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§ 307 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Ola Robertsson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker måndag 2022-09-19 kl. 

12:00.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 308 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 309 Dnr 2021-000689 730 

Presentera en ny plan för vård- och omsorgsplatser i 
Hallabro 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2022-05-25 § 84: 

Vård- och omsorgsförvaltningen presenterar PM-nytt vård- och 

omsorgsboende i Hallabro.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-05-25 

Vård- och omsorgsnämnden delar utredningens bedömning och skickar det 

vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 310 Dnr 2022-000201 041 

Internbudget Arbetsmarknads- och integrationsenheten 
2022 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-06-21 § 99: 

Utifrån den besparing på 1500 tkr som ålades Enheten för Arbetsmarknad 

och Integration i Kommunfullmäktige 2021-11-25 har genomlysning av 

verksamheten gjorts. I relation till verksamhetens uppdrag kring arbetslöshet, 

sysselsättning, fokus på försörjningsstöd och operativa uppdrag kring 

integration gjordes bedömningen utifrån vilket som ger minst negativ effekt 

på våra mål och uppdrag. Vid återremiss på det förslaget vid socialnämndens 

möte 2022-02-22 gjordes ny genomgång av internbudget och verksamhet. 

Nytt förslag till internbudget innebär därför besparing för Navigatorcentrums 

verksamhet som helhet. Besparingen påverkar även projektverksamhet som 

gör att vi inte kan driva arbetsmarknadsprojekt i den omfattning vi gör idag.  

Socialnämndens beslut 2022-03-29  

Att översända ärendet till kommunstyrelsen för äskande av 1500 tkr så att 

utpekade verksamheter kan fortsätta som vidare då en besparing skulle vara 

kontraproduktivt och vid uteblivit tilläggsanslag blir konsekvensen ett 

nedläggande av navigatorcentrum.  

Beslut 2022-05-25  

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till socialnämnden med 

motiveringen att genomföra besparingen efter att ha tittat på hela 

socialnämndens budget.       

Bedömning 

Socialnämnden har vid uppföljning tertial 1 ett prognosticerat underskott 

med 13 152 tkr. I samband med uppföljning har förvaltningen gjort en 

genomlysning av hela verksamheten. Även om prognosen skulle visa ett 

bättre resultat vid uppföljning tertial 2 är det osannolikt att vi når budget i 

balans.  

Ser man enskilt till Arbetsmarknadsenhetens budget inkl. besparingen på 1 

500 tkr har man vid uppföljningen t.o.m. maj pga. tillfälliga vakanser och 

föräldraledigheter ett prognosticerat underskott med ca 800 tkr avseende 
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2022. För 2023 kommer behovet för att behålla arbetsmarknadsenhetens 

verksamhet att vara 1 038tkr.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

äskandet om 700 tkr för finansiering till befintlig verksamhet inom 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten.      

Socialnämndens beslut 2022-06-21 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja äskandet om 

700 tkr för finansiering till befintlig verksamhet inom Arbetsmarknad- och 

integrationsenheten. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L) och 

Ola Robertsson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och Roger Gardell (L) yrkar på att 

arbetsutskottet återremitterar ärendet för en tydligare beskrivning och 

underlag kring vilka utredningar och bedömningar, innefattande hela 

socialnämndens budget, som gjorts inför beslutet.  

 

Ola Robertsson (S) yrkar bifall till socialnämndens förslag med tillägget att 

finansiering sker via centrala konton Extra reserv. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Ola Robertssons (S) förslag.          

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar återremittera ärendet röstar ja. 

De som önskar avgöra ärendet idag röstar nej.       



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(48) 
2022-09-12  

 

  
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tre (3) ja-röster och 

fem (5) nej-röster, varefter ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.  

Namn Ja Nej 

Roger Fredriksson (M) X  

Kenneth Michaelsson (C) X  

Ola Robertsson (S)  X 

Roger Gardell (L) X  

Tommy Andersson (S)  X 

Peter Bowin (V)  X 

Nicolas Westrup (SD)  X 

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X 

Totalt  3 5 

      

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition Ola Robertssons (S) 

förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja äskandet om 700 000 kr för finansiering till 

befintlig verksamhet inom Arbetsmarknad- och integrationsenheten. 

Finansiering sker via centrala konto Extra reserv.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 311 Dnr 2022-000357 040 

Uppdrag till kommundirektören angående investeringar 
i kommunkoncernen 

 

Sammanfattning  

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande. 

 

Kommunkoncernen är inne i en intensiv investeringsfas. De ekonomiska 

konsekvenserna av investeringar är långsiktiga och utrymmet för att låna 

pengar är inte obegränsat.  

 

Vad som i det följande anges som investeringar omfattar även 

exploateringar. Med kommunkoncern avses i detta fall kommun och helägda 

kommunala bolag. 

 

För att kommunkoncernen långsiktigt ska ha en rimlig kostnadsnivå vad 

gäller räntor, avskrivningar och löpande driftkostnader som följer av 

investeringar, samt att det ska finnas tillräcklig med låneutrymme för 

nödvändiga investeringar, behöver föreslagna och planerade investeringar 

prioriteras strikt. Den årliga investeringstakten ligger långt över det som den 

samlade kommunkoncernen finansierar genom överskott och avskrivningar.  

