Socialnämnden ansvarar för handläggning av serveringstillstånd samt tobakstillstånd. Socialnämndens 

verksamheter är styrda av en mängd lagstiftningar såsom Socialtjänstlagen, LSS (lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade), HSL (Socialförvaltningen hälso-och sjukvårdsteam ansvarar för 

insatser upp till läkarnivå inom särskilda boenden och daglig verksamhet), sekretesslagen, 

föräldrabalken m.fl. Förvaltningen är indelad i två verksamhetsområden Individ- och familjeomsorgen 

samt Funktionsstöd. 

Från 2022 utgör tidigare enheten för arbetsmarknads- och integrationsfrågor en verksamhet under 

nämnden. 

Individ- och familjeomsorgen 

Verksamheten omfattar bedömningar och beslut om ansökningar av ekonomiskt bistånd, 

dödsboanmälningar samt egna medelshantering. Inom barn- och ungdomsvården handlägger 

förvaltningen anmälningar och ansökningar kring barn som far illa eller riskerar fara illa. Det finns 

olika former av insatser för att ge rätt stöd för barn och ungdomar exempelvis placering i familjehem, 

på HVB-hem eller genom öppenvårdsinsatser. Förvaltningens missbruk och beroendevård utreder och 

fattar i samråd med den enskilde beslut om vilka insatser som är lämpliga. I första hand är det stöd- 

och behandlingsinsatser som erbjuds genom kommunens egen öppenvårdsverksamhet. 

Socialförvaltningens arbete med Våld i nära relation, Sesam omfattar bedömningar och insatser för 
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personer som är i behov av skydd. Det kan innebära skyddat boende såväl i kommunen som utanför 

kommunen. 

Funktionsstöd 

Verksamheten omfattar insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

samt SFB (Socialförsäkringsbalken). Ansökningar om stödinsatser utreds och beslut fattas med stöd av 

lagstiftningen. Verksamheten erbjuder stöd såväl i ordinärt boende som i bostad med särskild service. 

Det finns 82 lägenheter i kommunal regi. Personer som beviljats personlig assistans kan välja att få 

assistansen utförd i kommunal eller i privat regi. . Daglig verksamhet/sysselsättning för personer med 

funktionsnedsättning erbjuds ett varierat utbud av arbetsuppgifter.  

 

Överförmyndarnämnden 

(tkr) 

Budget 

2021* 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Intäkter 0 4 432 4 432 4 432 4 432 

Personalkostnader -4 164 -8 093 -8 123 -8 123 -8 123 

Övriga kostnader -263 -941 -992 -942 -942 

Avskrivningar -45 -45 -35 -32 -32 

Internränta -2 -2 -1 -1 0 

Nettokostnad -4 474 -4 649 -4 719 -4 666 -4 665 

 

Förändrad driftbudget 

 Inga förändringar.  

 

Verksamhetsbeskrivning 

Överförmyndarverksamheten är lagstadgad och obligatorisk under kommunfullmäktige. 

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode mäns och 

förvaltares verksamhet. Nämnden ägnar största delen åt myndighetsutövning, vilket innebär att 

nämnden inte får fatta några beslut för den enskilde utan lagstöd. Det är främst Föräldrabalken som 

styr överförmyndarnämndens arbete. 

Nämnden ska vara ett skydd mot rättsförluster gällande tillgångar så som kapital och egendom 

avseende omyndiga barn och de huvudmän som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat 

hälsotillstånd eller liknande inte själva kan tillvarata sina intressen. Granskningen syftar till att den 

enskildes egendom förvaltas på bästa sätt samtidigt som den används till nytta och glädje för den 

enskilde. 

Från och med 202l-01-01 bildades en gemensam tjänstemannaorganisation för 

överförmyndarnämnderna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun med Ronneby som 

värdkommun. Arvode för ledamöter i nämnden och ersättning till ställföreträdare hanteras inom 

respektive kommun även under 2022. Personalen är anställd i Ronneby kommun och kostnad för 

personal och verksamhet betalas ut till Ronneby kommun som är värdkommun för 

överförmyndarverksamhetens kansli.  
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  Tillhör Kommunfullmäktige § XXX/2021 

27 

 

Investeringsbudget 2022-2023 jämte plan 2024-2025 

Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut för 2022-2023 och plan för 2024-2025. Investeringar 

som sammanhängande pågår över mer än ett budgetår, bygginvesteringar och andra 

anläggningsarbeten, läggs ut med bedömd investeringsutgift för vart och ett av budgetåren. Beslut tas i 

dessa fall om investeringen och den totala investeringsutgiften, d v s inte fördelningen per kalenderår. 

Investeringar prövas inför varje nytt budgetår. Investeringar i budget 2021 som inte hinner slutföras 

under 2021 kan komma att kompletteringsbudgeteras 2022. 

Investeringarna påverkar driftredovisningen med kapitalkostnader från den tidpunkt de faktiskt tas i 

anspråk.  

Budgetmässigt är kapitalkostnaderna på investering beräknad från tidpunkt då investeringen beräknas 

klar att tas i bruk.  

Som investering räknas en kapitalsatsning som får konsekvenser under längre tid, minst 3 år och där 

värdet på utgiften överstiger 1/2 prisbasbelopp.  

INVESTERINGAR (tkr) Nytt beslut Inv 2022 Inv 2023 Inv 2024 Inv 2025 
      

Kommunstyrelsen           

Projekt Framtidens skolor KF 136 000 132 000 98 500 3 000 

Snittingefallet   21 000       

Nät, server och hårdvara   1 700 1 700 1 700 1 700 

Markaffärer, försäljning   -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Markaffärer, köp   1 000 1 000 1 000 1 000 

Bustorp, ny lokalgata   8 000       

Bustorp/Droppemåla infrastruktur   2 500       

Idrottshall Listerby  1 500 30 000     

Johannishus infrastruktur   8 000       

Kolonilotter Hjorthöjden   200       

Trygghetsskapande utrustning (kameror m.m)   2 000       

Veteranmonument   400       

Totalt Kommunstyrelsen   181 300 163 700 100 200 4 700 

            

Teknik Fritid- och Kulturnämnden           

Bryggor vid badplats Järnavik   1 500       

Generella investeringsmedel    25 000 25 000 25 000 25 000 

Kallinge Folketshus   4 800       

Stadshuset byte fönster och ventilation   15 000 15 000     

Utbyte fossilvärmekälla Hallabro     3 600     

Utbyte fossilvärmekälla Johannishus       1 800   

Utbyte fossilvärmekälla Saxemara   3 200       

Svepbyte NA till LED   1 000 1 000 1 000 1 000 

Åtgärder Centrumutredning     6 433     

Belysning vandringsstråk Hammelinsväg och 

Ekegårdsgatan   400       

Landsbygdsutveckling   1 000 1 000 1 000 1 000 

Motocrossbana     5 000     

Utegym     200 200   

Solceller på kommunala fastigheter   5 000       

Trygghetsbelysning Ronneby/Kallinge   1 000       

Trygghetsskapande åtgärder    1 000 1 000 1 000 1 000 

Skärgårdsutveckling   500 500 500 500 

Ombyggnad del av Östra Varevägen   2 500       

Totalt Teknik Fritid och Kulturnämnden   61 900 58 733 30 500 28 500 
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  Tillhör Kommunfullmäktige § XXX/2021 

28 

 

INVESTERINGAR (tkr) Nytt beslut Inv 2022 Inv 2023 Inv 2024 Inv 2025 

            

Utbildningsnämnden           

Förskollärarutbildning, Kunskapskällan     80     

Akustikanpassning/ljudabsorbenter o dyl 7 

förskolor   400 200 100   

Höj o sänkbara skötbord 5 st, förskolan   150       

Staket, förråd, möbler, lådcyklar mm, förskolan   300 300 300   

Yttre solskydd fönster Espedalens förskola   100       

Dusch saknas på en förskola, arbetsrum på flera   150 150 150   

Vaccinkylskåp EMI   120       

Ombyggnation av Sax lokaler, grupprum, toalett 

mm   300       

Utbildningsmaterial, flygmotor Flygteknik   250 250 250   

Flyg-/maintenancesimulator Flygteknik   500       

Flygplansdomkrafter, 1 sats om 3 st Flygteknik     200     

Testutrustning, static/pitot Flygteknik     60     

Kompositverktyg Flygteknik   300       

Släpvagn med kåpa Flygteknik     50     

Skurmaskin till hangar Flygteknik     50     

Bogsertruck Flygteknik     200     

Saxlyft Flygteknik       200   

Trådlöst gällande hela förvaltningen   455 365 270   

Digitala nationella prov, 2 nya kopplingar mot 

Mobility guard, Förtäta accesspunkter   175       

Generellt anslag/ Reinvestering 

verksamhetsområden   5 000 5 000 5 000 5 000 

Totalt utbildningsnämnden   8 200 6 905 6 270 5 000 

            

Vård- och omsorgsnämnden           

Teknik utveckling / Hotellås     2 325     

Inventarier   1 000 1 000 1 000 1 000 

Datauppkopplingar   300 300 300 300 

Digitalisering av värdeskåp, vobo   700       

Totalt vård- och omsorgsnämnden   2 000 3 625 1 300 1 300 

            

Socialnämnden           

Inventarier Socialförvaltningen   100 100 100 100 

Totalt socialnämnden   100 100 100 100 

            

SUMMA INVESTERINGAR   253 500 233 063 138 370 39 600 

            

            

EXPLOATERINGAR           

Kommunstyrelsen           

Exploatering Stenaby Villaområde   500 2 000     

Exploatering Risanäs Gräsandsvägen   500 2 000     

SUMMA EXPLOATERINGAR   1 000 4 000 0 0 
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen  

Gäller från och med: 30 november 2017 
Antagen: KF 2017-06-21 § 187, dnr KS 2017/286 

Ändrad: KF 2017-11-30 § 374, dnr 2017/507; KF 2018-06-20 § 157, dnr KS 2018/337; KF 2018-12-19, § 337, dnr KS 

2018/674, KF 2019-03-28 § 112, dnr 2019/108, KF 2021-04-29 § 102, dnr KS 2021/122, KF 2021-xx-xx § xxx, dnr KS 

2021/633 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

REGLEMENTE FÖR 

KOMMUNSTYRELSEN 

Reglemente för kommunstyrelsen  

1 kap. Inledande bestämmelser 

Allmänt om styrelsens uppgifter  
1 §  

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 

kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 

över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 

stiftelser och kommunalförbund.  

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 

arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).  

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 

ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 

återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 

på annan nämnd (särskilda uppgifter). Styrelsen ansvarar även för de uppgifter som framgår av 

kommunallagen (2017:725), och annan lagstiftning.1 

Uppdrag och verksamhet 

2 §  

Styrelsen ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 

Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – 

har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa 

givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

                                                 
1 KF 2018-06-20 § 157, dnr KS 2018/337 
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR 

KOMMUNSTYRELSEN 

2 (17) 

2 kap. Ledning och styrning  

Ledning och samordning  

1 §  

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 

nämndernas kompetens. 

Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig kommunal organisation upprätthålls.  

Information och samråd  

2 §  

Styrelsen och styrelsens ordförande ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och 

det underlag de behöver i sin verksamhet.  

 

Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

 

Samråd bör även ske med föreningar och organisation när dessa är särskilt berörda. Styrelsen 

beslutar om formerna för samrådet. 

Styrelsens övergripande uppgifter  

3 §  

Styrelsen ska,  

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, samt göra 

framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,  

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,  

3. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs, 

4. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  

5. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 

enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,  

6. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,  

7. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare,  

8. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 

kommunallagen, samt 

9. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 

ska handlägga ska beredas.  

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 

sådana ärenden.   
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR 

KOMMUNSTYRELSEN 

3 (17) 

Strategiska uppgifter  

4 §  

I styrelsens ledningsfunktion ligger att särskilt leda och samordna bl.a.,  

1. arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder av övergripande karaktär,  

2. den kommunala näringslivspolitiken,  

3. den översiktliga planeringen av mark och vatten,  

4. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls 

samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,  

5. energiplaneringen samt främja energihushållningen,  

6. trafikpolitiken samt att verka för en tillfredställande trafikförsörjning,  

7. frågor som rör turism- och evenemangsverksamheten,2    

8. kommuninformation av övergripande karaktär,  

9. övergripande frågor som hör samman med kommunens miljö- och naturvårdspolitik 

samt folkhälsoverksamhet, brottsförebyggande verksamhet, riskhantering, beredskaps- 

och säkerhetsverksamhet, informationssäkerhets- och dataskyddsverksamhet och annan 

liknande strategisk verksamhet,3 samt  

3 kap. Företag m.m. och kommunalförbund  

Företag m.m.  

1 §  

Styrelsen ska,  

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller 

delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen,  

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 

uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 

2-6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen 

äger eller har intresse i,4  

5. årligen, senast den 1 juli i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen 

                                                 
2 KF 2018-06-20 § 157, dnr KS 2018/337 

3 KF 2018-06-20 § 157, dnr KS 2018/337 

4 KF 2018-06-20 § 157, dnr KS 2018/337 
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR 

KOMMUNSTYRELSEN 

4 (17) 

att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 

åtgärder,  

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra likartade 

sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 

intresse i, samt 

7. utfärda instruktion till ombud utsedda av fullmäktige att representera Ronneby 

kommun i företag och stiftelser där kommunen har ett bestämmande inflytande.  

Kommunalförbund  

2 §  

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 

som kommunen är medlem i.  

4 kap.  Ekonomi och medelsförvaltningen 

Medelsförvaltning  

1 §  

Styrelsen ska,  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 

föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel.   

2. bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid, samt  

3. vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.  

Övrig ekonomisk förvaltning 

2 §  

Styrelsen ska ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att, 

1. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta ansvar 

inte åvilar annan nämnd eller kommunalt företag,  

2. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  

3. besluta i försäkrings- och skadeståndsärenden, 

4. förvalta donations- och fondmedel som är ställda under kommunens vård.  

Budget  

3 §  

Styrelsen ska upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.  
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR 

KOMMUNSTYRELSEN 

5 (17) 

Ekonomisk redovisning  

4 §  

Styrelsen ska, 

1. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om 

kommunal redovisning,  

2. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal 

redovisning, samt 

3. minst två gånger per år till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 

hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.  

5 kap.  Delegering från fullmäktige  

Lån, omfördelning av budget m.m.  

1 §  

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

2. konvertering och inlösen av lån, samt  

3. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 

riktlinjer.  

Avtal, överenskommelser m.m.  

2 §  

I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan får 

styrelsen, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 

sluta annat avtal.    
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR 

KOMMUNSTYRELSEN 

6 (17) 

Uthyrning, fastighetsförvärv m.m.  

3 §  

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens tillhörig fast egendom,  

2. försäljning av fast egendom inom detaljplanelagt område, enligt av 

kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för prissättning, vid försäljning utom 

detaljplanelagt område äger styrelsen besluta om försäljning av områden upp till 

10 000 kvm med en högsta försäljningslikvid om 20 pbb, 

3. köp och byte av fast egendom, samt avtal om fastighetsreglering, expropriation eller 

inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet, samt 

upplåtelse av tomträtt, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra 

riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, samt 

4. inom sin budgetram träffa avtal om förhyrning av lokaler för sin verksamhet med en 

längsta hyrestid om fem år eller med en högsta hyra uppgående till 10 prisbasbelopp 

per år.  

 

Mark-, plan- och byggnadsväsendet 

4 §  

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. planbesked enligt 5 kap. 2-5 §§ plan- och bygglag (2010:900), 

2. upprättande av detaljplaneförslag jämte övriga åtgärder och prövningar i enlighet med 5 

kap. 10-25 §§ plan- och bygglag (2010:900), 

3. antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner eller områdesbestämmelser som inte 

omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 7 § plan- och bygglag (2010:900) om utökat 

planförfarande eller som inte är av principiell beskaffenhet eller är av större vikt,  

4. förlängning eller förnyelse av detaljplaners genomförandetid med stöd av 4 kap. 24 och 25 

§§ plan- och bygglag (2010:900),  

5. påkallande av fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas 

för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, enligt 5 kap 3 § tredje stycket 

fastighetsbildningslag (1970:988),  

6. begäran om fastighetsbestämning enligt 14 kap 1 a § första stycket fastighetsbildningslag 

(1970:988), 

7. begäran om förrättning enligt 18 § första stycket anläggningslag (1973:1149), 

8. beslutande om namn på gator, torg, parker, vägar, kommunala byggnader och anläggningar 

efter initiativ från verksamhetsansvarig nämnd, samt 

9. yttrande till länsstyrelsen i ärenden angående byggnadsminnesförklaring. 
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR 

KOMMUNSTYRELSEN 

7 (17) 

Yttranden  

5 §  

Styrelsen beslutar om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell 

betydelse för det kommunala självstyret eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 

fullmäktige. Kommunstyrelsen får dock besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden 

inte medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.  

Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.  

Övrigt 

6 §  

Styrelsen beslutar om, 

1. tillstånd att använda kommunens vapen, samt 

2. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200).  

6 kap.  Personalpolitiken  

Personalorgan  

1 §  

Styrelsen är kommunens personalorgan samt anställnings-, löne- och pensionsmyndighet. 

Styrelsen har hand om frågor som rör övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy, 

personalförsörjning, jämställdhetsarbete och arbetsmiljöpolitik. 

Arbetsgivaransvar 

2 §  

Styrelsen ska ta hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 

gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom 

andra nämnders verksamhetsområden.  

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  

4. besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan, 

5. verka för och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen,  

6. besluta om stridsåtgärd, samt 

7. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

3 §  

Styrelsen svarar i egenskap av arbetsgivare inom sin verksamhet för arbetsmiljön och det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160).5 

7 kap. Styrelsens uppföljning och redovisning  

Uppföljning 

1 §   

Styrelsen ska, 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  

3. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas med bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret,  

4. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 

utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 

fastställda program och direktiv, samt 

5. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt.   

Styrelsen ska också två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har 

beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och 

oktober.  

Återredovisning till fullmäktige  

2 §   

Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Återredovisning av uppdrag som 

fullmäktige lämnat i reglemente eller finansbemyndigande ska ske till fullmäktige i juni och 

oktober.  

Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har 

fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. 

  

                                                 
5 KF 2017-11-30 § 374, dnr 2017/507 
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8 kap.  Särskilda uppgifter och restkompetens  

Processbehörighet 

1 §  

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte 

någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 

Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 

fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.  

Krisledning och höjd beredskap 

2 §  

Styrelsen ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen att planera och samordna inför 

en extraordinär händelse enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt övriga uppgifter rörande 

krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.  

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  

Trafiksäkerhetsarbete  

3 §  

Styrelsen fullgör de uppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 

trafikfrågor samt det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen.  

Skolchef 

4 §  

Styrelsen utser skolchef enligt Skollagen (2010:800).6 

Arbetslöshetsnämnd  

5 §  

Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd om fullmäktige 

inte har gett detta uppdrag till annan nämnd.  

Arkivmyndighet  

6 §  

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente. 

  

                                                 
6 KF 2019-03-28, § 112, dnr 2019/108 
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Anslagstavla och webbplats  

7 §  

Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens interna och externa webbplats.  

Författningssamling  

8 §   

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna 

hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

Personuppgifter 

9 §   

Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 

som sker i styrelsens verksamhet.  

Restkompetens  

10 §  

Styrelsen ska ansvara för annan verksamhet som inte är förbehållen annan nämnd. 

9 kap. Organisation  

Organisation inom verksamhetsområdet  

1 §  

Styrelsen ansvarar för dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

fullmäktige fastställda mål och styrning och andra författningar för verksamheten.  

Sammansättning  

2 §  

Styrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.  

Presidium 

3 §  

Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande 

och utses av kommunfullmäktige.   

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 

mån ordföranden anser att det behövs.  
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Kommunalråd   

4 §  

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och engagerad på heltid.   

Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter och ansvarsområden.  

Utskott  

5 §  

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott och ett personalutskott. 7  

Arbetsutskottet och personalutskottet ska bestå av så många ledamöter som fullmäktige beslutar 

och ska vara i personunion med varandra. 

Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott. 

Personal  

6 §  

Den personal som ska biträda kommunstyrelsen vid fullgörandet av dess uppgifter ingår i 

kommunledningsförvaltningen.8 

10 kap. Styrelsens arbetsformer m.m. 

Sammanträde 

1 §  

Styrelsen sammanträder på tid och plats som styrelsen bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 

ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 

ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 

extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 

tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet.  

Styrelsen ska senast i november fastställa tiderna för ordinarie sammanträde nästkommande år.  

                                                 
7 KF 2018-112-219 § 294xyz, dnr KS 2018/628xyz 

8 KF 2018-06-20 § 157, dnr KS 2018/337 
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Andra sammanträden  

2 §  

När kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas.  

Ansvar för kallelse 

3 §  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

När varken ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till sammanträde ska den som har 

tjänstgjort som ledamot i styrelsen längst tid göra det (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 

har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.   

Formalia och utskick av kallelse 

4 §  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara på 

vid sammanträdet på lämpligt sätt, senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 

elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Föredragningslista 

5 §  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

Offentliga sammanträden  

6 §  

Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. 

Sammanträde på distans  

7 §  

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker in realtid och på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild och ljud.  

Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans i styrelsen.  
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Kommundirektörens närvarorätt 

8 §  

Kommundirektören får närvara vid styrelsens sammanträden.   

Nämndsekreterarens närvarorätt  

9 §  

Nämndsekreteraren har närvarorätt och ansvarar för protokollföring vid styrelsens och utskottens 

sammanträden.9  

Medborgarförslag 

10 §  

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt beredas 

så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.  

Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av ett 

medborgarförslag.  

Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från 

det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige.  

Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärenden inte avgjorts och när beslut kan 

förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och 

oktober.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.   

Styrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 

närvara när styrelsen behandlar ärendet i överläggningarna men inte när beslut fattas. 

11 kap. Ledamots tjänstgöring  

Ledamots förhinder 

1 §  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 

snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. 

Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare. 

                                                 
9 KF 2018-12-19 § xyz, dnr KS 2018/xyz 
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Ersättares tjänstgöring  

2 §  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 

tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättaren ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som 

inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Tjänstgöringsordning  

3 §  

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige 

har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 

fullmäktiges protokoll från valet. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten 

har alltid rätt att träda in i istället för en ersättare från ett annat parti. 

En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt i ledamotens ställe.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 

protokollet.  

Jäv, avbruten tjänstgöring  

4 §  

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 

partierna.  

Yrkanden 

5 §  

När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 

yrkanden som framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 

eller läggas till, om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 

skriftligt.  
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Deltagande i beslut  

6 §  

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 

till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om styrelsen fattar det 

med acklamation.  

Reservation 

7 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 

har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Justering av protokoll  

8 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

9 §  

Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 

gällande bestämmelser. 

Delgivning  

10 §  

Delgivning till styrelsen sker genom ordförande, förvaltningschef eller annan som styrelsen 

utser.   

Undertecknande av handlingar  

11 §  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen ska undertecknas av 

ordföranden, eller vid förfall för ordföranden, av vice ordföranden och kontrasigneras av en 

anställd som styrelsen bestämmer.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

12 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 

sammanträde, får styrelsen utse annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
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fullgörs ordförandes uppgifter av den som har tjänstgjort som ledamot i styrelsen längst tid. Om 

flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 

dem.   

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 

längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller övriga presidiets uppgifter.  

Närvarorätt   

13 §  

Styrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med annan nämnd, men inte delta 

i besluten.  

Styrelsens ordförande har också rätt att få sina särskilda meningar antecknande i protokollet. 

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

12 kap. Utskott  

Ordförande 

1 §  

Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter en 

ordförande och två vice ordföranden.  

Utskottets arbetsformer Ordförandens längre frånvaro 

2 §  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Fyllnadsval  

3 §  

Avgår en ledamot i utskottet, som inte valts proportionellt, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Sammanträde och protokoll  

4 §  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträdet ska också 

hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.  
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Utskottetens arbetsformer 

5 §  

Vad som föreskrivs i detta reglemente om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan av 

hinder att närvara vid nämndens sammanträde och ersättare för ordförande i nämnden gäller i 

tillämpliga delar även för utskottet, om inte annat särskilt har föreskrivits.  

Utskottet bestämmer utöver vad som följer av detta reglemente själv sina arbetsformer. 

Arbetsutskottets uppgifter  

6 §  

De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av arbetsutskottet om 

beredning behövs och om beredning ej görs enligt 12 kap. 7 § i detta reglemente. Ordföranden, 

kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

Ordföranden i utskottet bestämmer föredragningslistan till utskottet.  

När ärendet beretts ska arbetsutskottet lägga fram förslag till beslut.  

Personalutskottets uppgifter 

7 §  

Personalutskottet är ett beredande och beslutande organ under kommunstyrelsen. Utskottet ska 

bereda ärenden till kommunstyrelsen inom utskottets verksamhetsområde och ska besluta i 

sådana ärenden som har delegerats till utskottet. 

Utskottet ska särskilt ansvara för kommunstyrelsens åtaganden inom de områden som anges i 6 

kapitlet i detta reglemente. Ordföranden, kommundirektören eller HR-chefen överlämnar sådana 

ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska personalutskottet lägga fram förslag till beslut. 

 

 

Reglementet träder i kraft den 1 juli 2017 då tidigare beslutat reglemente upphör att gälla. 

Ändringar träder i kraft när beslutet vinner laga kraft. 
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Mellan Ronneby Miljö & Teknik AB 556366-1437, ”Bolaget” och Ronneby Kommun, 

212000-0837 (”Kommunen”), gemensamt benämnda ”Parterna”, har träffats följande 

 

UPPDRAGSAVTAL 

1. BAKGRUND 

1.1 Bolaget är ett av Kommunen helägt aktiebolag som bl. a bedriver bredbandsverksamhet.     

Bolaget bedriver i nu aktuellt avseende sin verksamhet som ett instrument för 

uppfyllandet av Kommunens mål. Bolagets uppdragsgivare, eller kund, är sålunda såväl 

slutkunderna i Bolagets bredbandsnät (dvs. kommuninvånarna) som Kommunen som 

sådan. 

1.2 Bolaget bygger för närvarande ut fibernätet. Kommunen, i egenskap av Bolagets ägare, 

har lämnat direktiv på att utbyggnaden ska genomföras för alla hushåll i kommunen, 

som önskar ansluta sig, och att anslutningsavgiften ska ligga på samma nivå.   

1.3 Kostnaderna för bredbandsutbyggnad i glesbygd är väsentligt högre än motsvarande 

kostnader i tätort. Nuvärdet av det framtida kassaflödet från glesbygdshushållen kommer 

inte att motsvara anläggningens anskaffningsvärde varför ett nedskrivningsbehov hos 

Bolaget kan komma att uppstå.   

1.4 Parterna har kommit överens om att Kommunen ska erlägga ersättning till Bolaget för 

den tjänst i form av bredbandsutbyggnad, som Bolaget utför i Ronneby kommun. 

Ersättningen ska motsvara skillnaden mellan de intäkter som Bolaget erhåller från 

kunderna i samband med bredbandsutbyggnaden å ena sidan, och de faktiska 

investeringskostnaderna å den andra sidan.   

1.5 Parterna har tidigare tecknat ett liknande avtal för år 2020. Intentionen i det avtalet var 

att ett nytt avtal med väsentligt längre avtalstid skulle tecknas under år 2021. Parterna är 

dock överens om att även detta avtal endast ska avse ett år. Parterna är även överens om 

att när utbyggnaden har kommit i ett senare skede är de intäkter och kostnader enligt p. 