 

En samlad genomgång och prioritering av investeringar behöver göras för att 

få ned investeringsnivåerna till en långsiktigt hållbar nivå.    

Bedömning 

Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en 

kommunkoncernövergripande genomgång av investeringar och ta fram 

förslag till en prioriterad investeringsplan för de kommande fem åren.  

 

Kommundirektören ska i arbetet prioritera utifrån kommunkoncernen och 

den service som erbjuds invånare i Ronneby kommun. Målsättningen ska 

vara att den årliga investeringsnivå som föreslås ska komma till en nivå som 
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ligger nära kommunkoncernens årliga avskrivningsnivå samt det förväntade 

samlade överskottet.  

 

Till sin hjälp har kommundirektören en koncernchefsgrupp där även VD för 

varje bolag ingår.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

kommundirektören följande uppdrag: 

- Att ta fram ett förslag på femårig investeringsplan för 

kommunkoncernen där den årliga investeringstakten genomsnittligt 

ligger i nivå med kommunkoncernens samlade årliga kostnader för 

avskrivningar samt förväntat årligt resultat. 

- Att förslaget till femårig investeringsplan ska återredovisas på KSAU 

den 24 oktober 2022. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

kommundirektören följande uppdrag: 

1. Ta fram ett förslag på femårig investeringsplan för 

kommunkoncernen där den årliga investeringstakten genomsnittligt 

ligger i nivå med kommunkoncernens samlade årliga kostnader för 

avskrivningar samt förväntat årligt resultat. 

2. Förslaget till femårig investeringsplan ska återredovisas på KSAU 

den 24 oktober 2022. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 312 Dnr 2022-000316 009 

Informationsärende om kommunens arbete med 
invasiva arter 

 

Sammanfattning  

Sofie Samuelsson, miljöutvecklare, ger informationen om kommunens 

arbete med invasiva arter.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Sofie Samuelsson, miljöutvecklare  
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§ 313 Dnr 2022-000402 049 

Information om pågående byggprojekt 

 

Sammanfattning  

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef, ger information om pågående 

byggprojekt. Informationen berör: 

- Snäckebacksskolan. 

- Persborgs förskola.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef  
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§ 314 Dnr 2020-000211 250 

Reservatsbildning Sjöarp 

 

Sammanfattning  

Fastigheten Sjöarp 2:3 berörs av planerat naturreservat. Länsstyrelsen har 

gett i uppdrag åt Värderingsbyrån att ta fram värdering för ersättning enligt 

31 kap Miljöbalken. Värdering har inkommit till kommunen och den ger en 

ersättning om 26 290 000 kronor inklusive påslag om 25%. Som bilaga till 

värderingen finns föreslagna reservatsföreskrifter men de är ännu inte 

beslutade av Länsstyrelsen. Likaså saknas ännu beslut om bildande av 

naturreservat.   

Bedömning 

Fastigheten Sjöarp 2:3 berörs av planerat naturreservat. Området består av 

totalt ca 185,5 ha varav 107,8 ha produktiv skogsmark, 21,5 ha 

skogsimpediment, 9,1 ha åkermark och 34,4 ha vatten i sjöarna Nässjön och 

Blanksjön. Delar av fastigheten berörs redan av bestämmelser avseende 

Natura 2000 samt fornlämningsskydd. Ett antal nyckelbiotoper finns inom 

området. På fastigheten bedrivs också skogsutbildning inom 

naturbruksgymnasiet.  

 

Länsstyrelsen har gett i uppdrag åt Värderingsbyrån att ta fram värdering för 

ersättning enligt 31 kap Miljöbalken. Värdering har inkommit till kommunen 

och den ger en ersättning om 26 290 000 kronor inklusive påslag om 25%. 

Värderingen i sig är tjänstemans bedömning att den är utförd korrekt och 

med ett rättvist värde för de konsekvenser som ett reservat innebär i detta 

område. Under 2022 finns medel avsatta hos Naturvårdsverket för ersättning 

till markägare som påverkas av reservatsbildande. Hur mycket medel som 

finns kommande år och osäkerhet vart de fördelas gör att Länsstyrelsen vill 

betala ersättning under 2022 för det reservat som de planerar i Sjöarp. 

 

Som bilaga till värderingen finns föreslagna reservatsföreskrifter men de är 

ännu inte beslutade av Länsstyrelsen. Likaså saknas ännu beslut om bildande 

av naturreservat. Länsstyrelsen planerar att ta beslut om bildande av reservat 

under 2023. Restriktioner inom reservatet innebär totalförbud mot skogsbruk 

bortsett från några mindre punkter under föreskrifternas del A3. Jakträtten 
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kommer att påverkas, jakt får dock bedrivas men förutsättningarna försämras 

genom att ex jakttorn ej får uppsättas och skjutgator ej kan röjas.   

 

Redan för runt 10 år sedan fanns det önskemål från Länsstyrelsen att bilda 

reservat på fastigheten Sjöarp 2:3. Kommunen motsatte sig det förslaget. 

Dåvarande förslag innebar stora åtagande för kommunen både vad gällde 

skötsel och ekonomi. Idag finns bara förslag till reservatsföreskrifter men 

ingen reglering i text vem som ska ansvara för kommande reservat samt 

vilka insatser som kommer att krävas.  