1.4 som ligger till grund för avtalet mer säkerställda inför tecknandet av ett långsiktigt 

avtal.     
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2. FAKTURERING AV TJÄNST 

2.1 Kommunen åtar sig att betala en avgift till Bolaget för den nytta, bland annat i form av 

tillhandahållande och drift av bredbandsnätet, som utbyggnaden av bredbandsnätet 

enligt bakgrundsbeskrivningen ovan bidrar till. 

2.2 Betalning avseende år 2021 ska erläggas med ett engångsbelopp, beräknat 

huvudsakligen enligt de grunder som framgår av p. 1.4 ovan och uppgående till 

4 800 000 kronor, exklusive mervärdesskatt. 

2.3 Betalning enligt p. 2.2 ska erläggas mot faktura senast den 31 december 2021.   För det 

fall att betalning inte erläggs i rätt tid löper dröjsmålsränta enligt lag från fakturans 

förfallodag. 

3. AVTALSTID 

3.1 Detta Avtal gäller för tjänster som tillhandahållits under år 2021. Parterna är överens om 

att Avtalet därefter ska ersättas med ett nytt avtal, som ska gälla fr.o.m. 2022, med 

huvudsakligen likartade villkor, marknadsmässig indexering av ersättningen samt 

sådana övriga villkor som Parterna överenskommer. 

4. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

4.1 Ändringar och tillägg till Avtalet ska göras skriftligen med hänvisning till Avtalet och 

vederbörligen undertecknas av Parterna. 

__________________________ 

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna har tagit varsitt. 

 

Ronneby den     /    2021   Ronneby den      /    2021 

RONNEBY KOMMUN   RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB 

 

____________________________  _____________________________ 
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Sammanträdesdatum 


2021-11-25 
 


 


  
 
Plats och tid Ronnebysalen, kl. 09:00 – 18:20  


Beslutande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 
2021-11-16 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare  


2021-11-17 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns 
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2021-11-17 samt kungjorts i Blekinge Posten 
med tid och plats 2021-11-18. 


 


Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. 


Övriga närvarande Se särskild förteckning 


Justerare Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S) 


Justeringens plats och tid Justering sker digitalt torsdag 2 december 2021  
 


Underskrifter 


 Sekreterare 


 


Paragrafer §§ 274-311 
 Julia Brorsson  


 Ordförande 


  


 Nils Ingmar Thorell (L)  


 Justerare 


  


 Roger Fredriksson (M) Magnus Pettersson (S) 


 
 ANSLAG/BEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Beslutsinstans Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum 2021-11-25 


Datum då anslaget sätts upp 2021-12-03 


  


Datum då anslaget tas ner 2021-12-25 


  


Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
 


Underskrift 


  


 Julia Brorsson  
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Tjänstgörande ersättare Fredrik Jacobsen (M) tjänstgör istället för Anders Bromée (M) 
Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Annette Rydell (S) 
Ann-Margret Olofsson (S) tjänstgör istället för Magnus Johannesson (S) 
Tony Holgersson (SD) tjänstgör istället för Yvonne Olsson (SD) 
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Rolf Loberg (RP) tjänstgör istället för Anna Carlbrant (-)  


Övriga närvarande  


Ersättare Birgitta Lagerlund (M) 
Lars Sager (M) 


Tjänstemän Carl-Martin Lanér, kommundirektör 
Julia Brorsson, kommunjurist 
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§ 274 Dnr 2021-000006 101 


Val av justerare KF 


 


Beslut 


Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 


(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker onsdag 1 


december 2021, digitalt. 


________________ 
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§ 275 Dnr 2021-000556 023 


Fyllnadsval efter entledigande från uppdraget som 
kommunrevisor, Martin Fridh Mathiasson (SD) 


 


Sammanfattning  


 Kommunfullmäktige har entledigat Martin Fridh Mathiasson (SD) från 


uppdraget som kommunrevisor. Frågan om fyllnadsval bordlades vid 


tidigare kommunfullmäktigesammanträde.     


Deltar i debatten 


I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 


Yrkanden 


 Nicolas Westrup (SD) yrkar på att bordlägga frågan om fyllnadsval.     


Propositionsordning 


  Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 


och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.    


Beslut 


Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 


________________ 
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§ 276 Dnr 2021-000674 194 


Fråga ställd av Malin Månsson (S) till ordförande i 
Ronnebyhus Lena Mahrle (L) Är detta ett arbetssätt 
som förekommer på Ronnebyhus? (dvs obetald hyra 
går till inkasso en vecka efter förfallodatum) 


 


Sammanfattning  


 Malin Månsson (S) ställer följande fråga till Lena Mahrle (L): 


I en ny rapport från socialstyrelsen om att förebygga och motverka 


hemlöshet, anges att då en barnfamilj riskerar att drabbas av vräkning har 


socialtjänsten ett ansvar att väga in barnets bästa i sin bedömning. De ska 


också dokumentera och beskriva hur man har vägt in det.  


Ett hinder för att förebygga vräkningar, är att många hyresvärdar låter 


inkassobolag hantera obetalda hyror redan en vecka efter förfallodagen. 


Detta utan att först skicka en betalningspåminnelse eller söka socialtjänsten 


för samverkan, enligt Socialstyrelsens rapport.                                                           


Socialstyrelsen konstaterar även att när inkasso kopplas in minskar tiden att 


finna en lösning. Men,                                                                                   


”När hyresvärdar skickar betalningspåminnelser vid obetald hyra kan 


hyresvärden och socialtjänsten samverka för att tillsammans med 


hyresgästen finna en lösning”, skriver Socialstyrelsen i sin rapport. 


Min fråga till dej som Ronnebyhus ordförande är då,  


Är detta ett arbetssätt som förekommer på Ronnebyhus?                                  


(Dvs obetald hyra går till inkasso en vecka efter förfallodatum)  


 


Lena Mahrle (L) besvarar frågan muntligen på mötet och har lämnat följande 


skriftliga svar: 


Tack Malin för din fråga 


Ronnebyhus AB har upphandlat arbetet med obetalda hyror. För närvarande 


är det Intrum som sköter handläggningen av detta. Den tyngst vägande 


anledningen till denna upphandling är strikt juridisk. Eftersom 


hyreslagstiftningens skydd för hyresgäster är omfattande måste vi som 


hyresvärd också agera helt juridiskt korrekt.  
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1. Första veckan varje månad sätter vi upp en lista på ”efter 


förfallodagen obetalda hyror”. En första utsållning görs 


manuellt; är det exempelvis ett dödsbo, eller någon äldre-


äldre, är det någon som vi eventuellt känner igen sen 


tidigare med vissa bekymmer och som tidigare varit snabb 


med att betala in försenad hyra. I dagsläget görs ingen 


särskild kontroll om hushållet har barn. Kvarstående lista 


går därefter iväg till Intrum. 


2. 5 dagar efter förfallodatum skickar Intrum en påminnelse 


om obetald hyra. I samband med att Intrum skickar denna 


påminnelse till hyresgästen skickas också information till 


socialtjänsten om ärendet. 


3. Rent teoretiskt rullar den juridiska processen igång genom 


detta utskick av påminnelsen och processen hos Intrum är 


strikt juridiskt upplagd. Från första veckan tills en faktisk 


vräkning kan verkställas tar det minst 3 månader. 


 


Tilläggas kan att hanteringen via en upphandlad tjänst inte på något sätt är 


annorlunda än om hyresvärden själv skickar 1:a påminnelsen. Den juridiska 


processen (enligt punkt 3 ovan) rullar igång på precis samma sätt och 


tidsintervallet från 1:a påminnelsen fram till en eventuell vräkning skulle bli 


lika lång. 


Jag håller verkligen med Socialstyrelsens sammanfattning att barnens bästa 


måste vägas in i besluten som socialtjänsten ansvarar för. Ronnebyhus 


personal finns tillgänglig för samordning för att finna en lösning i samtliga 


ärenden.    


Deltar i debatten 


I debatten deltar Lena Mahrle (L) och Malin Månsson (S). 


Beslut 


Kommunfullmäktige noterar frågan och svaret till protokollet. 


________________ 


Exp: 


Lena Mahrle 


Malin Månsson 
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§ 277 Dnr 2021-000007 101 


Medborgarförslag 


 


Sammanfattning  


 Följande medborgarförslag föreligger vid kvällens möte:  


 


Beslut  


Kommunfullmäktige beslutar att de anmälda medborgarförslagen 


behandlings enligt nedan: 


Dnr Ärendemening Beredning Beslut 


2021/654 MEDBORGARFÖRSLAG 
montera belysning på eken 
mellan läkarstationen och 
ambulansstationen i 
Ronneby 


TFKN TFKN 


2021/668 MEDBORGARFÖRSLAG 
angående ny väg från 
Sandenområdet i Bräkne-
Hoby 


KS (ESS och 
MEX) 
TFKN 


KF 


2021/711 MEDBORGARFÖRSLAG en 
skatepark med intilliggande 
utegym 


TFKN TFKN 


Dnr Ärendemening Beredning Beslut 


2021/654 MEDBORGARFÖRSLAG 
montera belysning på eken 
mellan läkarstationen och 
ambulansstationen i 
Ronneby 


TFKN TFKN 


2021/668 MEDBORGARFÖRSLAG 
angående ny väg från 
Sandenområdet i Bräkne-
Hoby 


KS (ESS och 
MEX) 
TFKN 


KF 


2021/711 MEDBORGARFÖRSLAG en 
skatepark med intilliggande 
utegym 


TFKN TFKN 
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________________ 


Exp: 


Berörda 
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§ 278 Dnr 2021-000008 101 


Interpellationer 


 


Sammanfattning  


 Föreligger inga interpellationer vid dagens sammanträde.   


Beslut 


Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 


________________ 


Exp: 


Akten 
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§ 279 Dnr 2021-000009 101 


Frågor 


 


Sammanfattning  


Föreligger inga frågor vid dagens sammanträde.   


Beslut 


Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 


________________ 


Exp: 


Akten 
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§ 280 Dnr 2021-000010 101 


Anmälan av motioner 


 


Peter Bowin (V) och Omid Hassib (V) lämnar följande motion: 


Sammanfattning  


Motion om införande av skolfrukost på högstadieskolorna i kommunen.  


Barnfattigdom och klasskillnader slår hårt mot våra unga. Vi i Vänsterpartiet 


tycker därför att skolan ska ta sitt kompensatoriska uppdrag på allvar och se 


till att inget barn behöver gå hungrigt genom en skoldag. Därför motionerar vi 


om att varje elev på högstadiet ska erbjudas frukost i skolan.  


Liksom skollunch behöver alla äta frukost för att orka med skoldagen, därför 


borde även frukost serveras i skolan.  


Att frukosten är dagens viktigaste måltid vet de flesta. Det ändrar inte det 


faktum att många, särskilt barn i högstadieåldern, slarvar särskilt mycket med 


just detta mål. Vad följderna blir vet vi också; det är numera vetenskapligt 


bevisat att både ork, uthållighet och koncentration blir avsevärt sämre, och 


lektionerna därmed mycket bråkigare än de behöver vara, om det slarvas med 


matintaget, och då speciellt när det gäller frukosten.  


I flera år har man testat olika frukostprojekt i olika skolor. Alla med samma 


resultat: Eleverna blir mer koncentrerade och presterar bättre. Detta var också 


resultatet i Ronneby där man provade skolfrukost ett par terminer under 2009-


2010.  


- Inom den internationella forskningen finns en stor samstämmighet om att bra 


mat i samband med skoldagen leder till bland annat förbättrad koncentration, 


ökad närvaro och ökat välbefinnande. Dessutom visar forskningen att de barn 


som äter en ensidig kost hemma lär sig att äta mer varierat i skolan.  


Den kostnad som det skulle innebära för kommunen att erbjuda alla elever 


gratis frukost i skolan skulle med råge "betala sig" i form av lugnare lektioner, 


lägre sjukfrånvaro, bättre skolprestationer och friskare barn! Sammantaget 


skulle det bidra till att förbättra skoldagen i sin helhet. 


Vänsterpartiet anser därför att det är hög tid att det kompensatoriska uppdraget 


tas på allvar av politiken genom att erbjuda skolfrukost.  


Vänsterpartiet föreslår därför att det ska tas fram förslag för hur skolorna kan 


erbjuda frukost åt eleverna.  


Nicolas Westrup (SD) lämnar följande motion: 
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Sammanfattning 


Motion om legitimation till kommunstyrelsens ledamöter.  


Allmänt om styrelsens uppgifter enligt reglemente för kommunstyrelsen.  


Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 


helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 


ställning.  


Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 


och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 


verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 


kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 


kommunalförbund.  


Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 


styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen 


(styrfunktion).  


Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 


ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 


fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  


Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 


uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Styrelsen 


ansvarar även för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), 


och annan lagstiftning.  


Styrelsen och dess ledamöter har således ett enormt ansvar, men insynen i 


verksamheterna är i många fall begränsad.  


Inför ett beslut bör ledamoten inhämta riktig och ”o-filtrerad” information – 


endast på detta sätt kan ledamoten besluta med alla fakta på bordet.  


Om en styrelseledamot från kommunstyrelsen idag vill besöka en skola, 


boende eller annan instans som ledamoten ansvarar för, måste först 


förvaltningschefen kontaktas, som i sin tur kontaktar verksamhetschefen, som 


i sin tur kontaktar enhetschefen. Detta betyder att när ledamoten väl får 


möjlighet att besöka avdelningen, så har alla problem hunnit ”sopas under 


mattan” och beslut kommer att tas med felaktig information.  


Kommunen har länge pratat om effektivitet i verksamheterna, men effektivitet 


kommer aldrig att uppnås om verkligheten och rätt fakta, inte blir känt för de 


som fattar beslut och som är helhetsansvariga.  


 


Genom att utrusta samtliga styrelseledamöter i kommunstyrelsen med något 


slags personlig fotolegitimation - som ger den enskilda ledamoten oannonserat 


tillträde till verksamhetsområdet som ledamoten ansvarar för, får denna insyn 
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om hur det verkligen fungerar -och inte fungerar i verksamheten. Först då kan 


riktiga och faktabaserade beslut tas.  


Legitimationen bör vara giltig under den tid som ledamoten är invald i 


kommunstyrelsen.  


Sverigedemokraterna yrkar därför  


Att: ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att 


utrusta kommunstyrelsens ledamöter med något slags fotolegitimation som 


visar att de några gånger om året, oannonserat får besöka en verksamhet inom 


sitt ansvarsområde.  


Att: ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnad för 


dessa legitimationer.  


Att: så snart det är möjligt utrusta kommunstyrelsens ledamöter med dessa 


legitimationer.   


Beslut 


Kommunfullmäktige remitterar ”Motion om införande av skolfrukost på 


högstadieskolorna i kommunen” till utbildningsnämnden för vidare 


hantering och ”Motion om legitimation till kommunstyrelsens ledamöter” till 


kommunstyrelsen för vidare hantering. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen 


Utbildningsnämnden 
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§ 281 Dnr 2021-000713 001 


Allmänpolitisk debatt med anledning av beslut om 
budget 2022-2023, plan 2024-2025 och skattesats 2022 


 


Sammanfattning  


Allmänpolitisk debatt med anledning av beslut om budget 2022-2023, plan 


2024-2025 och skattesats 2022     


Deltar i debatten 


I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), Nicolas 


Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger Gardell 


(L), Sune Håkansson (RP), Lova Necksten (MP), Willy Persson (KD), 


Stefan Österhof (S), Ola Robertsson (S), Malin Månsson (S), Thomas 


Svensson (S), Thommy Andersson (S) och Åsa Evaldsson (M). 
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§ 282 Dnr 2021-000470 041 


Budget 2022-2023 plan 2024-2025 för Ronneby kommun 


 


Sammanfattning  


Kommunstyrelsen överlämnar förslag till budget 2022-2023 plan 2024-2025 


till kommunfullmäktige för beslut.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att besluta att: 


* Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2022 ska 


differentieras enligt; AB Ronneby Helsobrunn 0,54%, AB Ronneby 


Industrifastigheter 0,48%, Ronneby Miljö och Teknik AB 0,49% och 


Ronnebyhus AB 0,33%, d.v.s. oförändrat från år 2021. 


* Internräntan ska vara 1,00 % för år 2022, d.v.s. en sänkning med 0,25% 


från år 2021. 


* Fastställa strategiska målområden och indikatorer 2022 i enlighet med 


kommunstyrelsens förslag. 


* Fastställa drift- och investeringsbudget 2022-2023 plan 2024-2025 i 


enlighet med kommunstyrelsens förslag. 


* Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 


belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 


2022. 


* Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 


kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2022 med totalt 


200 mkr. 


Kommunstyrelsen beslutar att: 


* Ge ekonomienheten i uppdrag att räkna om kapitalkostnader med hänsyn 


till investeringsförslaget och göra konsekvensmässiga förändringar i 


budgetförslaget. Eventuell ekonomisk påverkan går mot resultatet. Dessa 


ändringar samt andra tekniska justeringar ska göras innan handlingarna 


distribueras till kommunfullmäktige.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen antar Alliansens förslag till budget 2022 plan 2023-2024 


som sitt eget samt föreslår kommunfullmäktige att: 


- Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2022 ska 


differentieras enligt; AB Ronneby Helsobrunn 0,54%, AB Ronneby 
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Industrifastigheter 0,48%, Ronneby Miljö och Teknik AB 0,49% och 


Ronnebyhus AB 0,33%, d.v.s. oförändrat från år 2021. 


- Internräntan ska vara 1,00 % för år 2022, d.v.s. en sänkning med 


0,25% från år 2021. 


- Fastställa strategiska målområden och indikatorer i enlighet med 


kommunstyrelsens förslag. 


- Fastställa drift- och investeringsbudget 2022-2023 plan 2024-2025 i 


enlighet med kommunstyrelsens förslag. 


- Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 


upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 


under år 2022. 


- Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 


kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2022 med 


totalt 200 mkr. 


Kommunstyrelsen beslutar att: 


- Ge ekonomienheten i uppdrag att räkna om kapitalkostnader med 


hänsyn till investeringsförslaget och göra konsekvensmässiga 


förändringar i budgetförslaget. Eventuell ekonomisk påverkan går 


mot resultatet alternativt extra reserven om resultatet understiger 1 


mkr.  


- Ändringar samt tekniska justeringar ska göras innan handlingarna 


distribueras till kommunfullmäktige 


Deltar i debatten 


I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), Nicolas 


Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger Gardell 


(L), Sune Håkansson (RP), Lova Necksten (MP), Willy Persson (KD), 


Stefan Österhof (S), Ola Robertsson (S), Malin Månsson (S), Thomas 


Svensson (S), Thommy Andersson (S) och Åsa Evaldsson (M). 


Yrkanden 


Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Willy 


Persson (KD) och Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 


förslag.    


Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Stefan Österhof (S), Ola 


Robertsson (S), Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S) och Thommy 


Andersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna och Vänsterpartiets 


förslag till budget 2022-2023, plan 2024-2025. 
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Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 


budget 2022-2023, plan 2024-2025. 


Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till budget 2022-


2023, plan 2024-2025. 


Sune Håkansson (RP) yrkar bifall  till sitt eget förslag till budget 2022. 


Propositionsordning 1 


 Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 


yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 


kommunstyrelsens förslag. 


Omröstning begärs. 


Propositionsordning 2 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer kontraproposition på framförda 


yrkanden och finner Magnus Petterson (S), Peter Bowins (V) m.fl.förslag 


som motförslag till kommunstyrelsens. 


Omröstning begärs. 


Propositionsordning 3 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer kontraproposition på framförda 


yrkanden och finner Nicolas Westrups (SD) förslag som motförslag till 


Magnus Petterssons (S) m.fl.. 


Omröstning begärs. 


Omröstningsresultat 1 


Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 


De som önskar bifalla Magnus Petterson (S), Peter Bowins (V) m.fl. förslag 


som motförslag röstar ja. 


De som önskar bifalla Nicolas Westrups (SD) förslag som motförslag röstar 


nej.   


Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 


b, avges sjutton (17) ja-röster, tolv (12) nej-röster, sjutton (17) avstår från att 


rösta och tre (3) är frånvarande, varefter ordförande finner att 


kommunfullmäktige beslutar att Magnus Petterson (S), Peter Bowins (V) 


m.fl. förslag ska prövas mot kommunstyrelsens förslag.               


Omröstningsresultat 2 


Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 


De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
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De som önskar bifalla Magnus Petterson (S), Peter Bowins (V) m.fl. förslag 


röstar nej.   


Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 


b, avges tjugosju (27) ja-röster, sjutton (17) nej-röster, två (2) avstår från att 


rösta och tre (3) är frånvarande, varefter ordförande finner att 


kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.               


Beslut 


Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till budget 2022-2023 


plan 2024-2025 samt att: 


- Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2022 ska 


differentieras enligt; AB Ronneby Helsobrunn 0,54%, AB Ronneby 


Industrifastigheter 0,48%, Ronneby Miljö och Teknik AB 0,49% och 


Ronnebyhus AB 0,33%, d.v.s. oförändrat från år 2021. 


- Internräntan ska vara 1,00 % för år 2022, d.v.s. en sänkning med 


0,25% från år 2021. 


- Fastställa strategiska målområden och indikatorer i enlighet med 


kommunstyrelsens förslag. 


- Fastställa drift- och investeringsbudget 2022-2023 plan 2024-2025 i 


enlighet med kommunstyrelsens förslag. 


- Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 


upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 


under år 2022. 


- Kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 


kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2022 med 


totalt 200 mkr. 


Budgeten i sin helhet biläggs detta beslut genom bilaga 1. 


Reservation 


Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 


reserverar sig till förmån för sina egna förslag. 


________________ 


Exp: 


Ekonomienheten 


Samtliga nämnder 


Samtliga förvaltningar 


AB Ronneby Industrifastigheter 


Ronnebyhus AB 


Ronneby Miljö och Teknik AB 
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§ 283 Dnr 2021-000469 041 


Skattesats år 2022 


 


Sammanfattning  


I enlighet med 11 kap 8 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före 


oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 


ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.  


Kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen före november månads 


utgång (11 kap 11 § kommunallagen).      


Bedömning 


Oförändrad skattesats föreslås. Det innebär att skattesatsen år 2022 blir 21,91 


kronor.      


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 


skattesatsen till 21,91 kronor för år 2022, d.v.s. oförändrat från år 2021.      


Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktige att 


fastställa skattesatsen till 21,81 kronor för år 2022. Det vill säga en sänkning 


från år 2021. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), Nicolas 


Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger Gardell 


(L), Sune Håkansson (RP), Lova Necksten (MP), Willy Persson (KD), 


Stefan Österhof (S), Ola Robertsson (S), Malin Månsson (S), Thomas 


Svensson (S), Thommy Andersson (S) och Åsa Evaldsson (M). 


Yrkanden 


Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), 


Roger Gardell (L), Willy Persson (KD) och Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall 


till kommunstyrelsens förslag. 


Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), Stefan 


Österhof (S), Ola Robertsson (S), Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S) 


och Thommy Andersson (S) och Sune Håkansson (RP) yrkar att 


kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21,91 för år 2022.          
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Propositionsordning 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 


yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i 


enlighet med kommunstyrelsens förslag.   


Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 


De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 


De som önskar bifalla Magnus Petterson (S) m.fl. förslag röstar nej.       


Omröstningsresultat 


Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 


b, avges tjugosju (27) ja-röster, nitton (19) nej-röster och tre (3) är 


frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i 


enlighet med kommunstyrelsens förslag.          


Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,81 kronor för 


år 2022.  


Reservation 


Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 


Ronnebypartiet reserverar sig till förmån för sina förslag. 


________________ 


Exp: 


Ekonomienheten 
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§ 284 Dnr 2021-000584 041 


Budget 2022 AB Ronneby Helsobrunn 


 


Sammanfattning  


Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn överlämnar sitt förslag till driftbudget 


2022 för bolaget till kommunfullmäktige i Ronneby. 


 


Efter kommunfullmäktiges fastställande av driftbudgeten ska den antas vid 


en bolagsstämma i bolaget.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige i Ronneby att fastställa 


driftbudget 2022 för AB Ronneby Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  


 


Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att lämna 


följande direktiv till kommunens stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 


 


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 anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 


* i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad 


ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 


i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade 


ägardirektiv.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftbudget 


2022 för AB Ronneby Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att lämna 


följande direktiv till kommunens stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 


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 anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 


* i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad 


ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 


i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade 


ägardirektiv. 


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 driftbudget 2022 för AB Ronneby 


Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  


Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 


stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 


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 anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 
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* i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad 


ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 


i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade 


ägardirektiv. 


________________ 


Exp: 


Ekonomienheten 


VD i AB Ronneby Helsobrunn 
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§ 285 Dnr 2021-000619 346 


Taxehöjning Elnät 2022 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB 2021-10-28 


§ 8  


Förslag till beslut 


  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa höjning av 


elnätstaxan med 2 % på den fasta delen och 30 % på den rörliga delen att 


gälla från och med 2022-01-01 för samtliga kunder.       


 


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa höjning av 


elnätstaxan med 2 % på den fasta delen och 30 % på den rörliga delen att 


gälla från och med 2022-01-01 för samtliga kunder.     


 


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 höjning av elnätstaxan med 2 % 


på den fasta delen och 30 % på den rörliga delen att gälla från och med 


2022-01-01 för samtliga kunder.     


________________ 


Exp: 


Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 286 Dnr 2021-000577 265 


Ombildning av naturreservat Järnavik 


 


Sammanfattning  


Järnaviks naturreservat bildades 1971 och har nu varit föremål för 


ombildning hos Länsstyrelsen. Reservatet har gamla reservatsbestämmelser 


som har uppdaterats. Uppdatering av föreskrifterna är gjorda för att få en 


skötselplan av reservatet som motsvarar ändamålet med reservatet. 


Värdering är gjord som motsvarar skillnaden mellan de gamla och de nya 


reservatsbestämmelserna för att se om fastighetsägaren lider någon 


ytterligare ekonomisk skada.  


Bedömning 


Järnaviks naturreservat bildades 1971 och har nu varit föremål för 


ombildning hos Länsstyrelsen. Reservatet har gamla reservatsbestämmelser 


som har uppdaterats. Uppdatering av föreskrifterna är gjorda för att få en 


skötselplan av reservatet som motsvarar ändamålet med reservatet. Syftet 


med reservatet är att bevara ett område med höga naturvärden. Reservatet 


berör tre av kommunens fastigheter; Torp 14:1, Järnavik 1:1 och Järnavik 


3:1. Reservatet är totalt ca 150 ha varav 64 ha vatten. Den största skillnaden 


mellan restriktionerna är påverkan på skogsbruket. I de tidigare 


bestämmelserna så kunde skogsbruk bedrivas i viss mån men endast utan 


motordrivna fordon, den möjligheten släcks med de nya 


reservatsbestämmelserna och tillåts endast med Länsstyrelsens tillstånd. Viss 


påverkan på betesmarken sker då brukaren begränsas till viss del. Avvikelser 


tillåtna med tillstånd från Länsstyrelsen. Reservatsföreskrifterna bifogas som 


underlag. Reservatsföreskrifterna är ett förslag som Länsstyrelsen ännu inte 


beslutat om men processen är sådan att värdering sker under tiden som 


beslutsprocessen med föreskrifterna pågår. 


Värdering är gjord som motsvarar skillnaden mellan de gamla och de nya 


reservatsbestämmelserna för att se om fastighetsägaren lider någon 


ytterligare ekonomisk skada. Ersättningsrätten prövas enligt 31 kap 


Miljöbalken. Skadan som ersätts är fastighetens värdeminskning samt 


eventuell övrig ekonomisk skada som markägaren kan drabbas av. Ersättning 


för ombildning av naturreservatet blir 2 450 000 kronor.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 


föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna överenskommelse om 


ersättning för ombildat naturreservat 
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Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 


överenskommelse om ersättning för ombildat naturreservat. 


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 godkänna överenskommelse om ersättning 


för ombildat naturreservat. 


Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad. 


________________ 


Exp: 


Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 


Förvaltningschef Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen Anders Karlsson  
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§ 287 Dnr 2021-000561 023 


Anhållan om entledigande från uppdraget som 1:e vice 
styrelseordförande i Ronneby Miljöteknik Energi AB, 
Jan Demerud (M) 


 


Sammanfattning  


 Jan-Demerud (M) anhåller om entledigande från uppdraget som 1:e vice 


ordförande i Ronneby Miljöteknik Energi AB. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 


Yrkanden 


Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Ronny Johannesson (M) till ny 1:e 


vice styrelseordförande i Ronneby Miljöteknik Energi AB.    


Propositionsordning 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 


och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  


Beslut 


Kommunfullmäktige utser Ronny Johannesson (M) till ny 1:e vice 


styrelseordförande i Ronneby Miljöteknik Energi AB. 


________________ 


Exp: 


Jan Demerud 


Ronny Johannesson 


Ronneby Miljöteknik Energi AB 


Ekonomichef Johan Sjögren 
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§ 288 Dnr 2021-000492 250 


Samarbetsavtal ny förskola och nytt vård- och 
omsorgsboende i Johannishus 


 


Sammanfattning  


Kommunen och företaget Conara har under en tid för diskussioner om att 


inleda ett samarbete för att undersöka möjligheterna för att gemensamt 


genomföra ett projekt i Johannishus avseende utveckling av nytt vård- och 


omsorgsboende och förskola. Syftet med samarbetsavtalet är att reglera 


parternas förutsättningar och roller i det fortsatta samarbetet. 


Markanvisningsavtal finns för att reglera rättigheter och skyldigheter 


gentemot arbetet i detaljplan som pågår.  


Bedömning 


Våren 2021 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Conara och Ronneby 


Kommun. Detta avtal reglerar rättigheter och skyldigheter i 


detaljplanearbetet samt ger Conara rätt att under 12 månader efter laga 


kraftvunnen detaljplan ensam förhandla med kommunen om projektet nytt 


vård- och omsorgsboende samt förskola inom detaljplanen.  


Kommunen och företaget Conara har under en tid för diskussioner om att 


inleda ett samarbete för att undersöka möjligheterna för att gemensamt 


genomföra ett projekt i Johannishus avseende utveckling av nytt vård- och 


omsorgsboende och förskola. Syftet med samarbetsavtalet är att reglera 


parternas förutsättningar och roller i det fortsatta samarbetet. 


Samarbetsavtalet reglerar hur projektet ska genomföras. Ritningar, skisser 


och ett byggnadsförslag ska tas fram i samråd med kommunen och speciellt 


de förvaltningar som sedan ska vara hyresgäster. Varje part för sina egna 


kostnader. Conara ansvarar för att ta fram programhandling, ritningar och 


beskrivningar. Detta ska ske i samarbete med kommunen och bland annat 


ske genom ett antal workshops. 


Samarbetsavtalet ska sedan genera i ett genomförandeavtal som reglerar 


skyldigheter och rättigheter under entreprenadtiden då bygganden uppförs.  


Parallellt med samarbetsavtalet ska två hyreskontrakt godkännas utav 


kommunen. Utbildningsnämnden och vård- och Omsorgsnämnden ska 


godkänna förslag till hyresavtal som sedan ska gå vidare till 


kommunfullmäktige. Avtalen är föreslagna att gälla 20 år med en varmhyra 


där allt ingår. Hyresavtalen kan komma att omförhandlas beroende på den 


upphandlade entreprenadkostnaden. 10 % får avvika uppåt och neråt från 
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överenskommen hyra. Till hyresavtalen ska en gränsdragningslista om 


byggnaden mellan kommunen och fastighetsägaren tas fram.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 


föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat samarbetsavtal 


mellan Ronneby Kommun och Conara.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 


samarbetsavtal mellan Ronneby Kommun och Conara med följande 


förändring: 


- Punkt 2.1 i förslag till samarbetsavtal får följande lydelse: Som ett 


första steg i samarbetet ska Conara utreda och ta fram översiktliga 


ritningar och byggnadsförslag för Hyresobjektet. Dessa tidiga skisser 


skall ligga till grund för en första tidig kalkyl. Utefter dessa förslag 


skall parterna arbeta vidare på en slutlig inriktning för Hyresobjektet. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin (V), Roger Fredriksson 


(M) och Sune Håkansson (RP). 


Yrkanden 


Sune Håkansson (RP) yrkar på att återremittera ärendet för att ta fram ett 


markanvisningsavtal.     


Propositionsordning 1 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska 


avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar 


att ärendet ska avgöras idag.      


Propositionsordning 2 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 


förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      


Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat samarbetsavtal mellan 


Ronneby Kommun och Conara med följande förändring: 


- Punkt 2.1 i förslag till samarbetsavtal får följande lydelse: Som ett 


första steg i samarbetet ska Conara utreda och ta fram översiktliga 


ritningar och byggnadsförslag för Hyresobjektet. Dessa tidiga skisser 


skall ligga till grund för en första tidig kalkyl. Utefter dessa förslag 


skall parterna arbeta vidare på en slutlig inriktning för Hyresobjektet. 
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Reservation  


Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 


yrkande. 


________________ 


Exp: 


Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 


Förvaltningschef Maria Appelskog 


Förvaltningschef Tobias Ekblad 
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§ 289 Dnr 2021-000596 014 


Samverkansavtal mellan Trafikverket och kommunen 
avseende GC-väg Listerby 


 


Sammanfattning  


Trafikverket har inkommit med ett förslag till samarbetsavtal gällande 


medfinansiering av gång- och cykelväg i Listerby. Avtalet avser åtgärder för 


att förbättra trafiksäkerheten samt att skapa ett sammanhängande och 


lättorienterat stråk för gång- och cykeltrafik.  


Projektet kommer att drivas tillsammans med projektet E22 Ronneby Ö-


Nättraby. Start av byggande av cykelvägen beräknas bli 2027. Parterna håller 


50% av kostanden vardera.  


Bedömning 


Trafikverket har inkommit med ett förslag till samarbetsavtal gällande 


medfinansiering av gång- och cykelväg i Listerby. Avtalet avser åtgärder för 


att förbättra trafiksäkerheten samt att skapa ett sammanhängande och 


lättorienterat stråk för gång- och cykeltrafik.  


Sträckan mellan Ronneby och Listerby saknar idag en cykelförbindelse. 


Även de mindre orterna på sträckan t.ex. Gärestad och Leråkra behöver en 


trafiksäker koppling till Ronneby och Listerby. Arbetspendling och äldre 


skolelever som vill ta sig in till Ronneby, och även motionärer och turister är 


potentiella cyklister på sträckan. Sträckan är utpekad som en del i Blekinges 


huvudcykelvägnät. Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts 


åtagande och finansiella ansvar för åtgärden. I länstransportplanen för 


Blekinge avsätts medel för att bygga ut gång- och cykelvägnätet i länet. Som 


ett planerings-underlag och stöd för prioritering har Region Blekinge i 


samverkan med Trafikverket och berörda kommuner upprättat en regional 


cykelstrategi för Blekinge. Utgångs-punkten för finansiering av prioriterade 


gång- och cykelvägsåtgärder är 50 % medfinansiering från berörd kommun.  


Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår till 


18mnkr i prisnivå 2020-01. I kostnadsbedömningen ingår projektledning, 


projektering, byggherrekostnader, entreprenadkostnader och, vid tidpunkten 


för avtalets tecknande kända, risker i respektive del, inklusive Trafikverkets 


interna kostnader för genomförande av dessa åtgärder. Medfinansieringen till 


den statliga anläggningen  är 50 % av totala kostnaden  och bedöms uppgå 


till totalt 9 mnkr i prisnivå 2021-01. 
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Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd totalkostnad 


när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för 


väginvesteringar ska respektive part ges möjlighet till omförhandling. 


Projektet kommer att drivas tillsammans med projektet E22 Ronneby Ö-


Nättraby. Start av byggande av cykelvägen beräknas bli 2027.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 


föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 


Godkänna avtalet mellan Ronneby kommun och trafikverket avseende 


finansiering av kommande gång- och cykelvägen i Listerby till en kostnad 


om 9 000 000 kronor.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige att godkänna avtalet mellan Ronneby kommun och 


trafikverket avseende finansiering av kommande gång- och cykelvägen i 


Listerby till en kostnad om 9 000 000 kronor. Finansiering sker via extern 


upplåning. 


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 godkänna avtalet mellan Ronneby kommun 


och trafikverket avseende finansiering av kommande gång- och cykelvägen i 


Listerby till en kostnad om 9 000 000 kronor. Finansiering sker via extern 


upplåning. 


________________ 


Exp: 
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Mark- och expolateringschef Anna Hinseäng 


Gatu- och parkchef Patrik Hellsberg 


Trafikansvarig Ann Thomasson 
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§ 290 Dnr 2020-000499 252 


Folkets hus Kallinge, förfrågan om köp av fastighet 


 


Sammanfattning  


Kallinge Folkets Hus har 2020-01-24 inkommit till Teknik-, fritid och 


kulturförvaltningen med en ansökan om ekonomiskt bistånd. I ansökan 


beskrivs orsakerna vara ökade kostnader och därmed ökade förluster. 


Kommunstyrelsen avslog begäran om ekonomiskt bistånd och gav 


Kommundirektören i uppdrag att föra en dialog om fastighetens framtid. 


Under sommaren och hösten har ett antal möten skett med Kommundirektör, 


mark- och exploateringschef samt representanter från Folkets Hus-


föreningen för att diskutera förutsättningar att kommunen eventuellt köper 


fastigheten och därefter hyr ut den till föreningen.  Föreningen har haft 


möten med både styrelse och andelsägare och samtliga har ställt sig positiva 


till att kommunen köper byggnaden. Opartisk värdering har skett i september 


månad. Besiktning av fastighetens skick har skett tillsammans med 


kommunens fastighetschef.  


Bedömning 


Kallinge Folkets Hus har 2020-01-24 inkommit till Teknik-, fritid och 


kulturförvaltningen med en ansökan om ekonomiskt bistånd. I ansökan 


beskrivs orsakerna vara ökade kostnader och därmed ökade förluster. 


Kommunstyrelsen avslog begäran om ekonomiskt bistånd och gav 


Kommundirektören i uppdrag att föra en dialog om fastighetens framtid. 


Föreningen Kallinge Folkets Hus, Kommundirektören och mark- och 


exploateringschef har träffats ett antal gånger efter Kommunstyrelsens beslut 


för att diskutera fastighetens framtid. Föreningen har hållit styrelsemöte om 


att försälja fastigheten till kommunen och styrelsen var enhällig i beslutet att 


ställa sig bakom en försäljning till kommunen. Föreningen är andelsägd och 


ett möte med andelsägarna har också hållits; även där var andelsägarna 


positiva till försäljning av fastigheten till kommunen.  


En enklare besiktning av fastigheten har gjorts tillsammans med 


Fastighetschef Sören Andersson, se underlag. Ett större renoveringsbehov 


föreligger på fastigheten. En rimlig bedömning av renoveringsbehov för att 


kunna fortsätta uthyrningsverksamheten är invändig renovering av ytskikt i 


samlingssal, entré och kök liksom renovering av 2-4 toaletter. Köket behöver 


till viss del renoveras. Köket kan fungera som det är men viss uppgradering 


erfordras med viss köksutrustning, ventilation och eventuellt 


brandsläckningssystem. En del maskiner fungerar väl fortfarande men 


behovet av uppfräschning är stort. Övriga invändiga delar utav huset kan 
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avvaktas med renovering och en underhållsplan bör tas fram. Utvändigt är 


taket prioriterat för att säkerställa att inga ytterligare skador drabbar 


byggnaden. En takrenovering är beräknad till cirka 1,5 miljoner kronor. 


Fasaden är i behov att målning och till viss del behövs panelbyte. En del 


fönster är i sämre skick än övriga. Föreningen upplever problem med 


dagvattenhanteringen. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för 


dagvatten och frågan ska hanteras utav Miljöteknik.  


För renoveringen äskas tre miljoner för att kunna byta tak, enklare åtgärder 


på fasad och fönster, invändig enklare renovering av samlingssal, kök, entré 


och 2-4 toaletter.  


Föreningen har framfört önskemål om att få hyra byggnaden och fortsätta 


driva befintlig verksamhet efter ett eventuellt köp utav kommunen. 


Uthyrning av källarplan till förvaring eller affärsverksamhet är inte möjlig så 


länge brandskyddet inte åtgärdas varpå den delen av fastigheten inte bör ingå 


i ett hyresavtal med föreningen. Föreningen kan förslagsvis erbjudas ett 


hyresavtal med en avtalslängd på 5 år med 1 års förlängning i taget. 


Föreningen bör ges rätt att hyra ut lokalen i andra hand, och är då direkt 


ansvarig för andrahandshyresgästen. Fördelning av ansvar för skötsel 


behöver förtydligas, lämpligtvis kan Föreningen fortsatt stå för skötsel av 


lokalerna, såsom städning och utomhusskötsel, medan Kommunen står för 


planerat underhåll. 


Föreningen har själva gjort en mäklarvärdering som säger 2 miljoner. 


Kommunen har beställt egen värdering. Värderingen har skett utav 


auktoriserad fastighetsvärderare Stefan Nilsson på Värderingsbyrån i Växjö. 


Värderingen hamnar på 1,5 miljoner. I värderingspriset finns möjlighet att 


dra ner på en köpesumma i och med de stora renoveringsbehov som 


föreligger. Föreningen har ett lån på 740 000 kronor. Ett eventuellt köp 


behöver göra föreningen skuldfri. Föreslagen köpesumma är 1 200 000 kr. 


Utöver ovanstående bedömning bör ett köp av fastigheten ses som ett 


strategiskt markköp. Fastighetens storlek är på 2791 kvm tomt. Det är 


tillräckligt stor tomt för nybyggnation om man i framtiden önskar bebygga 


tomten med annat än befintligt hus. Tomten är idag detaljplanelagd som 


allmänt ändamål men kan i en eventuell detaljplaneändring ändras till 


exempelvis kvartersmark. Det är få större tomter som säljs i centrala 


Kallinge.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 


föreslå Kommunfullmäktige besluta  


* Att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra köp av 


Kallinge Folkets Hus för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor 
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* Att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att teckna hyresavtal med 


föreningen Kallinge Folkets Hus 


Att ge Mark- och exploateringsenheten 3 miljoner i investeringsmedel för 


renovering av Kallinge Folkets Hus.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 


1. mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra köp av 


Kallinge Folkets Hus för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor 


2. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att teckna hyresavtal 


med föreningen Kallinge Folkets Hus 


3. Beslut om investeringsmedel för renovering av Kallinge Folkets Hus 


ska behandlas av kommunstyrelsen efter det att hyresavtal tecknats. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Roger Fredriksson (M). 


Yrkanden 


 Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 


följande tillägg: 


1. mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra köp av 


Kallinge Folkets Hus för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor 


finansieras via extern upplåning. 


3.  Beslut om investeringsmedel för renovering av Kallinge Folkets hus  


ska fattas i särskild ordning av kommunfullmäktige efter det att 


hyresavtal har tecknats.     


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med 


tilläggsyrkande enligt ovan och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.          


Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att: 


1. Mark- och exploateringsenheten får i uppdrag att genomföra köp av 


Kallinge Folkets Hus för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor som 


finansieras via extern upplåning. 


2. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att teckna hyresavtal 


med föreningen Kallinge Folkets Hus. 







 


Kommunfullmäktige 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


42(89) 
2021-11-25  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


3. Besluta om investeringsmedel för renovering av Kallinge Folkets 


Hus ska fattas i särskild ordning av kommunfullmäktige efter det att 


hyresavtal har tecknats. 


________________ 


Exp: 


Mark- och exploateringschef Anna Hinesäng 


Kommundirektör 
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§ 291 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.  


Kopplat till bred kompetens och tidigare erfarenhet från liknande projekt 


anlitades WSP Sverige AB för att medverka i projektet. Tillsammans 


tillsattes en projektgrupp för förstudien med representanter från Ronneby 


kommun, WSP, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 


Räddningstjänsten och Region Blekinge.  


Projektgruppen har arbetat med att utreda verksamheternas behov av 


funktioner och ytor samt att utreda möjlig placering för en eventuell 


nybyggnation. Det har även tagits fram en kostnadsberäkning för projektet.  


Förstudien redovisas i en rapport som biläggs denna skrivelse.  


Bedömning 


Det är sedan tidigare känt att det föreligger stora arbetsmiljöbrister på 


Ronneby brandstation. Befintlig lokal är inte optimerad för verksamhetens 


behov av ytor och funktioner. Mark- och exploateringsenhetens tidigare 


uppdrag om att utreda om- och tillbyggnad av befintliga stationen 


genomfördes under 2020. WSP Sverige AB anlitades då som konsult för att 


utreda frågan och kostnadsberäkna åtgärderna. Utredningen levererades i en 


rapport som biläggs denna skrivelse.  


I rapporten avråder WSP starkt ifrån att genomföra en om- och tillbyggnad. 


Den främsta anledningen är att bedömning gjorts att en om- och 


tillbyggnation inte kan tillgodose samtliga lagkrav som ställs. Det gäller 


både byggnaden och arbetsmiljökraven. Kostnadsberäkningen som 


genomförts redovisar åtgärder för ca 12,5 mkr. WSP förtydligar även att det 


finns omfattande brister och renovering- och underhållsbehov som inte 


kostnadsberäknats i rapporten och som skulle innebära ytterligare stora 


kostnader för Ronneby kommun. Bedömning av de punkter som inte är 


kostnadsberäknade av WSP landar på en summa om cirka 35-40 mkr 


(inklusive de 12,5 mkr från WSPs resultat) för en om- och tillbyggnad av 


befintlig brandstation. 


Viktigt att belysa gällande en om- och tillbyggnation: 


- Samtliga lagkrav som föreligger uppfylls inte 
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- Kan inte möjliggöra verksamhetens faktiska behov och inte heller skapa 


utrymme för verksamheten att växa och utvecklas i takt med omvärldsläget 


- Kan inte möjliggöra en planlösning med ett flöde som tillgodoser att 


hantering av kontaminerad materiel sker på ett säkert och hälsosamt sätt  


- Skulle innebära lokaler med fortsatta problem trots stora kostnader för 


renovering 


Kommunfullmäktige tilldelade i december 2020 uppdraget om att inleda 


arbete med förstudie om nybyggnation av räddningsstation till Mark- och 


exploateringsenheten. Arbetet inleddes med att tillsätta en projektgrupp som 


gemensamt har utrett frågor om verksamheternas behov av funktioner och 


ytor, placering av eventuell nybyggnation samt kostnadsberäkningar för 


projektet som helhet. Projektgruppen består av representanter från Ronneby 


kommun, WSP, MSB, Räddningstjänsten och Region Blekinge.  


Att genomföra byggnation av ett räddningsstationshus är ett omfattande 


arbete som kräver stor kompetens inom det specifika området. MSB har en 


viktig nyckelroll i projektet där dem bistår med bred kompetens i frågor som 


rör bland annat lagkrav, tekniska installationer och robusthet för 


byggnationen. Vidare redovisar även MSB vilka delar inom projektet som är 


bidragsberättigade.  


En nybyggnation av ett räddningsstationshus omfattas också av stora 


kostnader. Dock har flera vinster identifierats. Bland dessa anses möjligheten 


att uppfylla samtliga lagkrav samt möjligheten att tillgodose en trygg och 


hälsosam arbetsmiljö/arbetsplats som särskilt viktiga vinster. En 


nybyggnation skulle även möjliggöra för en planering av stationshuset som 


säkerställer och möter det behov som kan tänkas uppstå av den förändrade 


omvärldsbilden. Ytterligare en stor fördel är möjligheten till optimal 


placering av räddningsstationshuset vilket i sin tur skulle skapa stora vinster 


i form av effektivisering av verksamhetens arbete. En optimal placering 


skulle bland annat innebära förkortade insats- och körtider. Insatstiden har en 


avgörande roll för hur stora konsekvenserna av- och efter en olycka/brand 


blir. Vidare skulle en nybyggnation även på sikt innebära stora besparingar 


av driftkostnader.  


I arbetet med förstudien har platsutredning påbörjats och man har pekat ut tre 


områden lokaliserade till på- och avfarterna till E22. För samtliga tre 


områden har en del för- och nackdelar pekats ut. Man har redan i detta tidiga 


skede kunnat avslå placering vid Östra avfarten då man ser att körtider för 


höghusbebyggelsen på Hjorthöjden och Älgbacken inte kan upprätthållas. 


För att kunna fastslå en placering krävs en fördjupad platsutredning. Mark- 


och exploateringsenheten föreslår att sådant uppdrag tilldelas enheten för att 


genomföras under 2021. 
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Man har även arbetat fram förslag på planskisser för en eventuell 


nybyggnation. Förslaget är upprättat utifrån verksamheternas behov av 


funktioner och ytor samt enligt lagkrav. Skisserna är upprättade utifrån vad 


som skulle anses vara en optimal lösning. En byggnation i 2 våningsplan om 


ca 4800m² varav ca 480m² avsatt för ambulansverksamheten. Ytorna enligt 


förslaget framtagna för Räddningstjänsten är något mindre än ytan på 


befintliga station. Skisserna ligger även som underlag för den 


kostnadsberäkning som genomförts. Viktigt att påpeka att dessa skisser är 


förslag och att en projektering kan eventuellt minska ytorna något. 


Ambulansverksamheten om den ska ingå i projektet krävs ett avtal med 


Region Blekinge för att säkerställa villkor kring byggnationen, finansiering 


och kommande hyresavtal.  


Kostnadsberäkningen som är upprättad för projektet (brandstation och 


ambulanscentral) visar på ett nyckeltal om ca 29 600kr per kvadratmeter 


vilket skulle innebära en total kostnad om ca 140Mkr för projektet i sin 


helhet som kan påverkas utav vilka kvadratmeter som slutligen byggs. Det är 


fastslaget att priserna för byggmateriel och entreprenader bara det senaste 


året haft en ökning med minst 65%, vilket kan anses som en förklaring till 


det uppräknade nyckeltalet. Priset är beräknat utifrån dagens förutsättningar 


och kan beroende av vad som händer på marknaden komma att förändras 


både upp och ner.  


Som underlag för kostnadsberäkningen, utöver förslagskisserna (som anger 


totala ytan), ligger även förhandsutgåva av MSB´s åtgärdsförslag (vilket ger 


indikation för nivå på tekniska lösningar samt robusthet för byggnaden). En 


byggnation av kräver mycket teknisk utrustning vilken är en 


kostnadsdrivande post. En viss möjlighet att minska kostnaderna finns 


genom att optimera ytorna ytterligare och se över robusthet av 


konstruktionen. Att minska ytorna genererar inte några stora besparingar 


utan besparing skulle främst kunna ses genom att bygga mindre robust.  


Att låta bygga och förvalta i privat regi kan vara ett alternativ. I ett sådant 


förfarande ägs ekonomin av hyresvärden och återbetalas sedan genom ett 


hyresavtal som tecknas mellan hyresvärd och kommunen med en avsatt 


årshyra.  


En byggnation av detta slag är kravställd både gällande utformning och 


funktion vilket innebär att undantaget enligt kap 3 §19 LOU inte kan 


tillämpas. Kommunen måste därför genomföra en offentlig upphandling för 


hyresavtalet.  


Att upphandla ett hyresavtal innebär att kommunen genom upphandlingen 


ställer krav, hyresavtal tecknas sedan med vinnande anbud varpå 
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kontrakterad hyresvärd sedan genomför projektering och byggnation. En stor 


riskfaktor blir att kommunen helt tappar möjligheten till val av hyresvärd 


utan detta styrs helt via anbudsförfarandet i upphandling.  


Ytterligare ett alternativ är att genomföra ett hyrköp. Kommunen genomför 


upphandling liknande den för hyresavtalet men med en styrning att 


kommunen efter ett visst antal år till en förbestämd summa får köpa loss 


byggnationen.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 


besluta föreslå Kommunfullmäktige 


- Att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att genomföra en fördjupad 


platsutredning 


Att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att starta projektgrupp för att 


påbörja projekteringsunderlag till beslut om investering för nytt 


räddningsstationshus 


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 


1. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att genomföra en 


fördjupad platsutredning. 


2. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att starta projektgrupp för 


att påbörja projekteringsunderlag till beslut om investering för nytt 


räddningsstationshus. 


3. Under arbetet med projekteringsunderlag arbeta fram ett flexibelt och 


lokaleffektivt förslag på byggnation till lägre kostnad än i förstudien 


framkommen summa.   


4. Hänsyn tas till pågående organisationsutredningar. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar Sten-Albert Olsson (SD). 


Yrkanden 


 Sten-Albert Olsson  (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut vad avser 


att-satserna ett, två och fyra. Avseende att-sats tre förslår Sten-Albert Olsson 


(SD) följande lydelse: 


- Under arbetet med projekteringsunderlag arbeta fram ett flexibelt och 


lokaleffektivt förslag på byggnation anpassas till lägsta lagkrav eller 


riktlinjer från MSB.   
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Propositionsordning 1 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 


förslag vad avser att-satserna ett, två och fyra och finner att 


kommunfullmäktige bifallet detsamma. 


Propositionsordning 2 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sten-Albert 


Olssons (SD) förslag avseende att-sats tre mot kommunstyrelsens förslag, 


bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 


kommunstyrelsens förslag.      


Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att: 


1. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att genomföra en 


fördjupad platsutredning. 


2. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att starta projektgrupp för 


att påbörja projekteringsunderlag till beslut om investering för nytt 


räddningsstationshus. 


3. Under arbetet med projekteringsunderlag arbeta fram ett flexibelt och 


lokaleffektivt förslag på byggnation till lägre kostnad än i förstudien 


framkommen summa.   


4. Hänsyn tas till pågående organisationsutredningar. 


Reservation 


Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 


förmån för Sten-Albert Olsosns (SD) yrkande. 


________________ 


Exp: 


Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 


Exploateringsingenjör Sandra Danielsson 
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§ 292 Dnr 2021-000604 619 


Förslag till avgiftsuttag vid uppstart av fristående 
verksamhet 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-09-23 § 125 


Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning 


i skollagen (2010:800) i kraft. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta 


krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att 


bedriva verksamhet. För utbildningsförvaltningens del innebär de skärpta 


kraven en skyldighet att göra en utökad prövning av ägar- och 


ledningskretsen bakom en ansökan om godkännande av fristående förskolor 


och vissa fristående fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte enskild 


pedagogisk omsorg. Avgifterna tas ut med stöd av skollagen 2 kap. 5 c § och 


är avsedd att täcka utbildningsförvaltningens kostnader för 


tillståndsprövning gällande fristående förskolor eller fritidshem (sådana 


fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, 


grundskola eller grundsärskola). Dessutom för ansökan om utökning av 


befintlig verksamhet vid en fristående förskola eller vissa fritidshem. 