 

Att bilda reservat på den delen som är Natura 2000 ses som mer acceptabelt 

då brukningsmöjligheterna redan är kraftigt begränsade där. Förslaget från 

värderingen inkluderar även områden utanför Natura 2000 (mindre delar). 

Ersättningsmark för reservatet har diskuterats med Länsstyrelsen men har 

inte kunnat genomföras som alternativ då det inte finns tillräckligt med 

likvärdig mark inom kommunen att byta med. 

 

Samråd har skett med flera kommunala förvaltningar, bland annat 

skogsansvarig, markförvaltare, teknik- fritid- och kulturförvaltningen samt 

utbildningsförvaltningen. Blekinge Naturbruksgymnasium Skogsinriktning 

lämnar följande kommentarer: 

 

Behovet av att ha tillgång till träningsmark i nära anknytning till Sjöarp är 

stort eftersom vi utgår från Sjöarp, där vi har all vår utrustning, 

verkstadslokaler samt omklädningsrum. Om vi måste köra för långt till vår 

träningsmark äts elevernas tid upp av transporter. Den skogsmark som vi nu 

nyttjar är en nödvändighet för våra ettor och tvåor att ha tillgång till, viss del 

av maskinutbildningen där treorna har sin träning löser vi med kommunens 

skogar där behov finns för avverkning på kommunens övriga marker. Denna 

fastighet har vi tillgång till i vår skogsutbildning för våra gymnasieelever 

från Blekinge Naturbruksgymnasium, även lantbruksutbildningen samt 

hundutbildningen använder fastigheten till viss del i sin utbildning. Vi 

bedriver även jaktkurser för våra gymnasieelever på denna fastighet. 

 

I och med att Sjöarp 2:3 och en hel del av kommunens skogar har överförts 

till naturreservat och andra skyddsobjekt, så är den produktiva skogsmarken 

starkt reducerad. Tillgången till träningsmark som passar vår utbildning har 
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därför minskat drastiskt. Det finns lite skogsmark inom kommunen som 

passar våra behov, men tyvärr på för långt avstånd för utbildningen. Vi ser 

därför att om vi skall fortsättningsvis kunna bedriva undervisning och hålla 

en hög kvalitet på den behöver tillgång till ny träningsmark. Ett alternativ 

som kan fungera för oss är att kommunen får ersättningsmark för den nya 

Naturreservatsbildningen, men då bör den inte ligga mer än 5 - 10 minuters 

färdväg med bil från Sjöarp. 

 

Vi har också arbetat upp träningsobjekt och banor för olika moment på 

Sjöarp, som tar lång tid att återskapa i en ny miljö. Möjligheten som vi har 

på Sjöarp nu att kunna lämna halvfärdiga objekt som vi kan fortsätta på nästa 

år, påverkar oss också mycket i vår strävan efter att nå målen i kurserna för 

våra elever. 

Det som vi vill från Blekinge Naturbruksgymnasium är att vi kan fortsätta att 

arbeta på detta sätt på Sjöarp 2:3. blir det tal om skyddszoner mot 

Naturreservat så påverkar detta oss negativ. I samband med den nya 

reservatsbildningen ser vi också en möjlighet i att bedriva utbildning 

framförallt i vår kurs “Natur- och Landskapsvård”. Vi har tillgång till 

maskiner och utrustning för att lösa de flesta uppgifterna inom naturvård och 

har ett behov av dessa uppdrag. Så en skötselplan för naturreservatet är 

välkommet, med tanke på hur det har varit med Natura 2000 området. Vi vill 

med detta säga att vi är i stort behov av fastigheten Sjöarp 2:3 för att bedriva 

vår skogsutbildning. Blir det mera inskränkningar på Sjöarp så klarar vi snart 

inte av att nå målen för vår utbildning. Vi vill i den nya 

reservatsbeskrivningen om den blir av att skriva in vissa punkter så att vår 

undervisning inte störs nämnvärt. 

* Att vi fortsatt kan bedriva vår jaktutbildning 

* Att inga begränsningar påverkar lantbruket 

* Att vi fortsatt kan bedriva träning med hundar 

* Att avverkningar/åtgärder inom naturreservatet i första hand tillfrågas 

naturbruksgymnasiet. 

* Viktigt för oss att gränsmarkeringar mot naturreservatet är tydliga 

Ett alternativ som kan fungera för oss är att kommunen får ersättningsmark 

för den nya Naturreservatsbildningen, men då bör den inte ligga mer än 5 - 

10 minuters färdväg med bil från Sjöarp. 
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Ställningstagande önskas om fortsatt handläggning. Det finns ett antal 

lämpliga beslutsförslag vilka redovisas nedan: 

* Att godkänna värderingen i sin helhet som redovisas i underlag till detta 

ärende 

* Att Länsstyrelsen ta fram värdering för det område som är samma som 

Natura 2000 

Att ställa sig positiva eller negativa till bildande av reservat för Sjöarp 2:3 

samt om avgränsningen ska vara enligt förslag eller Natura 2000 

Deltar i debatten 

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

Johansson (SD) och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att Ronneby kommun ställer sig negativ till bildande av 

reservat för Sjöarp 2:3. 