Avgifterna är beräknade enligt självkostnadsprincipen och tas ut vid ansökan 


om godkännande vid nyetablering, vid utökning/förändring av befintligt 


godkännande, samt vid tillfällig utökning/förändring av befintlig 


verksamhet.  


Bedömning 


skollagen ändrats och möjliggör för kommunen att ta ut en avgift för att 


täcka förvaltningens kostnader för tillståndsprövning gällande fristående 


förskolor och fritidshem så ser vi det som naturligt att fatta ett sådant beslut. 


Avgifterna är som sagt beräknade enligt självkostnadsprincipen. Avgiften 


föreslås vara: 


* 20 000 kr vid ansökan om att starta en ny fristående förskola eller 


fritidshem.  


* 15 000 kr vid ansökan om godkännande av ny huvudman för befintlig 


verksamhet.  


* 10 000 kr vid ansökan om att utöka eller förändra verksamheten.  


 


Avgiften betalas genom faktura som kommer att skickas till sökanden efter 


att ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen.  
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En ansökan kommer inte att tas upp till prövning om inte avgiften betalats. 


Avgifterna gäller ansökningar som inkommer från och med 1 december 


2021. Avgifterna ska revideras vartannat år, med början 2023.  


Förslag till beslut 


Föreslå utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige besluta ge utbildningsförvaltningen uppdrag att ta ut 


avgift enligt redovisat förslag.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 


utbildningsförvaltningen uppdrag att ta ut avgift beräknad efter 


självkostnadspriset och att uppräkning sker vart annat år. 


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 ge utbildningsförvaltningen uppdrag att ta 


ut avgift beräknad efter självkostnadspriset och att uppräkning sker vart 


annat år. 


________________ 


Exp: 


Förvaltningschef Tobias Ekblad 
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§ 293 Dnr 2021-000607 049 


Ronneby Horse Center, ändring av tilldelade medel för 
tak över stallgödselplatta 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 167 


Ronneby Horse Center, ridanläggning, Påtorp, med adress Visängsvägen 10, 


372 38 Ronneby. Tidigare förslag om att täcka de två gödselstackarna inom 


området med en överbyggnad med tak har omvärderats av nuvarande ledning 


på fastighetsenheten. Det finns problem med gödselstackarna, då det samlas 


regnvatten/urin i den nedåtsluttande nedre delen av gödselplattan. Detta 


utgör en risk för att hästar, andra djur eller människor oavsiktligt kan 


fastna/dränka sig i den nedre delen med gödselstacken. Det finns ett tidigare 


beslut. KS §117 2017- 04-04 med en budget om 450 000 kr att bygga tak 


över gödselstackarna.  


Bedömning 


Vi ser nu att det blir mer effektivt att säkra nedgången till gödselstackarna 


med grindar. Det förhindrar att både djur och människor oavsiktligt tar sig in 


på gödselplatteområdet och skulle kunna hamna i den nedre delen med 


vatten och urin. Det finns inga regler som kräver att gödselplattorna behöver 


en överbyggnad med hänsyn till miljöbelastning eller annat, efter kontakt 


med Länsstyrelse och Miljö och Hälsa Ronneby kommun. Förändringen till 


grindar och utformningen av dessa grindar har kommunicerats med 


ledningen för föreningen Ronneby Horse Center. Bedömer att kostnaden för 


grindar, landar på ca 250 000 kr för de två gödselstackarna. Vilket innebär 


att ca 200 000 kr kan återföras.  


Förslag till beslut 


Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår Kommunstyrelsen att 


åtgärden som redovisats i ärendet KS 117 2017-04-04 ändras till att 


gödselplattorna utförs med grindar och att det återförs ca 200 000 kr.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förändringen 


och noterar informationen till protokollet.   


Propositionsordning 


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


till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 
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kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.      


Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändringen och noterar 


informationen till protokollet.   


________________ 


Exp: 


Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 294 Dnr 2021-000611 040 


P1:an G:a vattenverket Ronneby äskande om medel 
och fyllning av tid. vattenreservoar 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 165 


Ronneby f.d el- och vattenverk är beläget på Kallingevägen 9, Ronneby på 


fastigheten Ulf 1.  


Byggnaden benämns oftast med namnet P1:an. Byggnaden används idag 


som Parkenhetens förråd och arbetsplats för medarbetare inom parkenheten. 


Inom fastighetsområdet sker parkering av enhetens arbetsfordon och 


medarbetares fordon. Byggnaden är även föremål för utredning om vart 


kommande museum för Gribshunden ska ligga i Ronneby.  


Under november månad år 2020 fick fastighetsenheten uppgifter om att det 


fanns starka odörer i byggnaden. Vid kontroll av byggnaden visade det sig 


att vatten, eventuellt även avlopps- eller dagvatten har trängt in i den äldre 


vattenreservoaren inunder parkeringsytor på fastigheten, kallad 


vattenreservoar 1 i bilagor. Vattnet var förorenat av något slag. Vid kontroll 


av vattendjup var det vid tillfället i november månad ca 1m djupt, alltså ca 


100m3 vatten som luktade illa. Okulärt kunde man också se att korrosion 


hade skett på stålkonstruktioner varvid beslut fattades av fastighetschefen 


om att stänga av parkeringsytor ovan för fordonstrafik med att hägna in och 


stänga av berört område. Via ramavtal kontaktades konsultbolag för att 


undersöka byggnaden och vattenreservoar samt sandfilter. Området på 


parkering är än idag avstängt för fordonstrafik.  


Bedömning 


När konsulten från WSP tittade på ritningar bedömdes det att det fanns 


ytterligare vattenreservoarer utanför tomtgräns, enligt ritningar, som hittats i 


arkiv. För att säkerställa om den yttre reservoaren med sandfilter var byggda 


enligt ritningar fick borrningar utföras i olika områden även utanför 


fastigheten. Man kunde inte finna att vattenreservoaren blivit byggd men 


kunde konstatera att sandfilter blivit igenfyllda, som då ligger delvis ligger 


utanför fastighet Ulf 1.  


Utredningen med den inre, närmst byggnaden, vattenreservoar och 


sandfilter, där vattenreservoar var åtkomlig, kunde undersökningen utföras 


både okulärt och med provborrningar. Konsulten från WSP undersökte 


vattenreservoaren och bedömde att konstruktionen har försvagats av 


borrningar/bilningar för tidigare indragning av fjärrvärme. Konsulten anger 
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att konstruktionsbetongen är relativt porös och saknar armering. Man befarar 


att konstruktionen inte är projekterad för tyngre fordonstrafik. Konsulten 


föreslår bland annat att de tidigare vattenreservoaren och sandfilters 


betongvalv/bjälklag rivs fylls och att de fylls igen.  


Det finns även förslag från konsulterna på att riva övre betongbjälklag och 


gjuta nytt betongbjälklag/valv för att behålla dem, dock kvarstår inläckande 


vatten från vägg- golvkonstruktioner. Då vattenreservoaren ej tjänar något 


syfte för våra verksamheter idag bör denna vattenreservoar och sandfilter 


fyllas igen.  


För att säkerställa byggnaden och dess konstruktion beställdes även en 


kontroll av detta. Konsulten har bedömt att byggnadens underhåll är eftersatt 


och att vissa delar har skador. Klimatskal inklusive fönster är i behov av 


renovering. Fasader är i behov av renoveringar för att skador inte ska bli mer 


omfattande eftersom fukt har trängt i i klimatskal och skadat byggnaden 


genom frostsprängningar.  


Upparbetade kostnader:  


Kostnader för utredning av konsulter: 220 000 kr exkl. moms 


 Bedömda kostnader:  


Kostnaden för rivning, bortbilning av reservoartak till vattenreservoar och 


sandfilter. Fyllning inklusive återställning av parkeringsytor, ny betongvägg 


byggs i fd. vattenreservoar för att hantera inkommande fjärrvärme i 


byggnaden och avgränsning mot fyllnadsmassor bedöms till 605 000 kr exkl 


moms.  


Förslag till beslut 


Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår Kommunstyrelsen bevilja 


825 000 kronor i investeringsmedel för utredning, rivning av vattenreservoar 


och sandfilter samt fyllning och återställande av parkeringsytor inom 


fastigheten Ulf 1, sk, P1:an.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och 


kulturnämnden ett tilläggsanslag om 605 000 kronor. Finansiering sker via 


extern upplåning. 


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.      







 


Kommunfullmäktige 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


54(89) 
2021-11-25  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden ett 


tilläggsanslag om 605 000 kronor. Finansiering sker via extern upplåning. 


________________ 


Exp: 


Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 295 Dnr 2019-000578 730 


Utreda - Att ta bort friskvårdstimmen och istället införa 
en högre friskvårdspeng till alla samt se över 
möjligheten att erbjuda andra friskvårdsalternativ 


 


Sammanfattning  


I Ronneby kommun har alla anställda (månadsavlönade) sedan 2002 haft 


möjlighet att ta ut en friskvårdstimme per vecka, under förutsättning att 


arbetet medger det. Utvärdering av förmånen har efterfrågats från flera av 


kommunens verksamheter med bakgrund i att flera verksamheter inte har 


möjlighet att ta ut någon friskvårdstimme då de är begränsade att lämna 


arbetsplatsen under ett arbetspass. Detta gäller verksamheter som t ex 


förskola och vård- och omsorg. Ronneby kommun har idag ett alternativ med 


friskvårdspeng till de verksamheter där arbetsgivaren kan styrka att 


medarbetarna inte har möjlighet att ta ut friskvårdstimmen. Denna 


friskvårdspeng är 500 kr per medarbetare och år. 


På personalutskottet 2019-12-10 diskuterades valmöjligheten mellan 


friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Beslutet blev att personalutskottet gav 


personalchefen i uppdrag att efterfråga förvaltningarnas önskemål och 


synpunkter samt upprätta ett förslag som kan testas och utvärderas i mindre 


omfattning innan beslut om helheten tas.  


På personalutskottet 2020-10-20 informerade Tf Personalchef Anna Isaksson 


om utredning av friskvårdstimmen. Beslutet blev att personalutskottet gav 


personalenheten i uppdrag att under 2021 utvärdera metoden med 


friskvårdspeng i relation till andra metoder för ökad frisknärvaro.  


Förslag 


En arbetsgrupp bestående av kommunens hälsoutvecklare, deltagare från 


Utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och 


Socialförvaltningen har genomlyst fråga om att införa friskvårdspeng. 


Arbetsgruppens förslag var att samtliga månadsavlönade medarbetare ska 


ges möjlighet att välja en friskvårdstimme per vecka (då arbetet tillåter) eller 


friskvårdspeng. Friskvårdspengen bör vara ett bidrag på 1 500 kr per år och 


anledningen är att tidigare belopp på 500 kr beslutades år 2006 och det 


behöver uppräknas, samtidigt som tidigare föreslaget belopp på 2 500 kr ur 


kostnadssynpunkt bör hållas nere. Detta förslag skulle troligtvis uppfattas 


som rättvist, bidra till att Ronneby kommun ses som en attraktiv arbetsgivare 


samt bidra att medarbetaren tar eget ansvar för sin hälsa, välbefinnande och 


kondition.  
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På personalutskottet den 20 september 2021, § 13 fördes en diskussion om 


att erbjuda friskvårdspeng, möjlighet till andra friskvårdsaktiviteter, metoder 


för ökad frisknärvaro samt gällande friskvårdspolicy för Ronneby kommun. 


Personalutskottets beslut blev följande:  


1. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 


att friskvårdspolicyn för Ronneby kommun upphör (KF § 159, 2001-08-30 


gäller från 2006-08-28).    


2. Personalutskottet hänskjuter frågan om att införa möjlighet för 


medarbetare att en gång per år välja om de vill ha en friskvårdstimme per 


vecka eller friskvårdspeng till budgetberedningen. 


Personalutskottet beslutar att friska arbetsplatser är det begrepp som används 


istället för att fokusera på minskad sjukfrånvaro (sjukfrånvaron är dock ett 


sätt att mäta om vi rör oss mot friskare arbetsplatser)  


Förslag till beslut 


Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 


kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 


* friskvårdspolicyn för Ronneby kommun upphör (KF § 159, 2001-08-30 


gäller från 2006-08-28).  


* uppdrag kring friskvårdstimme, friskvårdspeng och möjlighet att erbjuda 


andra friskvårdsaktiviteter anses vara besvarad (KS Dnr 2019-000578 730).  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 


1. Friskvårdspolicyn för Ronneby kommun upphör (KF § 159, 2001-08-


30 gäller från 2006-08-28).  


2. Uppdrag kring friskvårdstimme, friskvårdspeng och möjlighet att 


erbjuda andra friskvårdsaktiviteter anses vara besvarad (KS Dnr 


2019-000578 730). 


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. Friskvårdspolicyn för Ronneby kommun upphör (KF § 159, 2001-08-


30 gäller från 2006-08-28).  
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2. Uppdrag kring friskvårdstimme, friskvårdspeng och möjlighet att 


erbjuda andra friskvårdsaktiviteter anses vara besvarad (KS Dnr 


2019-000578 730). 


 


________________ 


Exp: 


Personalenheten 
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§ 296 Dnr 2021-000248 000 


Förbättrade karriärvägar  - Ta fram ett förslag till 
förbättrade karriärvägar  


 


Sammanfattning  


Kommunfullmäktige har beslutat att ge ett särskilt uppdrag till 


personalutskottet om att ta fram förslag till att förbättra karriärvägar 


kopplade till chefsförordnande (Dnr 020 2019-000309). 


Förslag 


Personalenheten har i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi 


(Dnr 020-000281). Uppdraget är påbörjat och förslaget kommer utgå från 


SKR.s nio strategier för att möta kompetensutmaningen1, där en av 


strategierna är handlar om detta. SKR menar att: ” Att skapa och visa 


modeller för kompetens- och karriärutveckling ger medarbetarna chansen att 


utveckla både sig själva och verksamheten – vilket samtidigt gör jobben mer 


attraktiva.”2  


Det särskilda uppdraget har varit upp för diskussion på personalutskottet den 


20 september 2021, § 15. Utifrån denna diskussion anses uppdraget vara 


omhändertaget. 


Förslag till beslut 


Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 


kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 


uppdraget avslutas.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsluta uppdraget. 


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 avsluta uppdraget. 


                                                 
1 Kompetensförsörjning, strategier | SKR 
2 Stöd medarbetarnas utveckling | SKR 



https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/kompetensforsorjningstrategier.13423.html

https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/kompetensforsorjningstrategier/stodmedarbetarnasutveckling.13416.html
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________________ 


Exp: 


Personalenheten 
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§ 297 Dnr 2017-000113 000 


Chefsuppdraget: Undersöka aktualiteten för 
dokumentet Chefs- och ledningspolicy 


 


Sammanfattning  


Personalchefen har fått i uppdrag att undersöka aktualiteten för dokumentet 


Chefs- och ledningspolicy som är antagen av Kommunfullmäktige 2006-03-


30, §68 (Dnr 2017-000113 000). 


Chefs- och ledningspolicy för Ronneby kommun har varit uppe för 


diskussion på personalutskottet den 20 september 2021, §17. 


Förslag 


Det finns inget i policyn som motsätter dagens förväntningar, däremot har 


lagar, avtal och praxis gjort att innehållet inte speglar de förväntningar som 


finns.  


Vid en omvärldsanalys kan konstateras att det är få organisationer som har 


en chefs- och ledarpolicy. Istället har de tydliggjort vilka förväntningar som 


finns i rådande värdegrund eller i en chef- och ledarfilosofi.  


Förslag till beslut 


Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 


kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:  


1. Chef- och ledarskapspolicy för Ronneby kommun upphör.  


2. Uppdraget ”Undersöka aktualiteten för dokumentet Chefs- och 


ledningspolicy (Dnr 2017-000113 000)” anses vara besvarat 


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  


1. Chef- och ledarskapspolicy för Ronneby kommun upphör.  


2. Uppdraget ”Undersöka aktualiteten för dokumentet Chefs- och 


ledningspolicy (Dnr 2017-000113 000)” anses vara besvarat. 


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 beslutar att: 


1. Chef- och ledarskapspolicy för Ronneby kommun upphör.  


2. Uppdraget ”Undersöka aktualiteten för dokumentet Chefs- och 


ledningspolicy (Dnr 2017-000113 000)” anses vara besvarat. 


 


________________ 


Exp: 


Personalenheten 
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§ 298 Dnr 2021-000500 020 


Endagarstraktamente 


 


Sammanfattning  


91.06.18 tog kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslut om att 


endagarstraktamente ska utges i Ronneby kommun enligt följande:  


* Ersättning för erlagda kostnader utgår vid förrättning utanför 


kommungränsen och då frånvaron pågått minst 5 timmar eller längre 


* Ersättning utgår enligt nedan: 


- Vid frånvaro 5 timmar eller längre ersätts måltid enligt kvitto, dock högst 


med 75 kronor 


- Vid frånvaro 8 timmar eller längre ersätts måltider enligt kvitto, dock högst 


200 kronor 


* Ersättningen betalas ut som diverse ersättning och hela beloppet beskattas 


därmed som kostförmån.  


  


Frågan har kommit från socialförvaltningens samverkansgrupp om att 


beloppet behöver höjas eftersom ersättningen inte täcker kostnaden.  


Förslag  


Efter genomlysning av ärendet är mitt förslag att:  


Ersättning utges till medarbetare som utför ordinarie arbetsuppgifter på en 


plats som ligger mer än 50 km från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 


km från medarbetarens bostad. Nivån höjs* och skattelagstiftningens 


regelverk följs.  


*  Ersättningsnivå ska täcka lunch/middag av enklare karaktär. Förslag på 


ersättningsnivå:  


* Vid frånvaro 5 -8 timmar ersätts en måltid mot uppvisat kvitto, dock högst 


med 125 kronor 


* Vid frånvaro mer än 8 timmar ersätts en eller två måltider. En måltid 


ersätts dock högst med 125 kr och två måltider ersätts dock högst med 250 


kronor.  


Frågan har varit uppe för diskussion på personalutskottet den 20 september 


2021, § 18..  
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Förslag till beslut 


Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslår 


kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 


* Kostnadsersättning utges till medarbetare som utför ordinarie 


arbetsuppgifter på en plats som ligger mer än 50 km från den vanliga 


arbetsplatsen och mer än 50 km från medarbetarens bostad. 


Skattelagstiftningens regelverk följs och maximal ersättning är:   


- Vid frånvaro 5 -8 timmar ersätts en måltid, mot uppvisat kvitto, dock högst 


med 125 kronor 


Vid frånvaro mer än 8 timmar ersätts en eller två måltider. En måltid ersätts 


dock högst med 125 kr och två måltider ersätts dock högst med 250 kronor.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  


 Kostnadsersättning utges till medarbetare som utför ordinarie 


arbetsuppgifter på en plats som ligger mer än 50 km från den vanliga 


arbetsplatsen och mer än 50 km från medarbetarens bostad. 


Skattelagstiftningens regelverk följs och maximal ersättning är:   


- Vid frånvaro 5 -8 timmar ersätts en måltid, mot uppvisat 


kvitto, dock högst med 125 kronor 


Vid frånvaro mer än 8 timmar ersätts en eller två måltider. En måltid ersätts 


dock högst med 125 kr och två måltider ersätts dock högst med 250 kronor. 


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:  


 Kostnadsersättning utges till medarbetare som utför ordinarie 


arbetsuppgifter på en plats som ligger mer än 50 km från den vanliga 


arbetsplatsen och mer än 50 km från medarbetarens bostad. 


Skattelagstiftningens regelverk följs och maximal ersättning är:   


- Vid frånvaro 5 -8 timmar ersätts en måltid, mot uppvisat 


kvitto, dock högst med 125 kronor 


Vid frånvaro mer än 8 timmar ersätts en eller två måltider. En måltid ersätts 


dock högst med 125 kr och två måltider ersätts dock högst med 250 kronor. 
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________________ 


Exp: 


Personalenheten 
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§ 299 Dnr 2021-000317 101 


Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, 
2021 


 


Sammanfattning  


I bifogad sammanställning redogörs för de kommunfullmäktigebeslut, tagna 


under 2010 – september 2021, som resulterat i ett uppdrag och som ej var 


klara vid förra redovisningen i oktober 2020.  


Uppdragen har förts in i Stratsys där de har lagts på en eller flera 


förvaltningar, bolag eller enheter. Vid rapportering ska en kommentar 


skrivas vad som hänt i ärendet och status bedöms enligt   ej påbörjad,   


påbörjad, klar. 


Inför rapportering kompletteras påminnelser från Stratsys även med 


mailutskick vid ett eller flera tillfällen. 


Återrapportering ska ske till kommunfullmäktige två gånger om året. Vårens 


rapportering genomfördes ej då det pågick arbete med omstrukturering i 


Stratsys.  


Bedömning 


Årets redovisning i oktober innehåller totalt 50 uppdrag jämfört med 48 


uppdrag i oktober 2020. Det kan jämföras med redovisningen 2019 som då 


innehöll 80 uppdrag. Sedan förra rapporteringen har 21 uppdrag blivit 


klarmarkerad. 


Sedan tidigare hänger ett uppdrag från ett budgetbeslut kvar i redovisningen. 


Budgetuppdragen redovisas dock nu egentligen särskilt och inte i denna 


återrapportering som ska omfatta uppdrag som kommunfullmäktige har 


lämnat utöver uppdragen i budget. Uppdraget ligger i denna redovisning pga 


av att kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle uppmanat till slutförande av 


uppdraget. En sammanställning ser ut som följer: 


Kategori Ärende  Ej 


påbörjad 


Påbörjad  
Klar 


Budget 1              1  


Övriga 


beslut 


49 7 21 21 


Totalt 50 7 22 21 
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Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 


kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att notera 


redovisningen till protokollet.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen 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 beslutar att notera informationen till protokollet. 


________________ 


Exp: 


Kanslichef Anna-Karin Sonesson 
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§ 300 Dnr 2021-000633 003 


Ändring av reglementet för kommunstyrelsen 


 


Sammanfattning  


Kommunstyrelsens reglemente har ändrats vid flertal tillfällen sedan den 


stora revideringen med anledning av ny kommunallag 2017. Efter valet 2018 


beslutades om den politiska organisationen (KF 2018 § 294) som för 


kommunstyrelsens del bl. a. innebar att det istället för en personalberedning 


skulle kopplas ett personalutskott till kommunstyrelsen. Personalutskottets 


uppgifter har dock inte specificerats i reglementet utan enbart de generella 


avsnitten angående utskott har gällt. I samband med en översyn av 


delegationsordningen för kommunstyrelsen har ett behov av att komplettera 


reglementet med ett eget avsnitt om personalutskottets uppgifter 


uppmärksammats.  


Bedömning 


Den stora förändring som bedöms behöva göras är att reglementet i 12 


kapitlet kompletteras med en § 7 Personalutskottets uppgifter med följande 


lydelse: 


”Personalutskottet är ett beredande och beslutande organ under 


kommunstyrelsen. Utskottet ska bereda ärenden till kommunstyrelsen inom 


utskottets verksamhetsområde och ska besluta i sådana ärenden som har 


delegerats till utskottet. 


Utskottet ska särskilt ansvara för kommunstyrelsens åtaganden inom de 


områden som anges i 6 kapitlet i detta reglemente. Ordföranden, 


kommundirektören eller HR-chefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 


När ärendet beretts ska personalutskottet lägga fram förslag till beslut.” 


Utöver denna förändring görs mindre redaktionella förändringar i 


rubriksättning samt en ändring i 12 kap. 6 § Arbetsutskottets arbetsuppgifter. 


De föreslagna förändringarna tillsammans med ändringar i 


kommunstyrelsens delegationsordning bedöms bidra till bättre och tydligare 


flöde mellan kommunstyrelsens utskott och kommunstyrelsen. 


Förslaget har samråtts medkommunens HR-chef och kommunjurist.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 


kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 


ändrat reglemente för kommunstyrelsen enligt bilaga.  
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Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändrat 


reglemente för kommunstyrelsen. 


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 förslag till ändrat reglemente för 


kommunstyrelsen, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 


________________ 


Exp: 


Kanslichef Anna-Karin Sonesson 


Kommunjurist Julia Brorsson 


Personalenheten 
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§ 301 Dnr 2020-000619 001 


Bredbandsutredning- uppdrag från kommunstyrelsen 
2020-10-06 § 300  


 


Sammanfattning  


Under senare delen av 10-talet så har bredbandsutbyggnaden i Ronneby 


kommun fortgått. Ronneby Miljö & Teknik AB, RMT, har på uppdrag av 


kommunfullmäktige, till stora kostnader, byggt ut bredbandsnätet i glesbygd. 


Kommunfullmäktige har också satt den taxa som slutkunden skall betala för 


anslutning till fibernätet.  


Taxan ger inte RMT full kostnadstäckning för utbyggnaden. RMT har därför 


byggt ut nätet utan att det kan sägas vara affärsmässigt klokt att göra så. En 


direkt följd av detta är att det i en mycket nära framtid riskerar uppstå en 


kapitalbrist i bolaget. En sådan situation tvingar styrelsen att upprätta en s.k. 


Kontrollbalansräkning, om styrelsen inte gör detta kan styrelseledamöterna 


bli personligen ansvariga för bolagets verksamhet. 


I beslut fattat av kommunstyrelsen den 6 oktober 2020, § 300, gav därför 


kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att bland annat utreda om 


rörelsegrenen bredband ska ägas av ett bolag eller kommunen. I utredningen 


skulle även driftsfrågor beaktas. Utredningen mynnade ut i en PM från 


Advokatbyrån Hellström med en bilaga från Svalner. 


Kommunen tecknade ett uppdragsavtal med Ronneby Miljö & Teknik AB 


avseende år 2020. Avsikten var att det skulle tecknas ett avtal med en längre 


avtalstid än ett år från och med år 2021. De kostnader och intäkter som bör 


ligga till grund för ett sådant långsiktigt avtal är dock inte helt klarlagda än, 


varefter det föreslås att det åter tecknas ett uppdragsavtal avseende ett år.  


Bedömning 


Under senare delen av 10-talet så har bredbandsutbyggnaden i Ronneby 


kommun fortgått. Ronneby Miljö & Teknik AB, RMT, har på uppdrag av 


kommunfullmäktige, till stora kostnader, byggt ut bredbandsnätet i glesbygd. 


Kommunfullmäktige har också satt den taxa som slutkunden skall betala för 


anslutning till fibernätet.  


Taxan ger inte RMT full kostnadstäckning för utbyggnaden. RMT har därför 


byggt ut nätet utan att det kan sägas vara affärsmässigt klokt att göra så. En 


direkt följd av detta är att det i en mycket nära framtid riskerar uppstå en 


kapitalbrist i bolaget. En sådan situation tvingar styrelsen att upprätta en s.k. 


Kontrollbalansräkning, om styrelsen inte gör detta kan styrelseledamöterna 


bli personligen ansvariga för bolagets verksamhet. 
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I beslut fattat av kommunstyrelsen den 6 oktober 2020, § 300, gav därför 


kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att bland annat utreda om 


rörelsegrenen bredband ska ägas av ett bolag eller kommunen. I utredningen 


skulle även driftsfrågor beaktas. Utredningen mynnade ut i en PM från 


Advokatbyrån Hellström med en bilaga från Svalner. 