 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att Ronneby 

kommun ställer sig negativ till bildande av reservat för Sjöarp 2:3. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 315 Dnr 2022-000198 253 

Ansökan om köp av mark Leråkra 9:4 

 

Sammanfattning  

Ansökan om köp av del av kommunens mark Leråkra 9:4 har inkommit och 

innebär önskemål om att få förvärva ca 3 hektar mark i syfte att utöka 

sökandes befintliga fastighet för hästhållning och paddock.  Marken består 

av jordbruksmark (åkermark) och skogsmark. Då den aktuella marken i 

princip är den enda i området som inte berörd av naturvårdsavtal etc. så 

föreslås marken kvarstå i kommunens ägo.  

Bedömning 

Ansökan om köp av del av kommunens mark Leråkra 9:4 har inkommit och 

innebär önskemål om att få förvärva ca 3 hektar mark i syfte att utöka 

sökandes befintliga fastighet.  Marken består av jordbruksmark (åkermark) 

och skogsmark och ska enligt ansökan användas för hästhållning och 

paddock.  

 

Den del av marken som utgör åkermark är idag utarrenderad för jordbruk till 

annan arrendator. Del av marken berörs av strandskydd. Kommunen äger 

relativt mycket mark i området Påtorp/Angelskog. Stora delar av detta 

område hyser dock bevarandevärd natur och omfattas till stora delar av 

naturvårdsavtal. Marken som önskas köpas är i princip den enda mark i detta 

område som inte har någon form av sådant skydd/begränsning. Det 

rekommenderas därför att bibehålla marken i kommunal ägo.  Det kan dock 

finnas möjlighet att arrendera ut hagmark. Om det beslutas att marken ska 

säljas kan inte bara den mark som ingår i ansökan säljas, utan hela det 

aktuella skiftet av Leråkra 9:4 (6 hektar) kommer behöva säljas. Detta på 

grund av att det bildas för små och obrukbara restfastigheter om 

fastighetsreglering görs enligt ansökan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige att avslå ansökan om köp av del av kommunens 

fastighet Leråka 9:4. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan 

om köp av del av kommunens fastighet Leråka 9:4. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 316 Dnr 2021-000784 001 

Utredning av skolorganisationen utanför centralorten 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-06-16 § 114: 

Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen rapporterade till 

utbildningsnämnden i december 2021, ett förslag till organisationsförändring 

för Backarydsskolan och Hallabroskolan. Förslaget skulle syfta till att 

utveckla skolorganisationen utanför Ronneby centralort och innebar 

utveckling – inte avveckling. Förslaget återremitterades från 

kommunfullmäktige. I återremissen beslutades följande:  

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 

utbildningsnämnden för komplettering avseende konsekvenserna för 

alternativen att se Backarydsskolan och Hallabro som två enheter respektive 

en enhet samt vad beslutet innebär för skolorganisationen och för elevernas 

möjlighet att få en likvärdig utbildning. 

 

I bifogat underlag presenteras tre alternativa förslag för organisation av 

skolorna i Backaryd och Hallabro: 

 

1. Nuvarande organisation, i detta underlag benämnt som alternativ 1, innebär 

att det finns en F-6-skola i Backaryd och en F-6-skola i Hallabro.  

2. Förvaltningens tidigare förslag, i detta underlag benämnt som alternativ 2, 

innebär att Backarydsskolan skulle övergå till att bli en F-3 skola med 

upptagningsområde för både Backaryd och Hallabro. På motsvarande sätt 

skulle Hallabroskolan övergå till att bli en 4–6 skola med 

upptagningsområde Backaryd och Hallabro.  

Det förslag som i underlaget benämns som alternativ 3 visar på det 

kompletterande alternativet som kommunfullmäktige önskade i sin 

återremiss, där nuvarande organisation förstärks på olika sätt för att uppnå 

likvärdigt resultat jämfört med alternativ 2.      

Bedömning 

Utbildningsförvaltningens sammanfattande bedömning utifrån tidigare 

utredning och den förnyade utredningen utifrån nya frågeställningar är att 
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förslaget att förändra skolorganisationen till en F – 3 skola i Backaryd och 

en 4 – 6 skola i Hallabro kvarstår.  

 

Underlaget presenterar de olika alternativens för- och nackdelar utifrån de 

olika perspektiven Elevunderlag, Organisation och bemanning, Lokaler, 

Skolskjutsar, Fritidshem, Kosten, Barnrättsperspektivet, Elevhälsa och 

Ekonomi. 

 

ELEVUNDERLAG 

 

Elevprognoserna visar på ett sviktande elevunderlag på både 

Backarydsskolan och Hallabroskolan. Det sviktande elevunderlaget grundar 

sig dels i minskande barnkullar, dels i att elever under flyktingvågen har 

bussats från innerstan ut till bland annat dessa skolor - något som successivt 

fasas ut.   

 

 
Elevprognos för de olika alternativen. 

 

 

Det totala antalet elever på respektive skola kommer inte att påverkas i större 

utsträckning av de olika alternativen, det är antalet årskurser och därmed 

antalet elever per årskurs på varje skola som förändras. Ett större antal 

elever inom varje årskurs skapar ökade möjligheter för den enskilde eleven 

att hitta kompisar i sin egen ålder. Vi ser inte att det blir en ekonomisk 

konsekvens. Totala antalet elever kommer inte att påverkas av det ena eller 

andra organisationsförslaget. 