Kommunen tecknade ett uppdragsavtal med Ronneby Miljö & Teknik AB 


avseende år 2020. Avsikten var att det skulle tecknas ett avtal med en längre 


avtalstid än ett år från och med år 2021. De kostnader och intäkter som bör 


ligga till grund för ett sådant långsiktigt avtal är dock inte helt klarlagda än, 


varefter det föreslås att det åter tecknas ett uppdragsavtal avseende ett år.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige att uppdra åt kommundirektören att ingå föreslaget 


uppdragsavtal med Ronneby Miljö & Teknik AB för år 2021.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 


kommundirektören att ingå föreslaget uppdragsavtal med Ronneby Miljö & 


Teknik AB för år 2021 med följande förändring: 


- Under kapitel 2 och punkt 2.2 fastställs att kommunen som ett 


engångsbelopp för år 2021 betalar 4 800 000 kronor, 


motsvarande 400 000 kronor i månaden. Grunden för detta är 


en återbetalningstid på 20 år istället för 15. Finansieringen sker 


via budgeterat resultat för år 2021. 


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 uppdra åt kommundirektören att ingå 


föreslaget uppdragsavtal med Ronneby Miljö & Teknik AB för år 2021 med 


följande förändring: 


- Under kapitel 2 och punkt 2.2 fastställs att kommunen som ett 


engångsbelopp för år 2021 betalar 4 800 000 kronor, 


motsvarande 400 000 kronor i månaden. Grunden för detta är 


en återbetalningstid på 20 år istället för 15. Finansieringen sker 


via budgeterat resultat för år 2021. 
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Avtalet biläggs i bilaga 3. 


________________ 


Exp: 


VD Ronneby Miljö & Teknik AB, Peter Berglin 


Ekonomichef Johan Sjögren 


Kommunjurist Julia Brorsson 
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§ 302 Dnr 2021-000621 040 


Hemställan om tilläggsanslag för att täcka 
prognosticerat underskott för 2021 - Vård- och 
omsorgsnämnden 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-09-29 § 129 


Förvaltningen gör ett prognosticerat bättre resultat tertial 2 (-32.4 mnkr) än 


vad som prognosticerades tertial 1 (-38,2 mnkr). Orsaken till det förbättrade 


resultatet är verksamhetschefernas och enhetschefernas målfokuserade arbete 


med att få budget i balans.  


Förvaltningens stora utmaning är fortsatt volymutvecklingen av 


hemtjänsttimmarna som genererar ett prognostiserat underskott på 22,2 


mnkr, vi kan dock se att hemtjänsttimmarna har planat ut under sommaren.  


Under våren hade verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende en stor 


utmaning med att anpassa sin bemanning efter det stora antalet tomma 


lägenheter, vilket lett till att verksamhetsområdet dragit på sig ett underskott. 


Vi kan dock se att under sommarmånaderna har antalet tomma lägenheter 


börjat minska.  


Kostnader kopplat till pandemin är nu uppe i 17,8 mnkr, vi vet fortfarande 


inte om regeringen kommer ersätta kommunerna för dessa kostnader.  


Bedömning 


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


äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år och 


äldre, beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en 


ökning med 50 procent (källa: SCB, 2019-11-12). Personer som är 80 år och 


äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär att 


behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under 


den närmaste tioårsperioden. Det här är något som självklart även påverkar 


Ronneby kommun och vård- och omsorgsförvaltningen, vilket vi redan ser i 


volymutvecklingen av hemtjänsttimmar.  


Förvaltningen har en fortsatt ekonomisk utmaning framför sig. Vi kan dock 


se att hemtjänstverksamheten skulle haft en budget i balans, om man räknar 


av kostnader kopplat till pandemin. Verksamhetsområdet hälso- och 


sjukvård samt myndighetskontoret har en budget i balans. 


Verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende har en fortsatt ekonomisk 


utmaning framför sig, men har ändå förbättrat sin prognos med 4 mnkr.  
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Förvaltningens största utmaning är dock volymutvecklingen av 


hemtjänsttimmar, volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är en ej 


påverkbar faktor då vi är skyldiga enligt lag att bevilja insatser till de 


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


medel tillskjutna.  


Förslag till beslut 


Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 


Godkänna tertial 2-rapporten.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå vård- och 


omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag på 32, 4 miljoner kronor för att 


täcka prognosticerat underskott för 2021. 


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 avslå vård- och omsorgsnämndens begäran 


om tilläggsanslag på 32, 4 miljoner kronor för att täcka prognosticerat 


underskott för 2021. 


________________ 


Exp: 


Förvaltningschef Maria Appelskog 


Ekonom Jane Wennerdahl Nilsson 
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§ 303 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 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-09-29 § 131 


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 juli-31 augusti 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.  


Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att notera återrapporteringen till protokollet. 


________________ 


Exp: 


Förvaltningschef Maria Appelskog 
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§ 304 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 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-09-28 § 125 


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 andra kvartalet 2021, redovisas för 


Socialnämnden 


Förslag till beslut 


Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 


översända densamma till kommunfullmäktige.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 


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 beslutar att notera återrapporteringen till protokollet. 


________________ 


Exp: 


Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
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§ 305 Dnr 2020-000205 349 


Redovisning avseende ombyggnad Brantafors VV 


 


Sammanfattning  


 Protokollsutdrag från Ronneby Miljö & Teknik AB 2021-10-28 § 15 


     


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fördela 


investeringsmedlen enligt nedan: 


2022: 38,5 mkr  


2023: 51,5 mkr 


2024: 10 mkr  
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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 fördela investeringsmedlen enligt nedan: 


2022: 38,5 mkr  


2023: 51,5 mkr 


2024: 10 mkr 


________________ 


Exp: 


VD Ronneby Miljö & Teknik AB, Peter Berglin 
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§ 306 Dnr 2021-000194 192 


Besvarande av motion från Bengt S-Å Johansson (SD) - 
Utsmyckning av rondeller 


 


Sammanfattning  


 Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 179 


I motionen föreslår Bengt-Åke Johansson (SD) att Ronneby kommun utlyser 


en tävling som ska lyfta till förslag till utsmyckning av de tre rondeller vid 


Jem & Fix, ST1 och Preem där alla, även vanliga medborgare kan komma 


med förslag och inte bara konstnärer. Kommunfullmäktige har remitterat 


motionen till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen för ett yttrande.          


Bedömning 


Konstverk i redan byggda väganläggningar kan vara svåra att integrera och 


bör undvikas. Det finns en stor risk för allvarliga skador, om ett konstverk 


körs på, främst vid olyckor där motorcyklister är inblandade. Konstnärliga 


arbeten bör samordnas med övriga insatser i vägbyggandets projekteringsoch 


byggfaser och integreras i platsens helhetsmiljö. Enligt Gatu- och parkchef 


följer Ronneby kommun regelverket VGU (Vägar och gators utformning). 


Enligt VGU ska inga oeftergivliga föremål placeras i rondellytan i en 


cirkulationsplats, om inte cirkulationsplatsen är hastighetssäkrad till högst 30 


km/tim. Vägutrustning som vägmärken testas i laboratorium enligt en 


standard och utifrån detta bedöms eftergivligheten. För de aktuella 


cirkulationsplatserna ska man inte placera någonting oeftergivligt i mitten, 


även om det hade varit 30 km/tim. Detta beror på utformning med körspår 


och hastighetssäkring.           


Förslag till beslut 


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


kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att de konstverk som är där 


idag tas bort på grund av att enligt regelverket VGU (Vägar och gators 


utformning) ska inga oeftergivliga föremål placeras i rondellytan i en 


cirkulationsplats, om inte cirkulationsplatsen är hastighetssäkrad till högst 30 


km/tim. Vägutrustning som vägmärken testas i laboratorium enligt en 


standard och utifrån detta bedöms eftergivligheten. För aktuella 


cirkulationsplatser ska man inte placera någonting oeftergivligt i mitten, 


även om det hade varit 30 km/tim. Detta beror på utformning med körspår 


och hastighetssäkring, se skiss från VGU: Konstnärliga arbeten bör 


samordnas med övriga insatser i vägbyggandets projekterings- och byggfaser 


och integreras i platsens helhetsmiljö. Konstverk i redan byggda 
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väganläggningar kan vara svåra att integrera och bör undvikas. Det finns en 


stor risk för allvarliga skador, om ett konstverk körs på, främst vid olyckor 


där motorcyklar är inblandade.       


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02  


 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 


1. Avslå motionen. 


2. De konstverk som är där idag tas bort på grund av att enligt 


regelverket VGU (Vägar och gators utformning) ska inga 


oeftergivliga föremål placeras i rondellytan i en cirkulationsplats, om 


inte cirkulationsplatsen är hastighetssäkrad till högst 30 km/tim. 


Vägutrustning som vägmärken testas i laboratorium enligt en 


standard och utifrån detta bedöms eftergivligheten. För aktuella 


cirkulationsplatser ska man inte placera någonting oeftergivligt i 


mitten, även om det hade varit 30 km/tim. 


    


Deltar i debatten 


Peter Bowin (V) och Sten-Albert Olsson (SD) deltar i debatten. 


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. Avslå motionen. 


2. De konstverk som är där idag tas bort på grund av att enligt 


regelverket VGU (Vägar och gators utformning) ska inga 


oeftergivliga föremål placeras i rondellytan i en cirkulationsplats, om 


inte cirkulationsplatsen är hastighetssäkrad till högst 30 km/tim. 


Vägutrustning som vägmärken testas i laboratorium enligt en 


standard och utifrån detta bedöms eftergivligheten. För aktuella 


cirkulationsplatser ska man inte placera någonting oeftergivligt i 


mitten, även om det hade varit 30 km/tim. 


________________ 


Exp: 


Bengt S-Å Johansson (SD) 
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§ 307 Dnr 2021-000161 192 


Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) och 
Anna Carlbrant angående vård av unga dementa 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-09-29 § 138 


Motionen kring vård av unga dementa togs upp i Kommunfullmäktige 2021- 


03-25 (Dnr 2021-000161 192) och remitterades där för vidare hantering till 


vård- och omsorgsnämnden. I motionen föreslås vård- och omsorgsnämnden 


undersöka förutsättningarna för att i vår kommun ha ett demensboende med 


inriktning på unga brukare. Likt med motionen kan förvaltningen skönja 


specialiserade arbetstillfällen samt kvalitativa vinster i arbetet med yngre 


dementa, men det kvarstår aspekter att ta hänsyn till. Vård- och 


omsorgsförvaltningen är positiva till att undersöka behovet av ett 


demensboende för yngre dementa vidare i relation till arbetet och 


framtagandet av en ny boendeutredning. Vård- och omsorgsnämnden 


föreslås besluta att motionens förslag blir en del att beakta i förvaltningens 


framtida boendeplanering samt att lämna denna tjänsteskrivelse som svar på 


motionen angående vård av unga dementa.  


Bedömning 


Motionen kring vård av unga dementa togs upp i Kommunfullmäktige 2021- 


03-25 (Dnr 2021-000161 192) och remitterades där för vidare hantering till 


vård- och omsorgsnämnden. I motionen föreslås vård- och omsorgsnämnden 


undersöka förutsättningarna för att i vår kommun ha ett demensboende med 


inriktning på unga brukare. Vård- och omsorgsförvaltningen är positiva till 


att undersöka behovet av ett demensboende för yngre dementa vidare i 


relation till arbetet och framtagandet av en ny boendeutredning. Jämfört med 


dem som drabbas högre upp i åldrarna befinner sig många av dessa personer 


mitt i livet, de kanske har ett jobb, familj och kanske yngre barn. Familjen 


drabbas på ett helt annat sätt.  


Likt med motionen kan förvaltningen skönja specialiserade arbetstillfällen 


samt kvalitativa vinster i arbetet med yngre dementa, men det kvarstår 


aspekter att ta hänsyn till. Detta är bland annat hur stordriftsfördelar skulle 


kunna anammas, hur kvarboendeprincipen kan förhandlas bort för dessa 


individer (det vill säga när individen inte längre kan tillgodogöra sig 


boendet), hur stort är det egentliga behovet i kommunen, i länet och i 


närliggande regioner? Omfattningen av behov kan vara stor, men är det på 


ett vård- och omsorgsboende individen vill bo? Finns det annan verksamhet 
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som hade varit bättre lämpad för behoven? Exempelvis dagverksamhet 


anpassad för yngre dementa etc. Vård- och omsorgsförvaltningen är i 


dagsläget på väg att arbetar brett med BPSD (Beteendemässiga och psykiska 


symptom vid demens), vilket är ett nationellt kvalitetsregister med syfte och 


mål att genom multiprofessionella vårdåtgärder, minska beteendemässiga 


och psykiska symptom och därigenom minska lidandet och öka 


livskvaliteten för personen med demenssjukdom. Utöver detta kommer 


förvaltningen ha med sig motionen och ovanstående i arbetet med 


framtagandet av ny boendeutredning.  


Förslag till beslut 


 Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att med 


ovanstående text anse motionen som besvarad. 


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad.     


Deltar i debatten 


Sune Håkansson (RP) deltar i debatten. 


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 motionen är besvarad. 


________________ 


Exp: 


Sune Håkansson (RP) 


Anna Carlbrant  
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§ 308 Dnr 2021-000299 109 


Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG investera i en 
cykelpark 


 


Sammanfattning  


 Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 174 


Ninni Knutsson har 210504 inkommit med ett medborgarförslag. 


Förslagsställaren föreslår att Ronneby kommun anlägger en cykelpark 


alternativt upplåter en plats där de aktiva själva kan bygga vissa attraktioner. 


Förslagsställaren pekar inte ut något speciellt område eller i vilken del av 


kommunen cykelparken skulle anläggas.           


Bedömning 


 Förvaltningens bedömning är, utifrån innehållet i medborgarförslaget, att 


det inte går att definiera hur cykelparken skulle utformas- och var i 


kommunen cykelparken skulle förläggas. Förslagsställaren uppger inte 


någon uppskattad kostnad för anläggandet och uppger heller inte hur drift 


och underhåll är tänkt att utföras. Bedömningen är att om förvaltningen ska 


gå vidare med medborgarförslaget så krävs en omfattande förstudie 


bestående av lämplig mark, kostnadsberäkningar, inhämtning av tillstånd 


samt att förstudien blir kostnadsdrivande. Förvaltningens bedömning är även 


att förvaltningen inte innehar kompetensen för att utföra nämnda förstudie.           


Förslag till beslut 


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


kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.       


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.      


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 avslå medborgarförslaget. 


________________ 


Exp: 







 


Kommunfullmäktige 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


84(89) 
2021-11-25  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


Förslagsställaren 
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§ 309 Dnr 2021-000318 109 


Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG anlägg 
utegym/uteträningsplats i Snäckebacken i anslutning 
till ny skola 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 173 


Ulrika Ahlberg har 210510 inkommit med ett medborgarförslag. 


Förslagsställaren föreslår att ett utegym/uteträningsplats anläggs i samband 


med skolbygget vid Snäckebacken. Förslagsställaren pekar på fördelarna 


med att exempelvis maskiner redan finns på plats då skolbygget pågår.      


Bedömning 


Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har ett pågående uppdrag att utreda 


framtida lokalisering och nybyggnation av utegym, uppdraget är upptaget i 


framtida budgetarbete. Ett utegym med placering enligt medborgarförslaget 


är en, av flera, tänkbara platser.        


Förslag till beslut 


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


kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att med ovanstående text anse 


medborgarförslaget besvarat.      


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 


besvarat med ovanstående.  


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 medborgarförslaget är besvarat. 


________________ 


Exp: 


Förslagsställaren 
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§ 310 Dnr 2021-000290 109 


Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG angående hitta 
en plats för motorburna ungdomar som kör A- och EPA 
traktorer 


 


Sammanfattning  


 Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 178 


Ett medborgarförslag har inkommit 210527 där förslagsställaren önskar att 


Ronneby kommun hittar en plats för de motorburna ungdomar som framför 


A- och EPA traktorer. Förslagsställaren menar att ungdomarna försöker att 


hitta platser där de inte stör, kan umgås, visa upp sina bilar samt sladda och 


kanske burna med bilarna.          


Bedömning 


Förvaltningens bedömning är att dessa motorburna ungdomar bör rådas till 


att bilda en förening. Om det bildas en förening så kan förvaltningen på ett 


helt annat sätt stötta ungdomarna. Exempelvis kan föreningen få stöttning i 


att hitta en plats för att umgås och visa upp sina bilar, föreningen kan ansöka 


om olika ekonomiska stöd samt etablera en kontakt med RF SISU-Blekinge 


för en vidare utveckling av föreningen. Förvaltningen har dock ingen 


möjlighet- eller avsikt att stötta det beskrivna behovet av att sladda och 


burna.            


Förslag till beslut 


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


kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att med ovanstående text 


anse medborgarförslaget besvarat.      


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 


besvarat.      


Deltar i debatten 


Malin Månsson (S) deltar i debatten. 


Yrkanden 


Malin Månsson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.      
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Propositionsordning 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 


yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i 


enlighet med kommunstyrelsens förslag.  


Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 


De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 


De som önskar bifalla Malin Månssons (S) förslag röstar nej.     


Omröstningsresultat 


Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 


b, avges tjugotvå (22) ja-röster, arton (18) nej-röster och nio (9) är 


frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i 


enlighet med kommunstyrelsens förslag.     


Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 


________________ 


Exp: 


Förslagsställaren 


 







 


Kommunfullmäktige 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


88(89) 
2021-11-25  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 311 Dnr 2020-000051 109 


Besvarande av medborgarförslag - förbättra 
belysningen vid skateboardplanen i Bräkne-Hoby 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-04-20 § 88 


Förslagsställaren önskar följande: 


Förbättra belysningen vid skateboardplanen på området sanden i Bräkne-


Hoby. Speciellt på gångvägarna runt om planen.  


Bedömning 


8  Arrendeställets skick 


Arrendestället utarrenderas i det skick det är på tillträdesdagen.  


Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad utföra uppförandet av 


skateparken. Arrendatorn har allt ansvar för skateparken. 


Arrendatorn har ansvaret för säkerhet, drift, underhåll, investeringar och 


reinvesteringar. I detta ingår bland annat löpande underhåll av skateparken, 


åtgärdande av eventuell åverkan, renhållning inklusive tömning av 


papperskorg, gräsklippning, rensning av ogräs och sly. Arrendatorn är också 


medveten om att all eventuell åverkan skall åtgärdas omgående. 


Arrendatorn ska alltid hålla arrendestället i vårdat skick.  


Arrendatorn är ansvarig för att användningen av arrendestället inte medför 


störningar eller olägenheter. Om sådana förekommer, ska de omedelbart 


åtgärdas. 


Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på eget ansvar och på egen 


bekostnad föra bort sina anläggningar. Jordägaren har ingen skyldighet att 


lösa in arrendatorns anläggningar.” 


Ovannämnda är utdrag ur avtalet mellan Ronneby kommun och arrendatorn. 


Gatu/Park enheten gör bedömningen att området är tillräckligt upplyst på de 


avsnitt som faller under kommunens ansvarsområde 


Förvaltningen anser att förslagsställaren avser de grönmarkerade 


gångvägarna på bifogad karta. De rödmarkerade gc-vägarna har belysning. 


Dessutom har själva anläggningarna, både fotbollsplan och skateboardplan 


egna strålkastarbelysningar.  
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Dom gröna gångarna är delar av ett projekt som utformades och utfördes av 


Kommunbygderådet via Försköningsrådet och har inte varit tänkt att vara 


belysta 


Förslag till beslut 


Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  


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 avslå medborgarförslaget. 


________________ 


Exp: 


Förslagsställaren 
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Bilaga b 


 


    Omröstningslista nr. 1     
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2021 klockan 16:51:27. 
9. Budget 2022-2023 plan 2024-2025 för Ronneby kommun 


Ledamöter Parti Kret
 


Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla                                                  X    
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla                                                  X   
Anders   Bromée                          (M)        Alla       Fredrik Jacobsen                           X    
Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                  X    
Kajsa Svensson                           (M)        Alla                                                  X    
Helene Fogelberg                         (M)        Alla                                                  X    
Anders  Lund                             (M)        Alla                                                  X    
Therese Åberg                            (M)        Alla                                                  X    
Magnus Persson                       (M)        Alla          X    
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla                                                  X    
Hillevi Andersson                        (C)        Alla                                                   X  
Tim Svanberg                             (C)        Alla                                                  X    
Silke  Jacob                             (C)        Alla                                                  X    
Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                  X    
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla                                                  X    
Willy  Persson                           (KD)       Alla                                                  X    
Magnus  Pettersson                       (S)        Alla                                                X        
Malin Månsson                            (S)        Alla                                                X        
Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                X        
Thomas  Svensson                         (S)        Alla                                                X        
Bo Johansson                             (S)        Alla                                                   X  
Annette Rydell                           (S)        Alla       Thommy Persson                           X        
Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                X        
Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                X        
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla                                                X        
Magnus Johannesson                        (S)        Alla       Ann-Margret Olofsson                     X        
Stefan Österhof                          (S)        Alla                                                X        
Ingrid Karlsson                          (S)        Alla                                                X        
Kranislav Miletic                        (S)        Alla                                                X        
Agnetha  Wildros                         (S)        Alla                                                X        
Pär Dover                                (S)        Alla                                                X        
Peter Bowin                              (V)        Alla                                                X        
Omid Hassib                              (V)        Alla                                                X        
Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                  X    
Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                 X      
Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla                                                 X      
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                   X  
Sandra  Bergqvist                        (SD)       Alla                                                 X      
Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla       Jesper Grönblad                           X      
Tim Aulin                                (SD)       Alla                                                 X      
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson                        X      
Mattias  Ronnestad                       (SD)       Alla                                                 X      
Carina Aulin                             (SD)       Alla                                                 X      
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla                                                 X      
Haide Friberg                            (SD)       Alla                                                 X      
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla       Tony Holgersson                           X      
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                 X      
Anna Carlbrant                           (RP)       Alla       Rolf Loberg                                X    
Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                X        


SUMMA: 17 12 17 3 
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Omröstningslista nr. 2 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2021 klockan 16:52:13. 
9. Budget 2022-2023 plan 2024-2025 för Ronneby kommun 


Ledamöter Parti Kret
 


Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla                                                X        
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla                                                X        
Anders   Bromée                          (M)        Alla       Fredrik Jacobsen                         X        
Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        
Kajsa Svensson                           (M)        Alla                                                X        
Helene Fogelberg                         (M)        Alla                                                X        
Anders  Lund                             (M)        Alla                                                X        
Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        
Magnus Persson                       (M)        Alla        X        
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla                                                X        
Hillevi Andersson                        (C)        Alla                                                   X  
Tim Svanberg                             (C)        Alla                                                X        
Silke  Jacob                             (C)        Alla                                                X        
Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla                                                X        
Willy  Persson                           (KD)       Alla                                                X        
Magnus  Pettersson                       (S)        Alla                                                 X      
Malin Månsson                            (S)        Alla                                                 X      
Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      
Thomas  Svensson                         (S)        Alla                                                 X      
Bo Johansson                             (S)        Alla                                                   X  
Annette Rydell                           (S)        Alla       Thommy Persson                            X      
Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      
Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Magnus Johannesson                        (S)        Alla       Ann-Margret Olofsson                      X      
Stefan Österhof                          (S)        Alla                                                 X      
Ingrid Karlsson                          (S)        Alla                                                 X      
Kranislav Miletic                        (S)        Alla                                                 X      
Agnetha  Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Pär Dover                                (S)        Alla                                                 X      
Peter Bowin                              (V)        Alla                                                 X      
Omid Hassib                              (V)        Alla                                                 X      
Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                  X    
Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                X        
Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla                                                X        
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                   X  
Sandra  Bergqvist                        (SD)       Alla                                                X        
Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla       Jesper Grönblad                          X        
Tim Aulin                                (SD)       Alla                                                X        
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson                       X        
Mattias  Ronnestad                       (SD)       Alla                                                X        
Carina Aulin                             (SD)       Alla                                                X        
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla                                                X        
Haide Friberg                            (SD)       Alla                                                X        
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla       Tony Holgersson                          X        
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                X        
Anna Carlbrant                           (RP)       Alla       Rolf Loberg                                X    
Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                 X      


SUMMA: 27 17 2 3 
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Omröstningslista nr. 3 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2021 klockan 16:53:34. 
10. Skattesats år 2022 


Ledamöter Parti Kret
 


Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla                                                X        
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla                                                X        
Anders   Bromée                          (M)        Alla       Fredrik Jacobsen                         X        
Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        
Kajsa Svensson                           (M)        Alla                                                X        
Helene Fogelberg                         (M)        Alla                                                X        
Anders  Lund                             (M)        Alla                                                X        
Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        
Magnus Persson                       (M)        Alla        X        
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla                                                X        
Hillevi Andersson                        (C)        Alla                                                   X  
Tim Svanberg                             (C)        Alla                                                X        
Silke  Jacob                             (C)        Alla                                                X        
Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla                                                X        
Willy  Persson                           (KD)       Alla                                                X        
Magnus  Pettersson                       (S)        Alla                                                 X      
Malin Månsson                            (S)        Alla                                                 X      
Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      
Thomas  Svensson                         (S)        Alla                                                 X      
Bo Johansson                             (S)        Alla                                                   X  
Annette Rydell                           (S)        Alla       Thommy Persson                            X      
Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      
Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Magnus Johannesson                        (S)        Alla       Ann-Margret Olofsson                      X      
Stefan Österhof                          (S)        Alla                                                 X      
Ingrid Karlsson                          (S)        Alla                                                 X      
Kranislav Miletic                        (S)        Alla                                                 X      
Agnetha  Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Pär Dover                                (S)        Alla                                                 X      
Peter Bowin                              (V)        Alla                                                 X      
Omid Hassib                              (V)        Alla                                                 X      
Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                 X      
Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                X        
Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla                                                X        
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                   X  
Sandra  Bergqvist                        (SD)       Alla                                                X        
Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla       Jesper Grönblad                          X        
Tim Aulin                                (SD)       Alla                                                X        
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson                       X        
Mattias  Ronnestad                       (SD)       Alla                                                X        
Carina Aulin                             (SD)       Alla                                                X        
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla                                                X        
Haide Friberg                            (SD)       Alla                                                X        
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla       Tony Holgersson                          X        
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                X        
Anna Carlbrant                           (RP)       Alla       Rolf Loberg                               X      
Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                 X      


SUMMA: 27 19 0 3 
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Omröstningslista nr. 4 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2021 klockan 18:23:43. 
37. Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG angående hitta en plats för motorburna ungdomar som kör 
A- och EPA traktorer 


Ledamöter Parti Kret
 


Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla                                                X        
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla                                                X        
Anders   Bromée                          (M)        Alla       Fredrik Jacobsen                         X        
Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        
Kajsa Svensson                           (M)        Alla                                                X        
Helene Fogelberg                         (M)        Alla                                                X        
Anders  Lund                             (M)        Alla                                                   X  
Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        
Magnus Persson  (M)        Alla        X        
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla                                                X        
Hillevi Andersson                        (C)        Alla                                                   X  
Tim Svanberg                             (C)        Alla                                                X        
Silke  Jacob                             (C)        Alla                                                X        
Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla                                                X        
Willy  Persson                           (KD)       Alla                                                X        
Magnus  Pettersson                       (S)        Alla                                                 X      
Malin Månsson                            (S)        Alla                                                 X      
Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      
Thomas  Svensson                         (S)        Alla                                                 X      
Bo Johansson                             (S)        Alla                                                   X  
Annette Rydell                           (S)        Alla       Thommy Persson                            X      
Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      
Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Magnus Johannesson  
                       


(S)        Alla       Ann-Margret Olofsson                      X      
Stefan Österhof                          (S)        Alla                                                 X      
Ingrid Karlsson                          (S)        Alla                                                 X      
Kranislav Miletic                        (S)        Alla                                                 X      
Agnetha  Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Pär Dover                                (S)        Alla                                                 X      
Peter Bowin                              (V)        Alla                                                 X      
Omid Hassib                              (V)        Alla                                                 X      
Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                X        
Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                   X  
Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla                                                   X  
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                   X  
Sandra  Bergqvist                        (SD)       Alla                                                   X  
Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla       Jesper Grönblad                          X        
Tim Aulin                                (SD)       Alla                                                   X  
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson                       X        
Mattias  Ronnestad                       (SD)       Alla                                                X        
Carina Aulin                             (SD)       Alla                                                   X  
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla                                                X        
Haide Friberg                            (SD)       Alla                                                X        
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla       Tony Holgersson                          X        
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                X        
Anna Carlbrant                           (RP)       Alla       Rolf Loberg                               X      
Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                 X      


SUMMA: 22 18 0 9 
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Vision för Ronneby 


Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.  


Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om 


invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika 


värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en 


attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas 


av valfrihet för den enskilde. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för 


framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som 


grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i 


samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi 


bevarar dess värden till efterkommande generationer. 


Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg 


framgångskommun. 


 


Strategiska målområden 2021-2022 


 


Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå 


dessa ska ha en koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.  


De 17 globala hållbarhetsmålen är: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


De globala målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: den ekonomiska, den sociala och 


den miljömässiga. Det innebär att Ronneby kommuns verksamhet genom en hållbar utveckling ska 


drivas och utvecklas i enlighet med den vision som finns för kommunen, så att invånare, företag och 


besökare kan bidra till en samhällsutveckling som är långsiktighet hållbar för såväl människan som 


naturen.   
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Uppfyllelse av målområdena och indikatorerna rapporteras med utfall enligt de tidpunkter som anges i 


tabellerna under respektive målområde. 


Vid delårsrapporten per 31/8 ska även en helårsprognos för indikatorer och strategiska målområden 


lämnas. Kommentarer ska ges om prognosen inte når upp till målvärdet. 
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Barn och ungas behov 
 


 


 


I Ronneby kommun tar vi ett gemensamt ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor. Genom 


tidiga insatser och förebyggande arbete för fysisk, psykisk och social hälsa, får fler barn och 


unga en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. 


Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla barns rätt att utvecklas så långt som möjligt, 


utifrån sina specifika förutsättningar. All verksamhet präglas av stimulerande och trygga 


lärandemiljöer som främjar nyfikenhet och ett livslångt lärande. Med en likvärdig skola ges 


goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund. 


Barn och unga ges möjlighet till behovsanpassat socialt stöd och ekonomisk trygghet för att 


kunna utvecklas till självständiga individer. Kommunen verkar aktivt tillsammans med andra 


samhällsaktörer för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. 


Livsmiljöer för barn och unga är trygga och tillgängliga för alla oavsett kön, 


funktionsnedsättning, bakgrund eller socioekonomisk situation. Tillsammans med 


civilsamhället, föreningslivet och näringslivet verkar kommunen för att fler barn och unga får 


en meningsfull fritid. 


Barn- och ungdomsperspektivet prioriteras och är centralt i samhällsplanering och all 


kommunal verksamhet. Att lyssna på barn och unga och ta hänsyn till deras behov är en 


självklarhet i vår kommunala verksamhet. 
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Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 
 


 


 


I Ronneby kommun skapar vi förutsättningar för livskvalitet i stad och på landsbygd. 


Ronneby kommun är en plats rik på historia och natur. Här finns bra boende i olika miljöer, 


god infrastruktur, utrymme för rekreation, kulturliv och en berikande fritid. Här finns en 


livskraftig natur, vi skyddar djur och växter och främjar biologisk mångfald. Här känner alla 


sig hemma och vi tar gemensamt ansvar för vår närmiljö. 


Ronneby kommuns arbete med hållbar utveckling grundar sig på Agenda 2030. Det kommer 


att krävas en omställning av samhället där alla aktörer bidrar för att vi ska lyckas nå en hållbar 


utveckling. Vi i Ronneby kommun behöver göra en successiv förändring till ett modernt och 


hållbart välfärdssamhälle som även bidrar till en hållbar utveckling globalt. En utmaning där 


vi behöver agera snabbt är omställningen av vår transportsektor, så den blir fossilfri. 


Ronneby kommun är ett jämlikt och jämställt samhälle där vi verkar för mänskliga rättigheter. 


Livsmiljön i Ronneby kommun är tillgänglig för alla och anpassas efter människors olika 


behov, det gäller såväl den fysiska miljön som information och service. Den kommunala 


servicen kännetecknas av valfrihet för den enskilde eftersom en människa som själv får vara 


aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. 


För att skapa trygga livsmiljöer ges invånare möjlighet till inflytande, stöd och delaktighet i 


den lokala och regionala samhällsutvecklingen. Kommunen och civilsamhället stärker 


gemensamt och var för sig demokratin och motverkar segregation. Ett livskraftigt föreningsliv 


är betydelsefullt för samhället och tilliten mellan människor. 


Inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet samverkar kommunen 


med polisen och andra myndigheter. 
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Tillväxt och näringslivssamverkan 
 


 


 


I Ronneby kommun utvecklas det lokala näringslivet och kommunen som helhet positivt och 


skapar förutsättningar för en fungerande arbetsmarknad, fler arbetstillfällen och tillväxt. 


Det utmärkande för Ronneby kommun är ett positivt företagsklimat där lokal och regional 


samverkan är nyckeln till framgång. Genom en tydlig näringslividentitet blir kommunen 


attraktiv för företag att etablera sig och verka i. 


Genom ett öppet och välkomnande samverkansklimat med god service och professionellt 


bemötande skapas goda förutsättningar för företagande, innovationer och fler arbetstillfällen. 


Kommunens medarbetare och förtroendevalda är viktiga ambassadörer för Ronneby 


kommuns platsvarumärke. 


Med god tillgång till bostäder, samhällsservice, en väl utbyggd infrastruktur samt ett rikt 


fritid- och kulturliv skapas förutsättningar för en attraktiv kommun. För att vara förberedd på 


framtida utvecklingsmöjligheter och etableringar finns det en god framförhållning i 


samhällsplaneringen. 


Kommunen stödjer utvecklingen av livslångt lärande och arbetstillfällen för alla grupper. 


Kommunens förvaltningar och bolag bidrar till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för 


kommunens invånare som lever i utanförskap. Genom ett gemensamt och fokuserat arbete 


kring kompetensförsörjning ges fler möjlighet till egenförsörjning, vilket är en viktig 


förutsättning för att finansiera en trygg välfärd. 
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Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 
 


 


 


Ronneby kommun ska bli Sveriges första hållbara kommun. Kommunens verksamheter 


bedrivs effektivt och säkerställer en jämlik och hälsofrämjande livskvalitet med liten 


miljöpåverkan för alla nu och i framtiden. Ekonomi i balans är både en förutsättning för och 


en effekt av hållbar utveckling. 


Behoven av välfärdstjänster ökar. Genom god ekonomisk hushållning, både på kort och lång 


sikt, skjuts inte finansieringen av välfärden till kommande generationer. För att klara av att 


utföra vårt välfärdsuppdrag är kommunen beroende av en bred samverkan. Genom att 


samverka, både inom kommunkoncernen samt med externa parter, kan komplexa utmaningar 


lösas. 


För att uppnå en ekonomi i balans behöver flera faktorer samverka och det behöver finnas ett 


samband mellan målen, resursåtgången, prestationerna, resultaten och kvaliteten samt 


effekterna av detta. 


Med utgångspunkt från kommunens behov är digitaliseringen en möjliggörare för att förbättra 


och utveckla våra välfärdstjänster. Det bidrar samtidigt till en ökad tillgänglighet och service 


för alla som bor, lever och verkar i Ronneby kommun.  


Allt större delar av samhället digitaliseras och för att hushåll och företag ska kunna ta del av 


detta krävs en uppkoppling till bredband via fiber.  
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Attraktiv arbetsgivare 
 


 


 


Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Tillsammans skapar vi livskvalitet 


för invånarna i kommunen och varje medarbetare gör skillnad för människor varje dag. 


Ronneby kommun är en attraktiv arbetsgivare såväl för nuvarande som potentiella 


medarbetare. Med fokus på en frisk arbetsplats och ett hållbart arbetsliv skapas en god 


arbetsmiljö där medarbetare kan må bra och utvecklas. 


Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen för 


kommunen som arbetsgivare. Innovativa lösningar kommer att behövas för att ta till vara på 


människor och deras kompetenser och samtidigt säkerställa kommunens 


kompetensförsörjning.   


Personalsammansättningen i våra verksamheter speglar samhället. Vi välkomnar olikheter och 


skapar förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet och 


uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 


läggning och ålder. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling. 


Med ett tydligt ledarskap som utmärks av tillit, närvaro och ansvar skapas en tillåtande kultur 


där medarbetarnas delaktighet tas tillvara och synliggörs. Tillsammans skapar vi 


förutsättningar för barn och ungas behov, tillväxt och näringslivssamverkan och en attraktiv 


och trygg livsmiljö för alla. 
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Indikatorer till de strategiska målområdena 2022-2024 


 


Barn och ungas 


behov


Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 Källa Hämtas från Kommentar
Allmänt hälsotillstånd 


(mycket bra/bra) hos 


barn


Totalt n/a n/a n/a


Läsår: 20/21 


Åk 4: 89 % 


Åk 8: 71 %


Öka Öka Öka


Nationellt 


kvalitetsregister 


(EMQ)


Ny enkät, första 


resultatet kommer för 


2020.


Flickor n/a n/a n/a


Läsår: 20/21 


Åk 4: 85 % 


Åk 8: 61%


Öka Öka Öka


Pojkar n/a n/a n/a


Läsår: 20/21


 Åk 4: 92 % 


Åk 8: 82 %


Öka Öka Öka


Invånare 0-17 år i 


ekonomiskt utsatta 


hushåll, andel (%)


Totalt 17,2% 15,5% 17,0% n/a Minska Minska Minska 


SCB, inkomst- 


och taxerings-


registe


Folkhälso-


myndigheten


Redovisningen av 


statstiken är fördröjd 


med 2 år.


Barn med 


utländsk 


bakgrund


44,1% 37,7% 41,3% n/a Minska Minska Minska 


Barn med 


svensk 


bakgrund


3,8% 3,20% 3,0% n/a Minska Minska Minska 


Attraktiv och trygg 


livsmiljö för alla


Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 Källa Hämtas från Kommentar


Nöjd medborgar index, 


skala 0-100


Totalt n/a 52 n/a n/a Öka Öka Öka Kolada


Undersökningen 


genomförs vartannat 


år.


Kvinnor n/a 53 n/a n/a Öka Öka Öka Kommunen har inte 


deltagit 2019 och 2020.


Män n/a 52 n/a n/a Öka Öka Öka
Inväntar resultat från 


mätning 2021.


Nöjd inflytande index, 


skala 0-100


Totalt n/a 37 n/a n/a Öka Öka Öka Kolada


Undersökningen 


genomförs vartannat 


år.


Kvinnor n/a 38 n/a n/a Öka Öka Öka Kommunen har inte 


deltagit 2019 och 2020.


Män n/a 37 n/a n/a Öka Öka Öka
Inväntar resultat från 


mätning 2021.


Utsläpp till luft av 


växthusgaser totalt, ton 


CO2-ekv/inv


4,76 Minska Minska Minska


Nationella 


emissions-


databasen


Kolada


Tillväxt och 


näringslivs-


samverkan


Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 Källa Hämtas från Kommentar
Företagarnas 


sammanfattande 


omdöme angående. 


företagsklimatet i 


kommunen, skala 1-6


3,52 3,49 3,43 3,25 3,90 _ _
Svenskt 


näringsliv


Svenskt 


näringsliv


Målvärde 2021 


fastställd i 


näringslivsrådets 


fokusområden 2019-


2021


Invånare 17-24 som 


varken arbetar eller 


studerar , andel (%)


Totalt 9,6% 9,5% 8,7% n/a Minska Minska Minska SCB, RAMS Kolada


Kvinnor 7,9% 11,7% 9,8% n/a Minska Minska Minska


Män 7,9% 8,0% 8,0% n/a Minska Minska Minska


Arbetslösa 16-64 år, 


andel (%) av 


registerbaserad 


arbetskraft


Totalt 13,9% 13,7% 13,5% 13,8% Minska Minska Minska


Arbetsför-


medlingen och 


SCB (RAMS)


Kolada


Kvinnor 12,7% 12,8% 13,2% 13,7% Minska Minska Minska


Män 14,9% 14,5% 13,0% 14,0% Minska Minska Minska


Ekonomi i balans 


för en hållbar 


utveckling


Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Måvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 Källa Hämtas från Kommentar


Årets resultat i  


kommunen som andel 


av skatteintäkter, 


generella statsbidrag 


och utjämning, inklusive 


fastighetsavgift


1,70% 0,7% 0,6% 4% 2% 2% 2% Budget Kolada


I resultat ingår även 


reserver på centralt 


konto


Skuldsättning per 


invånare för 


kommunkoncernens 


lång- och kortfristiga 


skulder


91 tkr 83 tkr 85 tkr 90 tkr 106 tkr 114 tkr 118 tkr
Bokslut 


föregående år
Kolada


Attraktiv 


arbetsgivare


Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 Källa Hämtas från Kommentar
Medarbetar-


engagemang (HME) 


totalt kommunen – 


Totalindex, skala 0-100


Totalt 79 _ 76 77 Öka Öka Öka
Egen under-


sökning
Kolada


Undersökningen 


utförs vart annat år.


Kvinnor 79 _ 76 n/a Öka Öka Öka


Män 79 _ 76 n/a Öka Öka Öka


Elevhälso-


enkät, årskurs 


4, 8, gy 1


SCB:s 


medborgar-


under-sökning


SCB:s 


medborgar-


under-sökning
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Uppdrag till verksamheten 2022 


Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge Kommundirektören följande uppdrag för 


2022. Kommundirektören utser ansvariga personer för åtgärd och uppföljning. Klardatum för 


respektive uppdrag anges i varje uppdrag. Uppdragen ska hanteras i av uppdragen berörda nämnder. 


Status på nedan angivna uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med 


tertialuppföljningar och årsbokslut.  


 Skapa ett nytt fokusområde för kommunen och dess bolag benämnt 


”Trygghetsfokus”. Området ska sätta fokus på alla verksamheters arbete med 


brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. (Klart Q1-22) 


 Uppdra till förvaltningarna och bolagen att utbilda berörd personal i 


brottsförebyggande arbete. (Klart Q2-22)  


 Uppdra till Socialförvaltningen att förebyggande teamet lägger mer tid på att 


kvällstid finnas ute i ungdomsmiljöer. (Klart Q1-22) 


 Presentera ett beslutsunderlag till KF för att uppnå att Visit Blekinge driver 


Turistbyrån i Ronneby. (Presenteras till KF i mars 2022) 


 Fr o m 1/1 2022 överföra Arbetsmarknadsenheten till Socialförvaltningen. 


Arbetsmarknadsenheten ska utgöra en egen verksamhet på Socialförvaltningen. 


 Utreda för- och nackdelar med att fr o m 2023 skapa en egen nämnd och 


förvaltning för verksamheterna Arbetsmarknad, Försörjning, Vuxenutbildning och 


SFI. Presenteras till KS senast juni 2022. 


 I samarbete med kommunbygderådet ta fram underlag för att under 2022 ansöka 


hos ”Hela Sverige” om att bli Årets landsbygdskommun 2022. Presenteras till KS i 


juni 2022. 


 I samarbete med Kommunbygderåd och andra föreningar genomföra en 


Ödeshusinventering i kommunen för att kunna stimulera till nya invånare på 


landsbygden. Presenteras till KS senast i december 2022. 


 Att utreda möjligheterna till att effektivisera nämndsekreteriatet genom att förändra 


tids-och datum utlägget för nämndsmöten och andra politiska möten över året.  


(Klart Q1-22). 


 


Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att inom budgetram arbeta med att hitta 


praktikplatser eller motsvarande arbetsmarknadsåtgärder för de som uppbär försörjningsstöd och inte 


har sysselsättning. 


Kommunfullmäktige ger alla nämnder i uppdrag att vid varje tertialuppföljning och årsbokslut 


skriftligen redovisa sitt verksamhetsområdes brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för att 


öka trygghetskänslan för medborgarna i kommunen.   


Kommunfullmäktige ger en komplettering av tidigare ägardirektiv till AB Ronnebyhus angående 


utökat antal lägenheter i de mindre tätorterna. Tillägget är att det ska vara ett utökat antal lägenheter på 


respektive ort i jämförelse med det aktiva bestånd AB Ronnebyhus hade år 2010 på respektive ort. Att 


riva och ersätta redan befintligt bestånd räknas inte in i direktivets 40 nya lägenheter. En plan för detta 


uppdrag presenteras till KS tertialvis. 


Kommunfullmäktige ger KS i samarbete med Vård- och omsorgsnämnden uppdrag att ta fram en plan 


på att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Hallabro för att därefter göra om Vård- och 


omsorgboendet i Backaryd till trygghetsboende. Presenteras inför budgetberedningen för 2023.  
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Budgetförutsättningar 


I nedanstående följer övergripande förutsättningar avseende finansiering och andra övergripande 


påverkande faktorer.  


Ronneby kommuns styrmodell, ekonomistyrningsprinciper, beslutsnivåer och hur den ekonomiska 


rapporteringen ska ske, mm, framgår i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vad som 


gäller investeringar framgår av kommunens investeringspolicy. 


 


Kommunalskatt 
Kommunens skattesats: 21,811 


Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2022-2025 på skattesatsen 21,81 vilket är 10 öre lägre än 


2021.  


 


Befolkning 
De generella statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden. I 


budgeten beräknas den kommunalekonomiska utjämningen på 29 185 invånare för år 2022. 


 


Skatteunderlagets utveckling2 
Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2022-2023, jämte plan 2024-2025, på Sveriges 


kommuner och regioners (SKR:s) prognos enligt cirkulär 21:35. Prognosen avser den sammantagna 


utvecklingen för hela riket. 


 2020 2021 2022 2023 2024 


SKR sept 2021  2,1 % 4,3 % 4,2 % 3,7 % 3,3 % 


 


 


Kommunalekonomisk utjämning 
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 


regleringspost och strukturbidrag. 


Inkomstutjämningen ger en garanterad skattekraft om 115% av rikets medelskattekraft. Kompensation 


erhålles upp till 115% av rikets skattekraft beräknat på 95% av den länsvisa skattesatsen. 2022 


beräknas Ronneby erhålla 14 803 kr per invånare i inkomstutjämning. 


Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva 


kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2022 att Ronneby skall erhålla 3 968 kr per 


invånare från utjämningssystemet.  


                                                      
1 Skattesatsen avser den procentuella andel av den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs 


i kommunal inkomstskatt. Angiven skattesats avser primärkommun. Total kommunal skattesats utgörs av summan av 


skattesatserna för regionen och primärkommunen. 
2 Avser SKR:s prognos per 30 september 2021. 
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Regleringsbidraget/-avgiften är ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och 


kommunerna. För 2022 beräknas regleringen till ett bidrag på 2 516 kr per invånare. 


Strukturbidraget beräknas för 2022 till 0 kr per invånare.  


 


LSS-utjämning 
Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i 


budget och plan till 164 kr per invånare i utjämningsbidrag. 


 


Kommunal fastighetsavgift 
Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har 


reducerat kostnadsutjämningen motsvarande). Avgiften som erhålls beräknas i budgetförutsättningarna 


till 2 356 kr per invånare för år 2022. 


 


Särskilda statsbidrag 
Maxtaxan 


Statsbidrag om 200 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton för 2022.  


Riktade statsbidrag att ansöka om  


Ett antal riktade statsbidrag att i särskild ordning ansöka om/rekvirera finns. Dessa statsbidrag 


administreras av respektive nämnd.  


Övriga statsbidrag på centrala konton 


I det generella statsbidraget erhåller kommunen medel för vissa aktiviteter/åtgärder som riksdagen har 


beslutat om, s.k. regleringar enligt finansieringsprincipen. Nämnderna har i sina ramar 2022-2025 fått 


anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga reserverade statsbidrag på centrala 


konton. 


För år 2022 beräknas Ronneby erhålla 10 mkr i tillfälligt statsbidrag med anledning av högt 


flyktingmottagande, samt 6 mkr i tillfälligt statsbidrag till kommuner med särskilda utmaningar. 


 


Personalkostnader 
Personalkostnadsökningarna har beräknats enligt konjunkturlönestatistiken, timlön, som presenteras i 


Sveriges kommuner och regioners cirkulär 21:35.  


År 2022 2,5 % 


År 2023 2,5 % 


År 2024 2,6 % 


År 2025 3,0 % 


 


Lönerevision är schablonberäknad till den 1 april vart och ett av åren. 


Avsättningen avser såväl fastanställda som andra kategorier, d v s samtliga lönekostnader. Medel för 


dessa kostnadsökningar har avsatts på centralt konto. 
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Personalomkostnadspåslaget har beräknats på 39,75 % och ska täcka lagstadgade och avtalsenliga 


arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och avsättning för förmånsbestämd 


ålderspension. Det är en sänkning med 0,40 % från 2021. 


På centrala konton budgeteras för semesterlöneskuldsökning och pensionsutbetalningar på pensioner 


intjänade före 1998.  


 


Investeringar och finansiering 
Budget 2022-2023 plan 2024-2025 innehåller investeringar och exploateringar enligt 


investeringsbudgeten längst bak i detta dokument. Totalt uppgår planerade investeringar och 


exploateringar 2022-2025 till 670 mkr. Beslutade investeringar och exploateringar i budget 2021 som 


ännu ej påbörjats eller färdigställts per 31 december 2021 kan komma att kompletteringsäskas under 


våren 2022. 


Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna 


kapitalet, beräknas i budget och plan till 1,00 %, d v s en sänkning med 0,25 % från 2021. 


Investeringsvolym: 


 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 


Investeringar 254 mkr 233 mkr 138 mkr 40 mkr 


Exploateringar 1 mkr 4 mkr   


 


Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån med 200 mkr för 


att klara investeringsvolymen 2022 med hänsyn tagen till förväntad kompletteringsbudgetering.   


Finansnettot har för planperioden beräknats med en genomsnittligt finansiell kostnad: 
År 2022 0,28 % 


År 2023 0,28 % 


År 2024 0,40 % 


År 2025 0,65 % 


 


De kommunala bolagen betalar en borgensavgift för lån med kommunal borgen. För 2022 är 


borgensavgiften differentierad och har bestämts till 0,54 % för AB Ronneby Helsobrunn, 0,49 % för 


Ronneby Miljö och Teknik AB, 0,48 % för AB Ronneby Industrifastigheter och 0,33 % för AB 


Ronnebyhus. För kommande år därefter ligger avgiften preliminärt på samma nivå. 


 


Reserver och medel för oförutsedda händelser 
Det finns reserver för oförutsedda utgifter och en extra reserv, totalt 17,5 mkr år 2022. 


Kommunfullmäktige beslutar om 4 mkr och kommunstyrelsen om 13,5 mkr. 


Reserverade medel finns för ett antal eventuellt kommande kostnader där beslut om att omfördela 


budget inte tagits än. Medlen avser ökade kostnader med anledning av ny förskola i Kallinge, 


driftkostnader för Framtidens skolor, samhällsnyttan av fibernätets utbyggnad, uppstartkostnader 


Flygtekniska yrkeshögskola och införande av frisvårdsbidrag. Kommunstyrelsen beslutande. 


En pott om 1 mkr per år finns avsatt för brottsförebyggande aktiviteter. Kommunstyrelsens 


arbetsutskott beslutande.  


En pott om 1 mkr per år finns avsatt för digitaliseringsprojekt. Kommundirektören beslutande. 
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Övriga poster på centrala konton 
Under 2022 budgeteras för en intäkt om 5 mkr från balanskonto flykting. Medlen finansierar 


ramanslag för nystartjobb. 


AB Ronneby Industrifastigheter har fått i direktiv att återbetala 1,5 mkr av villkorat aktieägartillskott, 


samt därutöver att lämna 1,0 mkr i utdelning/koncernbidrag.  


Ronneby Miljö och Teknik AB har fått i direktiv att lämna 1,0 mkr i utdelning/koncernbidrag. 


AB Ronnebyhus har fått i direktiv att lämna 0,7 mkr i utdelning/koncernbidrag för att finansiera vissa 


riktade sociala insatser. 


Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr.   


Införandet av E-handel förväntas år 2022 ge en besparing om 5 mkr. 


Införandet av den strategiska inköpsenheten förväntas år 2022 ge en besparing om 5 mkr. 


 


Nämndernas budget 2022-2023 plan 2024-2025 
I nämndernas budgetplan 2022-2025 inryms generellt inga budgetreserver.  


I nämndernas budget och plan för åren 2022- 2025 har på nämndnivå den resultatmässiga 


konsekvensen av kända förändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade 


investeringar, samt andra kända och beslutade faktorer iakttagits. 


Medel för löneöversyn ligger reserverade centralt och omfördelas efter översynen. 


En organisationsförändring genomförs fr o m 2022, innebärande att enheten för arbetsmarknad och 


integration flyttas från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen. Budgeten är flyttad från 


år 2022. 


För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till det material som utgjorde underlag för 


kommunstyrelsens beslut om förslag till budget vid KS 26/10-21.  


 


Internhyror 
En budgetjustering kommer att ske avseende internhyror. Justeringarna av internhyror föranleds 


huvudsakligen av investeringar, ändrade kapitalkostnader och ändrade energipriser. Förändrade 


internhyror innebär ingen nettoförändring av budgeten, då en nämnds ökade kostnader motsvaras av 


ökade intäkter i annan nämnd. 