 

ORGANISATION OCH BEMANNING 

 

Dagens organisation bygger på en bemanning av nio lärare på respektive 

skola, där vissa årskurser undervisas i B-form (en etablerad benämning 

på åldersblandade klasser som uppkommit som följd av ett litet 
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elevunderlag, man har alltså tvingats slå samman årskurser för att få ihop 

en klass. Elevernas undervisning har inte integrerats utan läraren har 

undervisat varje årskurs i klassrummet var för sig) i Backaryd.  

 

Att undervisa i B-form är inte attraktivt och det sänker kvaliteten. 

Nivågrupperingar som baseras på förväntningar på elevers prestationer har 

ofta negativa effekter på elevers lärande och skolresultat. Åldersintegrerad 

eller åldersblandad undervisning har inte heller några större positiva effekter 

på elevers skolresultat eftersom förutsättningarna för samarbete i klassen blir 

sämre. Källa: Kvalitativt god undervisning viktigast för elevers lärande - 

Skolverket 

Detta har vi egen erfarenhet av. Dagens läroplaner och kursplaner ställer 

stora krav på undervisningen och det är en stor utmaning att tillgodose 

elevernas enskilda behov, när du utöver kunskapsspridning inom samma 

årskurs, även måste planera undervisningen ifrån kursplaner som bygger på 

varandra. För att skapa en hållbar skola över tid, behöver det finnas 

möjlighet att få en struktur som håller över tid, där antalet elever per årskurs 

inte ändrar förutsättningarna från år till år. Erfarenheten visar också att inte 

ens erbjudande om förstelärartjänst, med en löneökning på 10 000 kr från 

medianlönen, kan väga upp tjänsternas innehåll. Undervisning i B-form 

innebär undervisning av elever i olika åldrar utifrån olika styrdokument och 

särskilt läsinlärning kan påverkas negativt av denna undervisningsform. 

Utöver lärare, finns elevassistenter, som vid lärarnas frånvaro fått hoppa in 

och undervisa. I takt med att elevantalet minskar, krävs att undervisning i B 

– form kommer öka framöver. Det har varit svårt att anställa ny personal och 

vi ser en betydande omsättning på personal. Det finns idag inte elevunderlag 

att anställa speciallärare på någon av dessa skolor. 

 

Med nuvarande organisation skulle svårigheten att göra tjänsterna på dessa 

skolenheter attraktiva kvarstå. Med minskande elevantal på sikt, kommer det 

att bli nödvändigt att undervisa alla elever på dessa skolenheter i B-form.  

 

Genom att istället organisera skolenheterna enligt alternativ 2, skulle 

klasserna bli större och lärarna skulle kunna undervisa enligt normalfallet. 

Det skulle minska att läraruppdraget blir splittrat och ge högre kvalitet i 

undervisningen.  

Möjlighet att undervisa elever som läser efter samma innehåll och kriterier är 

mer attraktivt än att undervisa i B-form, varför sannolikheten att lyckas 

rekrytera legitimerad personal skulle öka. Om vi organiserar enligt alternativ 

2, får vi större åldershomogena klasser och möjlighet att införa ett 

tvålärarsystem i kärnämnena. För att skapa ökad attraktivitet för 

lärartjänsterna på dessa skolenheter utan att omorganisera – alternativ 3 - 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/kvalitativt-god-undervisning-viktigast-for-elevers-larande
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/kvalitativt-god-undervisning-viktigast-for-elevers-larande
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skulle det kunna införas kompletterande tjänster i form av handledande 

lärare. Dessa skulle kunna utgöra ett förstärkt team som gör ambulerande 

insatser på de norra skolorna. En lösning skulle också kunna vara att hantera 

de olika ansvarsområden som lärare på skolorna idag har utöver sin 

undervisning, exempelvis schemaläggning, IKT-ansvar mm, centralt eller via 

särskilda team, så att tjänsterna på skolorna blir mer renodlade mot 

kärnuppdraget.  

 

Alternativ 1 medför ingen ekonomisk konsekvens. Alternativ 2 innebär en 

besparing på 6 lärartjänster ca 3,7 miljoner kr som kan återinvesteras i 

tvålärarskap i kärnämnena, speciallärare, svenska som andraspråkslärare 

med mera på skolorna. Alternativ 3 skulle innebära ökade kostnader 

motsvarande 3,7 miljoner kr. 

 

LOKALER 

 

Backarydsskolan har idag väl fungerande lokaler, men saknar specialsalar 

för mötesrum, musik och slöjd. Hallabroskolans lokaler är inte 

ändamålsenliga då det saknas grupprum, arbetsrum och mötesrum. Idag 

kompletteras Hallabroskolan med paviljonger, där förskoleklass, fritids, 

skolsköterska och musiksal finns.  