 


Känslighetsanalys 2022 
Utdebitering, kommunalskatt, 1 kr 58 mkr 


Skatteunderlagets utveckling, 1% 13 mkr 


Befolkningsutveckling, 100 invånare 7 mkr 


Personalkostnader helårseffekt, 1% 15 mkr 


Prisförändring, varor och tjänster, 1% 6 mkr 


Ränteförändring, 1%  5 mkr 
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Resultaträkning 


(tkr) 
Bokslut 


2020 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


Nettokostnad, exkl. avskrivn.  -1 764 270 -1 844 356 -1 925 301 -1 943 267 -1 975 326 -2 011 104 


Avskrivningar -86 242 -93 945 -109 807 -114 445 -124 567 -129 183 


NETTOKOSTNAD (not 1) -1 850 512 -1 938 301 -2 035 108 -2 057 712 -2 099 893 -2 140 287 


              


Skatteintäkter 1 253 866 1 248 890 1 320 589 1 360 842 1 393 800 1 437 900 


Gen statsbidrag o utjämning 664 363 690 900 712 354 696 054 707 054 706 054 


Finansiella intäkter 13 376 7 300 8 000 8 000 8 000 8 000 


Finansiella kostnader -3 467 -3 000 -3 100 -3 900 -5 900 -9 000 


RESULTAT II 77 626 5 789 2 735 3 284 3 061 2 667 


              


Extraordinära poster             


RESULTAT III 77 626 5 789 2 735 3 284 3 061 2 667 


*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020 


 


Not 1 


(tkr)   


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


Statsbidrag maxtaxa barnomsorg   5 992 5 860 5 860 5 860 5 860 


Lönerevisioner   -50 288 -31 600 -74 800 -121 100 -175 200 


Semesterlöneskuldsförändring   -3 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 


Lägre arbetsgivaravgift äldre   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 


Lägre arbetsgivaravgift 19-23 år   1 575 2 100 525     


Pensionsutbetalningar inkl särskild 


löneskatt   -38 500 -39 000 -38 500 -38 700 -38 800 


Internränta    16 375 16 119 16 893 18 773 19 104 


Medel för kundförluster   -300 -300 -300 -300 -300 


Medel för oförutsedda utgifter (KS)   -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 


Medel för oförutsedda utgifter (KF)   -2 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 


Extra reserv (KS)   -5 000 -7 500 -15 000 -14 000 -16 000 


Reserv ökade kostnader ny förskola 


Kallinge (KS)   -10 000 -3 424 -3 424 -3 424 -3 424 


Reserv framtidens skolor (KS)   -1 400 -33 100 -14 850 -19 300 -20 750 


Reserv samhällsnytta bredband (KS)     -6 600 -6 600 -6 600 -6 600 


Reserv Flygteknisk yrkeshögskola (KS)     -2 881 -2 881     


Reserv Friskvårdsbidrag (KS)     -1 450 -1 450 -1 450   


Extra Brottsförebyggande aktiviteter 


(KSAU)     -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 


Digitaliseringsprojekt centralt att 


ansöka ifrån (KD)   -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 


Effekt av införande av E-handel (KS)     5 000 8 000 12 000 15 000 


Effekt av strategisk inköpsenhet, minskade 


inköpskostnader (KS)   5 000 10 000 15 000 25 000 


Intäkt från balanskonto, nystartsjobb     5 000       


Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB 


Ronneby Industrifastigheter 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 


Utdelning från Ronneby Miljö och 


Teknik AB   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 


Utdelning från AB Ronnebyhus   700 700 700 700 700 
              


Summa   -84 346 -94 576 -124 327 -161 041 -203 910 
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Balansräkning 


(mkr) 
Bokslut 


2020 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


TILLGÅNGAR             


Materiella anläggningstillgångar 1 411 1 505 1 710 1 829 1 842 1 753 


Finansiella anläggningstillgångar  320 300 300 300 300 300 


Omsättningstillgångar 173 175 175 175 175 175 


S:A TILLGÅNGAR 1 904 1 980 2 185 2 304 2 317 2 228 


              


EGET KAPITAL OCH SKULDER             


Eget kapital 774 743 797 800 803 806 


Avsättningar 128 130 150 160 170 180 


Långfristiga skulder 453 600 700 800 800 725 


Kortfristiga skulder 549 507 538 544 544 517 


S:A SKULDER OCH EGET 


KAPITAL 1 904 1 980 2 185 2 304 2 317 2 228 


*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020 


Finansieringsanalys 


(mkr) 
Bokslut 


2020 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


DEN LÖPANDE 


VERKSAMHETEN             


Verksamhetens nettokostnad -1 764 -1 844 -1 925 -1 943 -1 975 -2 011 


Skatteintäkter och statsbidrag  1 918 1 940 2 033 2 057 2 101 2 144 


Finansiellt netto 10 4 5 4 2 -1 


Justering för rörelsekapitalets 


förändring, avsättningar, 


realisationsresultat, avskrivningar 37           


Verksamhetsnetto 201 100 113 118 128 132 


              


INVESTERINGAR             


Nettoinvesteringar -222 -236 -254 -233 -138 -40 


Försäljning av materiella 


anläggningstillgångar 7           


Förändring finansiella 


anläggningstillgångar             


Investeringsnetto -215 -236 -254 -233 -138 -40 


              


FINANSIERING             


Utlåning             


Återbetald utlåning -17           


Upplåning 23 136 141 115 10   


Amortering 0         -92 


Finansieringsnetto 6 136 141 115 10 -92 


              


Förändring av likvida medel -8 0 0 0 0 0 


*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020 
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Driftbudget 2022-2023 jämte plan 2024-2025 


(tkr) 
Bokslut 


2020 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


Nämnd             


Kommunstyrelsen -135 917 -148 814 -140 584 -139 737 -140 689 -138 414 


Revision -1 136 -1 360 -1 571 -1 571 -1 571 -1 571 


Miljö- och Byggnadsnämnden -19 685 -18 253 -13 949 -13 898 -13 694 -13 693 


Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden -209 858 -214 375 -232 015 -235 925 -247 936 -252 980 


Utbildningsnämnden -795 014 -800 995 -827 176 -827 345 -824 093 -819 233 


Vård- och omsorgsnämnden -397 881 -368 860 -396 506 -391 767 -387 814 -387 447 


Socialnämnden -278 374 -296 824 -324 082 -318 423 -318 389 -318 374 


Överförmyndarnämnden -3 930 -4 474 -4 649 -4 719 -4 666 -4 665 


Nämndernas nettokostnad -1 841 795 -1 853 955 -1 940 532 -1 933 385 -1 938 852 -1 936 377 


              


Justering enligt not 1 -8 717 -84 346 -94 576 -124 327 -161 041 -203 910 


Skatteintäkter 1 253 866 1 248 890 1 320 589 1 360 842 1 393 800 1 437 900 


Gen statsbidrag o utjämning 664 363 690 900 712 354 696 054 707 054 706 054 


Finansiella intäkter 13 376 7 300 8 000 8 000 8 000 8 000 


Finansiella kostnader -3 467 -3 000 -3 100 -3 900 -5 900 -9 000 


Central finansiering 1 919 421 1 859 744 1 943 267 1 936 669 1 941 913 1 939 044 


              


RESULTAT 77 626 5 789 2 735 3 284 3 061 2 667 


              


(tkr) 
Bokslut 


2020 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


Sammanställning nämnder             


Intäkter 675 606 685 384 733 776 726 380 723 230 722 780 


Personalkostnader -1 424 443 -1 356 208 -1 419 494 -1 404 447 -1 400 489 -1 396 254 


Övriga kostnader  -988 032 -1 072 811 -1 128 888 -1 123 980 -1 118 253 -1 114 616 


Avskrivningar -86 242 -93 945 -109 807 -114 445 -124 567 -129 183 


Internränta  -18 684 -16 375 -16 119 -16 893 -18 773 -19 104 


Nettokostnad -1 841 795 -1 853 955 -1 940 532 -1 933 385 -1 938 852 -1 936 377 


*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020 


 


Förändring från budget 2021 till budget 2022 


(tkr) 
Budget 


2021* 


Budget-


förändringar 


tidigare år 


Lönrev 


Arvoden, 


PO-just 


Organisations


-förändringar, 


tilläggsanslag, 


hyror 


Budgetdisp 


2022 


Kap.kostn-


förändring 


Budget 


2022 


Kommunstyrelsen -148 814 12 574 -4 307 5 120 -4 920 -237 -140 584 


Revision -1 360 0 -21 0 -190 0 -1 571 


Miljö- o byggnadsnämnden -18 253 391 -650 4 200 357 6 -13 949 


Teknik, Fritid- o Kulturnämnden -214 375 -4 541 -4 388 -1 148 2 350 -9 913 -232 015 


Utbildningsnämnden -800 995 1 583 -17 605 -7 599 -467 -2 093 -827 176 


Vård- och omsorgsnämnden -368 860 70 -14 609 -119 -13 028 40 -396 506 


Socialnämnden -296 824 -53 -8 032 -10 105 -9 200 132 -324 082 


Överförmyndarnämnden -4 474 -30 -145 0 0 0 -4 649 


Netto -1 853 955 9 994 -49 757 -9 651 -25 098 -12 065 -1 940 532 


*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i §278/2020 
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Förändring från budget 2022 till budget 2023 


(tkr) Budget 2022 


Budget-


förändringar 


tidigare år 


Organisations-


förändringar   


Budgetdisp 


2022 


Kap.kostn-


förändring Plan 2023 


Kommunstyrelsen -140 584 1 614 -5 571   5 305 -501 -139 737 


Revision -1 571 0  0   0 0 -1 571 


Miljö- o byggnadsnämnden -13 949 53 0   0 -2 -13 898 


Teknik, Fritid- o Kulturnämnden -232 015 951  0   0 -4 861 -235 925 


Utbildningsnämnden -827 176 1 013  0   418 -1 600 -827 345 


Vård- och omsorgsnämnden -396 506 97  0   4 924 -282 -391 767 


Socialnämnden -324 082 184 5 571   0 -96 -318 423 


Överförmyndarnämnden -4 649 -70  0   0 0 -4 719 


Netto -1 940 532 3 842 0  10 647 -7 342 -1 933 385 


 


Förändring från budget 2023 till plan 2024 


(tkr) Plan 2023 


Budget-


förändringar 


tidigare år     


Budgetdisp 


2022 


Kap.kostn-


förändring Plan 2024 


Kommunstyrelsen -139 737 0     -1 146 194 -140 689 


Revision -1 571  0     0 0 -1 571 


Miljö- o byggnadsnämnden -13 898 0     203 1 -13 694 


Teknik, Fritid- o Kulturnämnden -235 925 0     0 -12 011 -247 936 


Utbildningsnämnden -827 345 0     3 428 -176 -824 093 


Vård- och omsorgsnämnden -391 767 0     4 000 -47 -387 814 


Socialnämnden -318 423 0     0 34 -318 389 


Överförmyndarnämnden -4 719 50     0 3 -4 666 


Netto -1 933 385 50     6 485 -12 002 -1 938 852 


 


Förändring från plan 2024 till plan 2025 


(tkr) Plan 2024      


Budgetdisp 


2022 


Kap.kostn-


förändring Plan 2025 


Kommunstyrelsen -140 689      1 801 474 -138 414 


Revision -1 571      0 0 -1 571 


Miljö- o byggnadsnämnden -13 694      0 1 -13 693 


Teknik, Fritid- o Kulturnämnden -247 936      0 -5 044 -252 980 


Utbildningsnämnden -824 093      5 621 -761 -819 233 


Vård- och omsorgsnämnden -387 814      0 367 -387 447 


Socialnämnden -318 389      0 15 -318 374 


Överförmyndarnämnden -4 666      0 1 -4 665 


Netto -1 938 852      7 422 -4 947 -1 936 377 


 


I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den 12/11-21, justerat 


för de förändringar som denna budget innebär. Tekniska budgetjusteringar till följd av exempelvis 


ändrade internhyror, ändrat personalomkostnadspålägg, löneöversyn, budgetmässiga konsekvenser av 


fullmäktigebeslut, mm, kommer löpande att förändra nämndernas ramar.  


Investeringsbudgeten återfinns i sista kapitlet. 
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Kommunstyrelsen 


(tkr) 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


Intäkter 58 000 30 388 24 993 25 443 24 993 


Personalkostnader -118 061 -87 933 -85 120 -86 920 -85 120 


Övriga kostnader -84 326 -78 234 -73 925 -73 721 -73 270 


Avskrivningar -3 192 -3 683 -4 424 -4 257 -3 805 


Internränta -1 235 -1 122 -1 261 -1 234 -1 212 


Nettokostnad -148 814 -140 584 -139 737 -140 689 -138 414 
 


*Budget 2021 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 278/2020 i denna och de efterföljande resultaträkningarna. 


 


Förändrad driftbudget 


 En utredare flyttas till förvaltningen för teknik, fritid och kultur -600 tkr per år. 


 Driftkostnader ARK56 flyttas till förvaltningen för teknik, fritid och kultur -30 tkr per år. 


 Ramreduktion enligt uppdrag år 2022 med -6 572 tkr och åren därefter med -6 432 tkr, varav  


-1 500 tkr avser reduktion inom enheten för arbetsmarknad och integration.  


 Extra tjänster fixarlag 571 tkr år 2022 till enheten för arbetsmarknad och integration. 


 Nystartsjobb 5 000 tkr år 2022 till enheten för arbetsmarknad och integration. 


 Enheten för arbetsmarknad och integration flyttas till socialförvaltningen. Efter reduktion om 


1 500 tkr samt tillägg för extra tjänster och nystartsjobb om 5 571 tkr enligt ovan, flyttas 9 664 


tkr år 2022 och 4 093 tkr åren därefter till socialförvaltningen. 


 Ökat bidrag till Räddningstjänsten Östra Blekinge för räddningstjänstsamverkan och ökade 


kostnader 746 tkr per år. 


 Finansiering flyghub och platsmarknadsföring 300 tkr år 2022 och 200 tkr år 2023. 


 EU-val 1 801 tkr år 2024.  


 Ökade kostnader Stratsys 391 tkr 2022, 447 tkr 2023, 367 tkr därefter. 


 Finansiering tjänst digitaliseringsstrateg 769 tkr från 2023 och därefter. 


 1,5 tjänster planarkitekt finansieras från balanskonto. 


 Pott för möjlig utvecklad kollektivtrafik 500 tkr år 2022 och 1 000 tkr från 2023 och därefter. 


 Medel för utredningar till samhällsbyggnadsprocessen 500 tkr årligen. 


 Digitalt verktyg för detaljplanering 105 tkr 2022, 60 tkr per år därefter. 


 Utredningsmedel detaljplaner 1 000 tkr per år 2022-2023 och 800 tkr från 2023 och därefter. 


 Ökade kostnader GIS-system 200 tkr per år. 


 Hyra mm beredskapslager 80 tkr per år. 


 Åtaganden genom avtal Blekinge Brukshundsklubb, MOD-prov 150 tkr åren 2022-2025. 


 Kompletterande skärgårdstrafik 1 150 tkr per år. 


 Projekt Gribshunden, delprojekt 590 tkr år 2022 och 175 tkr år 2023. 


 Lönekostnader utredare 639 tkr år 2022. 


 Utbildningskostnader för våldsförebyggande arbete med barn och unga 120 tkr per år. 


 Höjning bidrag nattvandring 80 tkr per år. 


 


Verksamhetsbeskrivning 


Kommunledningsförvaltningens enheter har i stort en stödjande funktion gentemot förvaltningar och i 


vissa fall de kommunala bolagen. 


Kommunledningsförvaltningen består av gemensamma stödfunktioner såsom kansli, personal, 


ekonomi, IT, kommunikation och strategiskt inköp. Dessutom finns inom förvaltningen funktioner för 
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strategisk samhällsutveckling, planverksamhet, mark- och exploatering, näringsliv samt 


överförmynderi i samverkan (Ronneby, Karlskrona och Karlshamn). 


I förvaltningens budget ingår även medel för de politiska instanserna kommunfullmäktige, 


kommunstyrelsen och valnämnd, liksom avgifter till räddningstjänst, förbund, mm.  


 


Revisionen 


(tkr) 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


Intäkter 0 0 0 0 0 


Personalkostnader -755 -776 -776 -776 -776 


Övriga kostnader -605 -795 -795 -795 -795 


Avskrivningar 0 0 0 0 0 


Internränta 0 0 0 0 0 


Nettokostnad -1 360 -1 571 -1 571 -1 571 -1 571 


 


Verksamhetsbeskrivning 


För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska revisorerna årligen granska 


all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. 


 


Miljö- och byggnadsnämnden 


(tkr) 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


Intäkter 6 400 9 300 9 350 9 350 9 350 


Personalkostnader -17 300 -16 992 -16 992 -16 789 -16 789 


Övriga kostnader -7 249 -6 150 -6 150 -6 150 -6 150 


Avskrivningar -99 -103 -103 -103 -103 


Internränta -5 -4 -3 -2 -1 


Nettokostnad -18 253 -13 949 -13 898 -13 694 -13 693 


 


Förändrad driftbudget 


 Ramreduktion enligt uppdrag -560 tkr per år. 


 Digitaliseringsprojekt 50 % tjänst 203 tkr år 2022-2023. 


 


Verksamhetsbeskrivning 


Primärt uppdrag för miljö- och byggnadsnämnden är att bedriva lokal tillsyns- och kontrollverksamhet 


och vara handläggande kommunal myndighet enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, 


livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel m fl. 


MBN verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.  
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Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 


(tkr) 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


Intäkter 175 587 178 079 178 079 178 079 178 079 


Personalkostnader -110 039 -110 382 -110 382 -110 382 -110 382 


Övriga kostnader -185 665 -191 550 -191 600 -191 600 -191 600 


Avskrivningar -79 694 -93 735 -97 081 -107 251 -112 044 


Internränta -14 564 -14 427 -14 941 -16 782 -17 033 


Nettokostnad -214 375 -232 015 -235 925 -247 936 -252 980 


 


Förändrad driftbudget 


 Ramreduktion enligt uppdrag -5 980 tkr per år 


 En utredare flyttas från kommunledningsförvaltningen 600 tkr per år. 


 Driftkostnader ARK56 flyttas från kommunledningsförvaltningen 30 tkr per år. 


 Minskad lokalkostnad kök Ålycke, flyttas till vård- och omsorgsförvaltningen -104 tkr per år. 


 Kompensation hyresbortfall stadshuset 149 tkr per år. 


 Hyreskostnad föremålsmagasin 90 tkr per år. 


 Nettokostnad drift Kallinge Folkets hus 270 tkr per år. 


 Volymökning tillfälliga förskolor 545 tkr per år. 


 Båttrafik Karön-Ekenäs 1 200 tkr per år. 


 Driftkostnad belysning vandringsstråk Hammelins väg och Ekegårdsgatan, 50 tkr per år. 


 Brottsförebyggande åtgärder, trygghetsvandringar 200 tkr per år. 


 Utökning fritidsledare 600 tkr per år. 


 


Verksamhetsbeskrivning 


Teknik-, fritid- och kulturnämnden består av Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen men även ett 


kulturutskott. Kulturutskottet behandlar främst ärenden som är specifika för just deras verksamhet, 


men bereder även andra ärenden inför beslut i nämnden. 


Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen består huvudsakligen av fyra verksamheter; Fastighetsenheten, 


Fritid- och kulturenheten, Gatu- och parkenheten och Kostenheten. Utöver dessa finns direkt under 


förvaltningsledningen en verksamhetsöverskridande enhet som även ansvarar över viss 


myndighetsutövning gällande trafikfrågor och parkeringstillstånd. 


Fastighetsenheten ansvarar för drift och service av kommunens lokaler och anläggningar. Fokus ligger 


på ändamålsenliga lokaler till främst kommunens kärnverksamheter, men hanterar även viss uthyrning 


av lokaler till föreningar och näringsverksamhet. 


Inom Fritids- och kulturverksamheten ingår biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, stöd till fritids- 


och kulturföreningar, fritidsgårdsverksamhet för ungdomar och aktiviteter i sport- och 


fritidsanläggningar. 


Gatu- och parkenhetens verksamhet omfattar huvudsakligen drift och underhåll av kommunens gator, 


parker och grönområden. I verksamheten ingår även förvaltning av delar av kommunens 


skogsinnehav, skötsel av tätortsnära skog, hamnverksamhet i Ronneby och Gö, utmärkning av farleder 


och fyrar samt utbetalning av bidrag avseende enskilda vägar. 
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Kostenheten tillagar och serverar mat till kommunens förskolor, skolor samt vård- och 


omsorgsboenden. Verksamheten tillhandahåller även mat till seniorer i ordinärt boende med beviljad 


matdistribution. 


 


Utbildningsnämnden 


(tkr) 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


Intäkter 125 282 157 570 157 570 157 570 157 570 


Personalkostnader -596 916 -644 841 -644 426 -641 924 -639 489 


Övriga kostnader -320 950 -329 984 -329 981 -329 055 -325 869 


Avskrivningar -7 961 -9 450 -9 919 -10 027 -10 671 


Internränta -450 -471 -589 -657 -774 


Nettokostnad -800 995 -827 176 -827 345 -824 093 -819 233 


 


Förändrad driftbudget 


 Ramreduktion enligt uppdrag -14 533 tkr år 2022, -14 951 tkr år 2023, -15 379 tkr år 2023 och 


-21 000 tkr 2025 och framåt. 


 Ramtillskott 15 000 tkr åren 2022-2023 och 12 000 tkr åren därefter. 


 


Verksamhetsbeskrivning 


Utbildningsnämnden ansvarar för att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med 


av staten antagna lagar, förordningar och författningar samt i enlighet med kommunala mål. 


Utbildningsförvaltningen är organiserad inom tre olika verksamhetsområden, förskola, grundskola och 


gymnasieskola/vuxenutbildning.  


Det kommunövergripande ansvaret för barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och 


Stödteamet (RoS). RoS uppdrag är att utreda och ge kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. 


även de fristående.  


Ronneby Kulturskola bedriver kulturpedagogisk verksamhet i form av bild, drama, kulturarv, dans och 


musikskola i hela kommunen från förskoleålder t o m gymnasiet.  


Kunskapskällan är ett lärcentra som erbjuder utbildning på eftergymnasial nivå – 


högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. 


 


Vård- och omsorgsnämnden 


(tkr) 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


Intäkter 255 283 284 739 282 688 279 088 279 088 


Personalkostnader -309 852 -331 542 -325 264 -322 211 -322 211 


Övriga kostnader -311 681 -347 203 -346 506 -341 959 -341 959 


Avskrivningar -2 509 -2 427 -2 606 -2 652 -2 297 


Internränta -101 -73 -79 -80 -68 


Nettokostnad -368 860 -396 506 -391 767 -387 814 -387 447 







  Tillhör Kommunfullmäktige § XXX/2021 


24 


 


Förändrad driftbudget 


 Ramreduktion enligt uppdrag -5 300 tkr år 2022 och -10 000 tkr åren därefter. 


 Ramtillskott 18 000 tkr åren 2022-2023 och 14 000 tkr åren därefter. 


 Riktade statsbidrag för äldreomsorgssatsning finns att ansöka om. År 2022-2023 ca 14 500 tkr 


och ca 11 000 tkr år 2024.  


 Riktade statsbidrag avseende äldreomsorgslyftet finns att ansöka om.  


 Demontering PAAM-skåp 224 tkr år 2022. 


 Ökad lokalkostnad kök Ålycke. Medel flyttas från förvaltningen för teknik, fritid och kultur 


104 tkr per år. 


 


Verksamhetsbeskrivning 


Vård- och omsorgsförvaltningen har ca 750 medarbetare som är fördelade mellan tre 


verksamhetsområden samt kansli och IT-team. 


Verksamhetens uppdrag riktar sig i första hand till kommunens medborgare över 65 år och grundar sig 


på socialtjänstlagen. Verksamheten bedrivs dygnet runt, i ordinärt och särskilt boende, 365 dagar per 


år. 


Verksamheten bedriver även hemsjukvård som riktar sig till kommunens samtliga medborgare oavsett 


ålder. 


Myndighetskontoret 


Biståndshandläggarna på myndighetskontoret bedriver myndighetsutövning och arbetar utifrån 


socialtjänstlagen. Myndighetskontoret och är den instans som hanterar ansökningar om 


hemtjänstinsatser och plats på vård- och omsorgsboende. 


Hemtjänst 


Hemtjänstens uppdrag är att bedriva vård- och omsorg i ordinärt boende under dygnets alla timmar. 


Dvs verkställa de beslut om insatser i hemmet som myndighetskontoret beviljar. 


Från 2016 tillämpas lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänstverksamheten. I dagsläget finns två 


privata utförare, Attendo Care och Första omtanken. 


Vård- och omsorgsboende 


För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns vård- och 


omsorgsboende, dvs särskilt boende. Myndighetskontoret beslutar om vem som har rätt till en 


plats/lägenhet på ett särskilt boende. Även på vård- och omsorgsboende tillhandahålls vård- och 


omsorg under dygnets alla timmar. 


Från 2020 tillämpas lagen om valfrihet, LOV, inom vård- och omsorgsboende. I dagsläget finn en 


privat utförare, Attendo Care. 


Dagverksamhet och korttidsboende 


Förvaltningen bedriver dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Myndighetskontoret beviljar 


plats på dagverksamhet. 


Hälso- och sjukvård 


Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet, både i ordinärt och särskilt boende, upp till och 


med sjuksköterskenivå, inklusive arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. 
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IT-teamet 


Förvaltningen har ett eget IT-team som förvaltar och supportar verksamhetssystemen, samt installerar 


teknisk utrustning såsom trygghetslarm, phonirolås, medicinskåp mm. 


 


Socialnämnden 


(tkr) 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


Intäkter 64 832 69 268 69 268 69 268 69 268 


Personalkostnader -199 121 -218 935 -213 364 -213 364 -213 364 


Övriga kostnader -162 072 -174 031 -174 031 -174 031 -174 031 


Avskrivningar -445 -364 -277 -245 -231 


Internränta -18 -20 -19 -17 -16 


Nettokostnad -296 824 -324 082 -318 423 -318 389 -318 374 


 


Förändrad driftbudget 


 Ramreduktion -4 000 tkr per år. 


 Ramtillskott 12 000 tkr per år. 


 2 fältarbetare, ungdom 1 200 tkr per år 


 Enheten för arbetsmarknad och integration flyttas från kommunledningsförvaltningen till 


socialförvaltningen. 9 664 tkr flyttas år 2022 och 4 093 tkr åren därefter. År 2022 är budgeten 


förstärkt med 571 tkr till extra tjänster och 5 000 tkr till nystartsjobb. 


 


Verksamhetsbeskrivning 


Socialnämndens verksamhet omfattar utredning, insatser för barn, ungdomar och familjer, till personer 


med beroendeproblematik, beslut om ekonomiskt bistånd samt stöd, service och omsorg till personer 


med funktionsvariation. 


Socialnämnden ansvarar för handläggning av serveringstillstånd samt tobakstillstånd. Socialnämndens 


verksamheter är styrda av en mängd lagstiftningar såsom Socialtjänstlagen, LSS (lagen om stöd och 


service till vissa funktionshindrade), HSL (Socialförvaltningen hälso-och sjukvårdsteam ansvarar för 


insatser upp till läkarnivå inom särskilda boenden och daglig verksamhet), sekretesslagen, 


föräldrabalken m.fl. Förvaltningen är indelad i två verksamhetsområden Individ- och familjeomsorgen 


samt Funktionsstöd. 


Från 2022 utgör tidigare enheten för arbetsmarknads- och integrationsfrågor en verksamhet under 


nämnden. 


Individ- och familjeomsorgen 


Verksamheten omfattar bedömningar och beslut om ansökningar av ekonomiskt bistånd, 


dödsboanmälningar samt egna medelshantering. Inom barn- och ungdomsvården handlägger 


förvaltningen anmälningar och ansökningar kring barn som far illa eller riskerar fara illa. Det finns 


olika former av insatser för att ge rätt stöd för barn och ungdomar exempelvis placering i familjehem, 


på HVB-hem eller genom öppenvårdsinsatser. Förvaltningens missbruk och beroendevård utreder och 


fattar i samråd med den enskilde beslut om vilka insatser som är lämpliga. I första hand är det stöd- 


och behandlingsinsatser som erbjuds genom kommunens egen öppenvårdsverksamhet. 


Socialförvaltningens arbete med Våld i nära relation, Sesam omfattar bedömningar och insatser för 
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personer som är i behov av skydd. Det kan innebära skyddat boende såväl i kommunen som utanför 


kommunen. 


Funktionsstöd 


Verksamheten omfattar insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 


samt SFB (Socialförsäkringsbalken). Ansökningar om stödinsatser utreds och beslut fattas med stöd av 


lagstiftningen. Verksamheten erbjuder stöd såväl i ordinärt boende som i bostad med särskild service. 


Det finns 82 lägenheter i kommunal regi. Personer som beviljats personlig assistans kan välja att få 


assistansen utförd i kommunal eller i privat regi. . Daglig verksamhet/sysselsättning för personer med 


funktionsnedsättning erbjuds ett varierat utbud av arbetsuppgifter.  