Både i Backaryd och Hallabro finns idag paviljonglösningar. I Backaryd 

inryms hela förskolan i paviljongens lokaler och dessa måste kunna 

inkluderas i skolbyggnaden senast inför läsåret 26/27. Då löper det tillfälliga 

bygglovet ut, ett bygglov som då inte kan förlängas ytterligare. I Hallabro 

har skolan verksamhet i paviljonger och det kommer krävas omfattande 

ombyggnationer av skolornas lokaler både i Backaryd och Hallabro, för att 

anpassa dem så att de blir ändamålsenliga – att befintliga ytor omfördelas. 

Även här löper det tillfälliga bygglovet ut inför läsåret 26/27 – inte heller 

detta bygglov kan då förlängas ytterligare. 

 

Lokalerna i såväl Backaryd som Hallabro måste ställas om senast inför 

läsåret 26/27. De paviljonger som idag avlastar skolans och förskolans 

lokaler, måste då avvecklas och de permanenta lokalerna måste anpassas för 

att inrymma paviljongernas funktioner. Alternativ 2 skulle innebära att ytor i 

de permanenta skolbyggnaderna frigörs, eftersom antalet klasser på skolan i 

det alternativet skulle minska. Det skulle frigöra ytor som kan anpassas så att 

lokalerna blir mer ändamålsenliga. Backarydskolans lokaler erbjuder egen 

ingång till varje klassrum, vilket är positivt för yngre elever. Hallabroskolan 

erbjuder slöjdsal, vilket har betydelse för elever i åk 4–6. Dessa båda 

aspekter talar för att Backarydsskolan skulle bli F-3-skola och 

Hallabroskolan 4–6 – om alternativ 2 skulle beslutas. 
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SKOLSKJUTSAR 

 

Elever bussas idag mellan skolorna för undervisning i slöjd och musik och 

vissa klasser undervisas i B-form på båda skolorna.  

Alternativ 1 och 3 innebär inga förändringar i bussning av elever. Alternativ 

2 skulle innebära att fler elever bussas till och från skolan, dock skulle 

bussning mellan skolorna för undervisning i slöjd och musik skulle 

försvinna, då det inte är samma krav på specialsalar i de lägre årskurserna. 

 

Den totala bussningen skulle bli i stort sett oförändrad i de olika alternativen, 

vilket innebär att det inte finns några ekonomiska konsekvenser.  

 

FRITIDSHEM 

 

Idag erbjuds fritidshem på respektive skola. I de två alternativa 

organisationsförslagen kommer det inte att föreslås någon förändring i detta 

erbjudande – vårdnadshavare föreslås kunna välja fritidshem. Det innebär att 

fritidshemmen kommer att kräva samma bemanning som de idag har. 

Personal behövs för att kunna täcka från öppning på morgonen till stängning 

på kvällen. Elevantalet är därmed inte det som har störst påverkan på 

fritidshemmens bemanning. De olika alternativen påverkar inte erbjudandet 

av fritidshem och ingen större ekonomisk konsekvens kan ses.  

 

 

KOSTEN 

 

Då elevantalet inte förändras i större utsträckning för de olika alternativen så 

består kostens funktioner för samtliga alternativ. Därmed kommer Kosten 

inte påverkas nämnbart och medför heller inga ekonomiska konsekvenser. 

 

BARNRÄTTSPERSPEKTIVET 

 

I de flesta fall berörs barn av de verksamheter som bedrivs under nämndens 

ansvar. I detta fall både nuvarande och kommande barn i och kring Backaryd 

och Hallabro. I utredningen har både barnperspektivet och barnens 

perspektiv beaktats. Barnen har involverats på ett så pedagogiskt sätt som 

möjligt utan att skapa oro. Därmed har vikten av vad de själva tycker är 

viktigt varit i fokus – inte en eventuell förändring i skolorganisationen.  

 

Barnen på skolorna har fått fundera kring vad som är viktigt för dem när det 

gäller trivsel, trygghet och lärande. En övervägande del av eleverna lyfter 
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fram vikten av att ha kompisar. De vill kunna leka tillsammans med 

kompisar på rasten men också kunna samarbeta på lektionstid. De tycker det 

är viktigt med många vuxna ute på rasterna och att få tillgång till varierande 

raster. Många barn tycker också det är viktigt med vuxenstyrda aktiviteter på 

rasterna. 

För sitt lärande menar barnen att det behövs duktiga lärare som kan mycket 

om sitt ämne och som kan svara på frågor. De vill också ha studiero i 

klassrummet, möjlighet till att gå undan och arbeta i mindre grupp eller 

ensam samt få hjälp med läxorna. Barnen vill ha tillgång till hjälpmedel och 

vill få utmaningar i sitt lärande.   

 

Att få ha kompisar är det som barnen anger som mest viktigt för deras 

trivsel. Rasterna har stor betydelse, både att kunna få leka på egen hand men 

att också få möjlighet att delta i styrda rastaktiviteter. För att kunna lyckas 

med en sådan organisation krävs det personal. Lärare är självklart viktiga för 

barnens lärande. De vill ha skickliga och kunniga lärare som kan mycket om 

sitt ämne. Det kräver utbildade och behöriga lärare på plats. Många barn 

behöver också kunna arbeta i mindre grupper eller få en till en undervisning. 

För att varje barn ska få tillgång till det krävs resurser.      

Förslag till beslut 

Utifrån att ha utrett konsekvenserna avseende skolorganisation och barnens 

rätt till likvärdig utbildning föreslår utbildningsförvaltningen 

utbildningsnämnden; 

 

Att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens bedömning att alternativ 2 är 

att föredra vilket möjliggör en F – 3 skola i Backaryd och en 4 – 6 skola i 

Hallabro och avge det som sitt yttrande till kommunfullmäktige.      

Utbildningsnämndens beslut 2022-06-16 

Utbildningsnämnden har bifallit Alternativ 1 som innebär att det finns en F-

6-skola i Backaryd och en F-6-skola i Hallabro.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till utbildningsnämndens 

förslag. 
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Ola Robertsson (S) yrkar bifall till alternativ tre i utbildningsförvaltningens 

förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna alternativ ett i utbildningsförvaltningens 

förslag innebärande att det finns en F-6-skola i Backaryd och en F-6-skola i 

Hallabro.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 317 Dnr 2022-000410 612 

Förslag gällande ersättning för elever 18-20 år som 
studerar på folkhögskola (KAA FHS). 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-08-18 § 131: 

Behov av att erbjuda folkhögskola  

Arbetsgruppen för det Kommunala aktivitetsansvaret – KAA, önskar att 

kunna erbjuda elever som inte klarar studier i den kommunala 

gymnasieskolan, möjlighet att studera på folkhögskola. Folkhögskola är en 

skolform som kan passa vissa ungdomar bättre än traditionell 

gymnasieundervisning.  

En elev som har fyllt 18 år, kan söka till folkhögskola, men det har visat sig 

att flera av dessa ungdomar inte klarar av den kostnad det innebär att vara 

inskriven på en folkhögskola. Vi skulle alltså vilja att kommunen står för den 

kostnad eleven har för externat samt lunch. Detta skulle innebära att dessa 

ungdomar får samma ekonomiska förutsättningar som elever som går på 

gymnasiet.       

Bedömning 

Kostnader att ersätta 
1. Externatavgift – 230: - för fyra veckor. (Läromedel, olycksfallsförsäkring, 

kostnad för några gemensamma måltider och utflykter, fritt kaffe/te samt viss 

kopiering/utskrift) 

2. Lunch – 50:-/dag, måndag – fredag. 

 

Total kostnad  

Externat 230:- 4 veckor 10 månader = 230 x 10= 2300 kr/elev 

Lunchersättning 250kr/veckan 30 veckor. 7500kr/elev 

Total kostnad: 9 800kr/elev och år. 
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Översikt antal elever och kostnader 

 

Antal elever      Kostnad 

1 9 800 

2 19 600 

3 29 400 

4 39 200 

5 49 000 

 

Förslag till beslut 

KAA-gruppen föreslår att Utbildningsnämnden avsätter en pott på 49 000kr/ 

år för att kunna ersätta max 5 elever för kostnaden för folkhögskola enligt 

ovan. KAA-gruppen beslutar vilka som kan komma i fråga för denna 

ersättning.      

Utbildningsnämndens beslut 2022-08-18 § 131 

Utbildningsnämnden bifaller förslaget om engångsbeslut för år 2022 att 

avsätta en pott på 49 000kr/ år för att kunna ersätta max 5 elever för 

kostnaden för folkhögskola, samt remitterar ärendet vidare till 

Kommunstyrelsen för ställningstagande/beslut om kommande år. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att återremittera ärendet till utbildningsnämnden för att 

tillsammans med socialnämnden utreda och återkomma med ett förslag till 

beslut avseende ersättning till elever som studerar folkhögskola för 

kommande år.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att återremittera 

ärendet till utbildningsnämnden för att tillsammans med socialnämnden 

utreda och återkomma med ett förslag till beslut avseende ersättning till 

elever som studerar folkhögskola för kommande år. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 318 Dnr 2022-000154 055 

Äskande och upphandling avseende 
beslutsstödsystem 

 

Sammanfattning  

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 mars 2022 

presenterades ett tilläggsäskande för ekonomiska förutsättningar för 

införande av beslutsstödsystem (BI) för Ronneby kommuns verksamhet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade då att återremittera ärendet för att 

få en djupare redovisning av vinsterna som skulle göras med ett 

beslutsstödsystem.  

Under rubriken ”Beräkning och resonemang om vinster efter införande av 

beslutsstödsystem” redovisas vinsterna som skulle göras med ett 

beslutsstödsystem.      

Bedömning 

Denna del kommer från tjänsteskrivelsen ”Äskanden och upphandling 

avseende beslutsstödsystem daterad den 10 mars 2022.  

I budgetprocessen 2020 fick kommundirektören i uppgift att ta fram och 

implementera ett beslutsstödsystem. Medel beviljades för år 2021: 400 tkr, år 

2022: 200 tkr, år 2023: 200 tkr. Flera nämnder ställer krav på att 

verksamheten ska följa upp kostnader och intäkter frekvent. Det saknas ett 

sammanhållet systemstöd för att enkelt ta fram underlag. Information och 

data finns i flera olika system och Excelfiler. Framtagande av rapporter 

kräver flera timmars arbete från chefer och ekonomiavdelning. Ronneby 

kommuns lösning ska utgå ifrån att utveckla redan befintliga system för att 

skapa ändamålsenlig digital arbetsplats för chefer och medarbetare. Chefer 

vill ha möjlighet att i det dagliga arbetet på effektivt och enkelt sätt ta fram 

underlag för effektivt beslutsfattande.  