 


Överförmyndarnämnden 


(tkr) 


Budget 


2021* 


Budget 


2022 


Budget 


2023 


Plan 


2024 


Plan 


2025 


Intäkter 0 4 432 4 432 4 432 4 432 


Personalkostnader -4 164 -8 093 -8 123 -8 123 -8 123 


Övriga kostnader -263 -941 -992 -942 -942 


Avskrivningar -45 -45 -35 -32 -32 


Internränta -2 -2 -1 -1 0 


Nettokostnad -4 474 -4 649 -4 719 -4 666 -4 665 


 


Förändrad driftbudget 


 Inga förändringar.  


 


Verksamhetsbeskrivning 


Överförmyndarverksamheten är lagstadgad och obligatorisk under kommunfullmäktige. 


Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode mäns och 


förvaltares verksamhet. Nämnden ägnar största delen åt myndighetsutövning, vilket innebär att 


nämnden inte får fatta några beslut för den enskilde utan lagstöd. Det är främst Föräldrabalken som 


styr överförmyndarnämndens arbete. 


Nämnden ska vara ett skydd mot rättsförluster gällande tillgångar så som kapital och egendom 


avseende omyndiga barn och de huvudmän som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat 


hälsotillstånd eller liknande inte själva kan tillvarata sina intressen. Granskningen syftar till att den 


enskildes egendom förvaltas på bästa sätt samtidigt som den används till nytta och glädje för den 


enskilde. 


Från och med 202l-01-01 bildades en gemensam tjänstemannaorganisation för 


överförmyndarnämnderna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun med Ronneby som 


värdkommun. Arvode för ledamöter i nämnden och ersättning till ställföreträdare hanteras inom 


respektive kommun även under 2022. Personalen är anställd i Ronneby kommun och kostnad för 


personal och verksamhet betalas ut till Ronneby kommun som är värdkommun för 


överförmyndarverksamhetens kansli.  
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Investeringsbudget 2022-2023 jämte plan 2024-2025 


Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut för 2022-2023 och plan för 2024-2025. Investeringar 


som sammanhängande pågår över mer än ett budgetår, bygginvesteringar och andra 


anläggningsarbeten, läggs ut med bedömd investeringsutgift för vart och ett av budgetåren. Beslut tas i 


dessa fall om investeringen och den totala investeringsutgiften, d v s inte fördelningen per kalenderår. 


Investeringar prövas inför varje nytt budgetår. Investeringar i budget 2021 som inte hinner slutföras 


under 2021 kan komma att kompletteringsbudgeteras 2022. 


Investeringarna påverkar driftredovisningen med kapitalkostnader från den tidpunkt de faktiskt tas i 


anspråk.  


Budgetmässigt är kapitalkostnaderna på investering beräknad från tidpunkt då investeringen beräknas 


klar att tas i bruk.  


Som investering räknas en kapitalsatsning som får konsekvenser under längre tid, minst 3 år och där 


värdet på utgiften överstiger 1/2 prisbasbelopp.  


INVESTERINGAR (tkr) Nytt beslut Inv 2022 Inv 2023 Inv 2024 Inv 2025 
      


Kommunstyrelsen           


Projekt Framtidens skolor KF 136 000 132 000 98 500 3 000 


Snittingefallet   21 000       


Nät, server och hårdvara   1 700 1 700 1 700 1 700 


Markaffärer, försäljning   -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 


Markaffärer, köp   1 000 1 000 1 000 1 000 


Bustorp, ny lokalgata   8 000       


Bustorp/Droppemåla infrastruktur   2 500       


Idrottshall Listerby  1 500 30 000     


Johannishus infrastruktur   8 000       


Kolonilotter Hjorthöjden   200       


Trygghetsskapande utrustning (kameror m.m)   2 000       


Veteranmonument   400       


Totalt Kommunstyrelsen   181 300 163 700 100 200 4 700 


            


Teknik Fritid- och Kulturnämnden           


Bryggor vid badplats Järnavik   1 500       


Generella investeringsmedel    25 000 25 000 25 000 25 000 


Kallinge Folketshus   4 800       


Stadshuset byte fönster och ventilation   15 000 15 000     


Utbyte fossilvärmekälla Hallabro     3 600     


Utbyte fossilvärmekälla Johannishus       1 800   


Utbyte fossilvärmekälla Saxemara   3 200       


Svepbyte NA till LED   1 000 1 000 1 000 1 000 


Åtgärder Centrumutredning     6 433     


Belysning vandringsstråk Hammelinsväg och 


Ekegårdsgatan   400       


Landsbygdsutveckling   1 000 1 000 1 000 1 000 


Motocrossbana     5 000     


Utegym     200 200   


Solceller på kommunala fastigheter   5 000       


Trygghetsbelysning Ronneby/Kallinge   1 000       


Trygghetsskapande åtgärder    1 000 1 000 1 000 1 000 


Skärgårdsutveckling   500 500 500 500 


Ombyggnad del av Östra Varevägen   2 500       


Totalt Teknik Fritid och Kulturnämnden   61 900 58 733 30 500 28 500 
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INVESTERINGAR (tkr) Nytt beslut Inv 2022 Inv 2023 Inv 2024 Inv 2025 


            


Utbildningsnämnden           


Förskollärarutbildning, Kunskapskällan     80     


Akustikanpassning/ljudabsorbenter o dyl 7 


förskolor   400 200 100   


Höj o sänkbara skötbord 5 st, förskolan   150       


Staket, förråd, möbler, lådcyklar mm, förskolan   300 300 300   


Yttre solskydd fönster Espedalens förskola   100       


Dusch saknas på en förskola, arbetsrum på flera   150 150 150   


Vaccinkylskåp EMI   120       


Ombyggnation av Sax lokaler, grupprum, toalett 


mm   300       


Utbildningsmaterial, flygmotor Flygteknik   250 250 250   


Flyg-/maintenancesimulator Flygteknik   500       


Flygplansdomkrafter, 1 sats om 3 st Flygteknik     200     


Testutrustning, static/pitot Flygteknik     60     


Kompositverktyg Flygteknik   300       


Släpvagn med kåpa Flygteknik     50     


Skurmaskin till hangar Flygteknik     50     


Bogsertruck Flygteknik     200     


Saxlyft Flygteknik       200   


Trådlöst gällande hela förvaltningen   455 365 270   


Digitala nationella prov, 2 nya kopplingar mot 


Mobility guard, Förtäta accesspunkter   175       


Generellt anslag/ Reinvestering 


verksamhetsområden   5 000 5 000 5 000 5 000 


Totalt utbildningsnämnden   8 200 6 905 6 270 5 000 


            


Vård- och omsorgsnämnden           


Teknik utveckling / Hotellås     2 325     


Inventarier   1 000 1 000 1 000 1 000 


Datauppkopplingar   300 300 300 300 


Digitalisering av värdeskåp, vobo   700       


Totalt vård- och omsorgsnämnden   2 000 3 625 1 300 1 300 


            


Socialnämnden           


Inventarier Socialförvaltningen   100 100 100 100 


Totalt socialnämnden   100 100 100 100 


            


SUMMA INVESTERINGAR   253 500 233 063 138 370 39 600 


            


            


EXPLOATERINGAR           


Kommunstyrelsen           


Exploatering Stenaby Villaområde   500 2 000     


Exploatering Risanäs Gräsandsvägen   500 2 000     


SUMMA EXPLOATERINGAR   1 000 4 000 0 0 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 


REGLEMENTE FÖR 


KOMMUNSTYRELSEN 


Reglemente för kommunstyrelsen  


1 kap. Inledande bestämmelser 


Allmänt om styrelsens uppgifter  
1 §  


Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 


kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  


Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 


över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). 


Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 


stiftelser och kommunalförbund.  


Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 


arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).  


Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 


ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 


återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 


Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 


på annan nämnd (särskilda uppgifter). Styrelsen ansvarar även för de uppgifter som framgår av 


kommunallagen (2017:725), och annan lagstiftning.1 


Uppdrag och verksamhet 


2 §  


Styrelsen ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 


Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – 


har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa 


givna uppdrag och angivna riktlinjer.  


                                                 
1 KF 2018-06-20 § 157, dnr KS 2018/337 
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2 kap. Ledning och styrning  


Ledning och samordning  


1 §  


Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 


nämndernas kompetens. 


Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig kommunal organisation upprätthålls.  


Information och samråd  


2 §  


Styrelsen och styrelsens ordförande ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och 


det underlag de behöver i sin verksamhet.  


 


Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  


 


Samråd bör även ske med föreningar och organisation när dessa är särskilt berörda. Styrelsen 


beslutar om formerna för samrådet. 


Styrelsens övergripande uppgifter  


3 §  


Styrelsen ska,  


1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 


riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, samt göra 


framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,  


2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,  


3. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 


behövs, 


4. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  


5. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 


enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,  


6. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,  


7. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 


angelägenheter som utförs av privata utförare,  


8. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 


kommunallagen, samt 


9. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  


Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 


ska handlägga ska beredas.  


Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 


sådana ärenden.   
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Strategiska uppgifter  


4 §  


I styrelsens ledningsfunktion ligger att särskilt leda och samordna bl.a.,  


1. arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder av övergripande karaktär,  


2. den kommunala näringslivspolitiken,  


3. den översiktliga planeringen av mark och vatten,  


4. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls 


samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,  


5. energiplaneringen samt främja energihushållningen,  


6. trafikpolitiken samt att verka för en tillfredställande trafikförsörjning,  


7. frågor som rör turism- och evenemangsverksamheten,2    


8. kommuninformation av övergripande karaktär,  


9. övergripande frågor som hör samman med kommunens miljö- och naturvårdspolitik 


samt folkhälsoverksamhet, brottsförebyggande verksamhet, riskhantering, beredskaps- 


och säkerhetsverksamhet, informationssäkerhets- och dataskyddsverksamhet och annan 


liknande strategisk verksamhet,3 samt  


3 kap. Företag m.m. och kommunalförbund  


Företag m.m.  


1 §  


Styrelsen ska,  


1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller 


delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 


efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 


betydelse för kommunen,  


2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 


uppdaterade,  


3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna,  


4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 


2-6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen 


äger eller har intresse i,4  


5. årligen, senast den 1 juli i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 


aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår varit 


förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 


kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen 


                                                 
2 KF 2018-06-20 § 157, dnr KS 2018/337 


3 KF 2018-06-20 § 157, dnr KS 2018/337 


4 KF 2018-06-20 § 157, dnr KS 2018/337 
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att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 


åtgärder,  


6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra likartade 


sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 


intresse i, samt 


7. utfärda instruktion till ombud utsedda av fullmäktige att representera Ronneby 


kommun i företag och stiftelser där kommunen har ett bestämmande inflytande.  


Kommunalförbund  


2 §  


Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 


som kommunen är medlem i.  


4 kap.  Ekonomi och medelsförvaltningen 


Medelsförvaltning  


1 §  


Styrelsen ska,  


1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 


föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel.   


2. bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid, samt  


3. vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.  


Övrig ekonomisk förvaltning 


2 §  


Styrelsen ska ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att, 


1. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta ansvar 


inte åvilar annan nämnd eller kommunalt företag,  


2. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  


3. besluta i försäkrings- och skadeståndsärenden, 


4. förvalta donations- och fondmedel som är ställda under kommunens vård.  


Budget  


3 §  


Styrelsen ska upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.  


  







RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR 


KOMMUNSTYRELSEN 


5 (17) 


Ekonomisk redovisning  


4 §  


Styrelsen ska, 


1. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om 


kommunal redovisning,  


2. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal 


redovisning, samt 


3. minst två gånger per år till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 


hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.  


5 kap.  Delegering från fullmäktige  


Lån, omfördelning av budget m.m.  


1 §  


Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  


1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 


2. konvertering och inlösen av lån, samt  


3. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 


budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 


riktlinjer.  


Avtal, överenskommelser m.m.  


2 §  


I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan får 


styrelsen, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 


sluta annat avtal.    
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Uthyrning, fastighetsförvärv m.m.  


3 §  


Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 


1. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens tillhörig fast egendom,  


2. försäljning av fast egendom inom detaljplanelagt område, enligt av 


kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för prissättning, vid försäljning utom 


detaljplanelagt område äger styrelsen besluta om försäljning av områden upp till 


10 000 kvm med en högsta försäljningslikvid om 20 pbb, 


3. köp och byte av fast egendom, samt avtal om fastighetsreglering, expropriation eller 


inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet, samt 


upplåtelse av tomträtt, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra 


riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, samt 


4. inom sin budgetram träffa avtal om förhyrning av lokaler för sin verksamhet med en 


längsta hyrestid om fem år eller med en högsta hyra uppgående till 10 prisbasbelopp 


per år.  


 


Mark-, plan- och byggnadsväsendet 


4 §  


Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 


1. planbesked enligt 5 kap. 2-5 §§ plan- och bygglag (2010:900), 


2. upprättande av detaljplaneförslag jämte övriga åtgärder och prövningar i enlighet med 5 


kap. 10-25 §§ plan- och bygglag (2010:900), 


3. antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner eller områdesbestämmelser som inte 


omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 7 § plan- och bygglag (2010:900) om utökat 


planförfarande eller som inte är av principiell beskaffenhet eller är av större vikt,  


4. förlängning eller förnyelse av detaljplaners genomförandetid med stöd av 4 kap. 24 och 25 


§§ plan- och bygglag (2010:900),  


5. påkallande av fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas 


för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, enligt 5 kap 3 § tredje stycket 


fastighetsbildningslag (1970:988),  


6. begäran om fastighetsbestämning enligt 14 kap 1 a § första stycket fastighetsbildningslag 


(1970:988), 


7. begäran om förrättning enligt 18 § första stycket anläggningslag (1973:1149), 


8. beslutande om namn på gator, torg, parker, vägar, kommunala byggnader och anläggningar 


efter initiativ från verksamhetsansvarig nämnd, samt 


9. yttrande till länsstyrelsen i ärenden angående byggnadsminnesförklaring. 


 







RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR 


KOMMUNSTYRELSEN 


7 (17) 


Yttranden  


5 §  


Styrelsen beslutar om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell 


betydelse för det kommunala självstyret eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 


fullmäktige. Kommunstyrelsen får dock besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden 


inte medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.  


Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.  


Övrigt 


6 §  


Styrelsen beslutar om, 


1. tillstånd att använda kommunens vapen, samt 


2. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200).  


6 kap.  Personalpolitiken  


Personalorgan  


1 §  


Styrelsen är kommunens personalorgan samt anställnings-, löne- och pensionsmyndighet. 


Styrelsen har hand om frågor som rör övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy, 


personalförsörjning, jämställdhetsarbete och arbetsmiljöpolitik. 


Arbetsgivaransvar 


2 §  


Styrelsen ska ta hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 


dess arbetstagare och har därvid bl.a. att 


1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 


förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  


2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 


gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom 


andra nämnders verksamhetsområden.  


3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 


rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  


4. besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan, 


5. verka för och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen,  


6. besluta om stridsåtgärd, samt 


7. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 


3 §  


Styrelsen svarar i egenskap av arbetsgivare inom sin verksamhet för arbetsmiljön och det 


systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160).5 


7 kap. Styrelsens uppföljning och redovisning  


Uppföljning 


1 §   


Styrelsen ska, 


1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 


verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  


2. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  


3. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 


utvecklas med bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 


under budgetåret,  


4. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 


utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 


fastställda program och direktiv, samt 


5. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt.   


Styrelsen ska också två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har 


beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och 


oktober.  


Återredovisning till fullmäktige  


2 §   


Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Återredovisning av uppdrag som 


fullmäktige lämnat i reglemente eller finansbemyndigande ska ske till fullmäktige i juni och 


oktober.  


Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har 


fullgjorts.  


Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. 


  


                                                 
5 KF 2017-11-30 § 374, dnr 2017/507 







RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR 


KOMMUNSTYRELSEN 


9 (17) 


8 kap.  Särskilda uppgifter och restkompetens  


Processbehörighet 


1 §  


Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte 


någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 


Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 


fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.  


Krisledning och höjd beredskap 


2 §  


Styrelsen ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen att planera och samordna inför 


en extraordinär händelse enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 


och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt övriga uppgifter rörande 


krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.  


Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  


Trafiksäkerhetsarbete  


3 §  


Styrelsen fullgör de uppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 


trafikfrågor samt det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen.  


Skolchef 


4 §  


Styrelsen utser skolchef enligt Skollagen (2010:800).6 


Arbetslöshetsnämnd  


5 §  


Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd om fullmäktige 


inte har gett detta uppdrag till annan nämnd.  


Arkivmyndighet  


6 §  


Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente. 


  


                                                 
6 KF 2019-03-28, § 112, dnr 2019/108 
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Anslagstavla och webbplats  


7 §  


Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  


Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens interna och externa webbplats.  


Författningssamling  


8 §   


Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna 


hålls tillgänglig i lagstadgad form. 


Personuppgifter 


9 §   


Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 


som sker i styrelsens verksamhet.  


Restkompetens  


10 §  


Styrelsen ska ansvara för annan verksamhet som inte är förbehållen annan nämnd. 


9 kap. Organisation  


Organisation inom verksamhetsområdet  


1 §  


Styrelsen ansvarar för dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 


fullmäktige fastställda mål och styrning och andra författningar för verksamheten.  


Sammansättning  


2 §  


Styrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.  


Presidium 


3 §  


Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande 


och utses av kommunfullmäktige.   


Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 


mån ordföranden anser att det behövs.  
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Kommunalråd   


4 §  


Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och engagerad på heltid.   


Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter och ansvarsområden.  


Utskott  


5 §  


Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott och ett personalutskott. 7  


Arbetsutskottet och personalutskottet ska bestå av så många ledamöter som fullmäktige beslutar 


och ska vara i personunion med varandra. 


Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott. 


Personal  


6 §  


Den personal som ska biträda kommunstyrelsen vid fullgörandet av dess uppgifter ingår i 


kommunledningsförvaltningen.8 


10 kap. Styrelsens arbetsformer m.m. 


Sammanträde 


1 §  


Styrelsen sammanträder på tid och plats som styrelsen bestämmer.  


Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 


ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 


ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 


extra sammanträdet. 


Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.  


Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 


tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  


Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 


sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 


underrättas om beslutet.  


Styrelsen ska senast i november fastställa tiderna för ordinarie sammanträde nästkommande år.  


                                                 
7 KF 2018-112-219 § 294xyz, dnr KS 2018/628xyz 


8 KF 2018-06-20 § 157, dnr KS 2018/337 
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Andra sammanträden  


2 §  


När kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas.  


Ansvar för kallelse 


3 §  


Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  


När varken ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till sammanträde ska den som har 


tjänstgjort som ledamot i styrelsen längst tid göra det (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 


har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.   


Formalia och utskick av kallelse 


4 §  


Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  


Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara på 


vid sammanträdet på lämpligt sätt, senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 


elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  


I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 


Föredragningslista 


5 §  


Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 


handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  


Offentliga sammanträden  


6 §  


Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. 


Sammanträde på distans  


7 §  


Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 


Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker in realtid och på ett 


sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 


beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild och ljud.  


Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans i styrelsen.  
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Kommundirektörens närvarorätt 


8 §  


Kommundirektören får närvara vid styrelsens sammanträden.   


Nämndsekreterarens närvarorätt  


9 §  


Nämndsekreteraren har närvarorätt och ansvarar för protokollföring vid styrelsens och utskottens 


sammanträden.9  


Medborgarförslag 


10 §  


Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt beredas 


så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.  


Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av ett 


medborgarförslag.  


Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från 


det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige.  


Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärenden inte avgjorts och när beslut kan 


förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och 


oktober.  


När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.   


Styrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 


närvara när styrelsen behandlar ärendet i överläggningarna men inte när beslut fattas. 


11 kap. Ledamots tjänstgöring  


Ledamots förhinder 


1 §  


En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 


snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. 


Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare. 


                                                 
9 KF 2018-12-19 § xyz, dnr KS 2018/xyz 
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Ersättares tjänstgöring  


2 §  


Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 


tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättaren ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som 


inte redan har kallats in.  


En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 


ersättare trätt i ledamotens ställe.  


Tjänstgöringsordning  


3 §  


Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige 


har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 


fullmäktiges protokoll från valet. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten 


har alltid rätt att träda in i istället för en ersättare från ett annat parti. 


En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 


trätt i ledamotens ställe.  


Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 


protokollet.  


Jäv, avbruten tjänstgöring  


4 §  


En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 


tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  


En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 


hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 


partierna.  


Yrkanden 


5 §  


När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 


yrkanden som framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  


Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 


eller läggas till, om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge det.  


Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 


skriftligt.  
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Deltagande i beslut  


6 §  


En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 


till ordföranden innan beslut fattas.  


En ledamot som inte gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om styrelsen fattar det 


med acklamation.  


Reservation 


7 §  


Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 


ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 


har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  


Justering av protokoll  


8 §  


Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  


Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 


redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 


Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  


9 §  


Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 


gällande bestämmelser. 


Delgivning  


10 §  


Delgivning till styrelsen sker genom ordförande, förvaltningschef eller annan som styrelsen 


utser.   


Undertecknande av handlingar  


11 §  


Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen ska undertecknas av 


ordföranden, eller vid förfall för ordföranden, av vice ordföranden och kontrasigneras av en 


anställd som styrelsen bestämmer.  


Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 


12 §  


Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 


sammanträde, får styrelsen utse annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
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fullgörs ordförandes uppgifter av den som har tjänstgjort som ledamot i styrelsen längst tid. Om 


flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 


dem.   


Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 


längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller övriga presidiets uppgifter.  


Närvarorätt   


13 §  


Styrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med annan nämnd, men inte delta 


i besluten.  


Styrelsens ordförande har också rätt att få sina särskilda meningar antecknande i protokollet. 


Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 


12 kap. Utskott  


Ordförande 


1 §  


Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter en 


ordförande och två vice ordföranden.  


Utskottets arbetsformer Ordförandens längre frånvaro 


2 §  


Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 


uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 


ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  


Fyllnadsval  


3 §  


Avgår en ledamot i utskottet, som inte valts proportionellt, ska fyllnadsval snarast förrättas. 


Sammanträde och protokoll  


4 §  


Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträdet ska också 


hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöter begär det. 


Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  


Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.  
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Utskottetens arbetsformer 


5 §  


Vad som föreskrivs i detta reglemente om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan av 


hinder att närvara vid nämndens sammanträde och ersättare för ordförande i nämnden gäller i 


tillämpliga delar även för utskottet, om inte annat särskilt har föreskrivits.  


Utskottet bestämmer utöver vad som följer av detta reglemente själv sina arbetsformer. 


Arbetsutskottets uppgifter  


6 §  


De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av arbetsutskottet om 


beredning behövs och om beredning ej görs enligt 12 kap. 7 § i detta reglemente. Ordföranden, 


kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 


Ordföranden i utskottet bestämmer föredragningslistan till utskottet.  


När ärendet beretts ska arbetsutskottet lägga fram förslag till beslut.  


Personalutskottets uppgifter 


7 §  


Personalutskottet är ett beredande och beslutande organ under kommunstyrelsen. Utskottet ska 


bereda ärenden till kommunstyrelsen inom utskottets verksamhetsområde och ska besluta i 


sådana ärenden som har delegerats till utskottet. 


Utskottet ska särskilt ansvara för kommunstyrelsens åtaganden inom de områden som anges i 6 


kapitlet i detta reglemente. Ordföranden, kommundirektören eller HR-chefen överlämnar sådana 


ärenden till utskottet. 


När ärendet beretts ska personalutskottet lägga fram förslag till beslut. 


 


 


Reglementet träder i kraft den 1 juli 2017 då tidigare beslutat reglemente upphör att gälla. 


Ändringar träder i kraft när beslutet vinner laga kraft. 


 







 
 


 


Mellan Ronneby Miljö & Teknik AB 556366-1437, ”Bolaget” och Ronneby Kommun, 


212000-0837 (”Kommunen”), gemensamt benämnda ”Parterna”, har träffats följande 


 


UPPDRAGSAVTAL 


1. BAKGRUND 


1.1 Bolaget är ett av Kommunen helägt aktiebolag som bl. a bedriver bredbandsverksamhet.     


Bolaget bedriver i nu aktuellt avseende sin verksamhet som ett instrument för 


uppfyllandet av Kommunens mål. Bolagets uppdragsgivare, eller kund, är sålunda såväl 


slutkunderna i Bolagets bredbandsnät (dvs. kommuninvånarna) som Kommunen som 


sådan. 


1.2 Bolaget bygger för närvarande ut fibernätet. Kommunen, i egenskap av Bolagets ägare, 


har lämnat direktiv på att utbyggnaden ska genomföras för alla hushåll i kommunen, 


som önskar ansluta sig, och att anslutningsavgiften ska ligga på samma nivå.   


1.3 Kostnaderna för bredbandsutbyggnad i glesbygd är väsentligt högre än motsvarande 


kostnader i tätort. Nuvärdet av det framtida kassaflödet från glesbygdshushållen kommer 


inte att motsvara anläggningens anskaffningsvärde varför ett nedskrivningsbehov hos 


Bolaget kan komma att uppstå.   


1.4 Parterna har kommit överens om att Kommunen ska erlägga ersättning till Bolaget för 


den tjänst i form av bredbandsutbyggnad, som Bolaget utför i Ronneby kommun. 


Ersättningen ska motsvara skillnaden mellan de intäkter som Bolaget erhåller från 


kunderna i samband med bredbandsutbyggnaden å ena sidan, och de faktiska 


investeringskostnaderna å den andra sidan.   


1.5 Parterna har tidigare tecknat ett liknande avtal för år 2020. Intentionen i det avtalet var 


att ett nytt avtal med väsentligt längre avtalstid skulle tecknas under år 2021. Parterna är 


dock överens om att även detta avtal endast ska avse ett år. Parterna är även överens om 


att när utbyggnaden har kommit i ett senare skede är de intäkter och kostnader enligt p. 


1.4 som ligger till grund för avtalet mer säkerställda inför tecknandet av ett långsiktigt 


avtal.     
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2. FAKTURERING AV TJÄNST 


2.1 Kommunen åtar sig att betala en avgift till Bolaget för den nytta, bland annat i form av 


tillhandahållande och drift av bredbandsnätet, som utbyggnaden av bredbandsnätet 


enligt bakgrundsbeskrivningen ovan bidrar till. 


2.2 Betalning avseende år 2021 ska erläggas med ett engångsbelopp, beräknat 


huvudsakligen enligt de grunder som framgår av p. 1.4 ovan och uppgående till 


4 800 000 kronor, exklusive mervärdesskatt. 


2.3 Betalning enligt p. 2.2 ska erläggas mot faktura senast den 31 december 2021.   För det 


fall att betalning inte erläggs i rätt tid löper dröjsmålsränta enligt lag från fakturans 


förfallodag. 


3. AVTALSTID 


3.1 Detta Avtal gäller för tjänster som tillhandahållits under år 2021. Parterna är överens om 


att Avtalet därefter ska ersättas med ett nytt avtal, som ska gälla fr.o.m. 2022, med 


huvudsakligen likartade villkor, marknadsmässig indexering av ersättningen samt 


sådana övriga villkor som Parterna överenskommer. 


4. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 


4.1 Ändringar och tillägg till Avtalet ska göras skriftligen med hänvisning till Avtalet och 


vederbörligen undertecknas av Parterna. 


__________________________ 


 


Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna har tagit varsitt. 


 


Ronneby den     /    2021   Ronneby den      /    2021 


RONNEBY KOMMUN   RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB 


 


____________________________  _____________________________ 
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