Enheten för strategisk samhällsutveckling har fått uppdraget att genomföra 

en förstudie av införandet av beslutsstöd.  

Den 7/10-2021 hölls en workshop med representanter från förvaltningar, 

bolag, ekonomi och personal. Det som framkom i den har legat till grund för 

fortsatt arbete med förstudien. Under v 43 2021 gjordes en fördjupad 

förfrågan till personalenheten och ekonomienheten. Materialet från 
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workshopen och den fördjupade förfrågan blev grunden till att gå ut med en 

offertförfrågan till 4 olika företag som levererar och implementerar lösningar 

för beslutsstöd. I offertförfrågan efterfrågas prisuppgifter utifrån kartlagda 

behov. Behoven som synliggjorts är att det ska vara ett system som är enkelt 

att administrera. 

 Informationen ska presenteras på ett samlat sätt och ska vara enkel att 

hantera (enkelt och visuellt) 

 ”Få klick” (klicka till färdiga delar)  

 Informationen ska kunna ges för realtid, man ska se hur det går 

ekonomiskt i förhållande till budget (ekonomi i realtid)  

 Informationen ska vara strukturerad så att den underlättar analys och 

ger underlag för beslut  

 Det ska gå att avläsa trender  

 Informationen ska vara ett stöd i planeringen framåt   

En första version inkluderar data kopplat till ekonomi och personal. Men 

hänsyn ska också tas att i framtiden kunna koppla på data från respektive 

förvaltningars verksamhetssystem rörande olika insatser och kunder. 3 av 

företagen har valt att svara på offertförfrågan. 

 

Beräkning och resonemang om vinster efter införande av 

beslutsstödsystem  

Efter återremittering av ärendet i mars 2022 har projektet arbetat vidare och 

kommit fram till ett införande av beslutsstödsystem på ett annat sätt än det 

var tänkt från början. Det handlar om att börja med en förvaltning som 

”pilot” för att lära oss om både verktyg, implementation och effekter. Vår 

tanke är att börja med Vård- och omsorg vilket innebär att vi hämtar data 

från verksamhets-, ekonomi- och personalsystem. Data från de två 

sistnämnda kommer att kunna användas av alla verksamheter redan initialt 

Vilka är då vinsterna? 

Hur stor tidsbesparingen blir beror egentligen på vad man gör idag, dvs hur 

mycket kräver vi av chefer att ha koll på sin verksamhet. Varje ansvarig har 

ett område att ha koll på som är brett och kräver bra analyser för att kunna 

vara proaktiv och för detta behövs stöd för att kunna ta fram välgrundade 

beslutsunderlag.  

Genom att lägga ut beslutstödsinfo till chefer behöver 

administrationen/stödet ändra sitt arbete till att inte innefatta analyser såsom 
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”hur ser det ut?” Initialt kan det komma att kosta mer tid både centralt och på 

funktioner på förvaltningar som behöver konfigurera och underhålla 

verktyget men på sikt sparas tid samtidigt som kvalitetsarbete hos ekonomer, 

HR och chefsstöd förbättras.  

Chefer arbetar ofta med Excel och får rapporter direkt från ekonomi, HR 

och/eller verksamhetssystem som inte ger den hela bilden vilket innebär att 

de inte kan göra de analyser som görs i ett beslutsstöd. Målet är att man 

genom att arbeta med en dashboard, när som helst kan hålla koll på sitt 

ansvar ända ner till detaljnivå, vilket i sin tur skapar bättre 

arbetsmiljömässiga förutsättningar.  

På sikt kommer att finnas besparingar när den ekonomiska uppföljningen hos 

varje chef blir enklare och därmed ger större möjlighet att påverka sin egen 

budget i tid. Beslutsstödsystemet ska integreras in i Stratsys. I grund och 

botten handlar BI om att 

 ta fram välgrundade beslutsunderlag 

 få bättre kontroll över verksamhe samt ekonomi  

 öka kvaliteten i verksamhetetens grunduppdrag 

 frigöra tid för att göra rätt från början • skapa utrymme att utveckla 

grunduppdraget genom att arbeta med ständiga förbättringar. 

Kan vi sätta siffror på detta? Att göra nyttoberäkningar baserat på 

ekonomiska effekter på besparingar kan slå fel när det handlar om 

välfärdsverksamhet där fokus är att öka kvaliteten och tillgänglighet. Det 

finns avancerade kalkylmetoder som sätter kronor på förbättrad kvalitet men 

beräkningarna blir antaganden och man behöver oavsett följa upp 

implementationen och dess effekter längre fram, en uppföljning som 

systemägare ansvarar för att genomföra. 

Vi gör ändå en enkel beräkning och räknar med att spara tid med ca 1 

timme/vecka (beräkningsgrund 40 veckor per år) per ansvarig får vi fram ett 

underlag som ger ett beräknat årligt ”överskott” till ca 200 tkr per år från år 2 

för första fasen. Överskottet handlar framför allt om att frigöra tid, minska 

tidstjuvar och förbättra kvalitet i besluts- och analysunderlag. Beräkningen är 

baserad på fas 1, ca 20 chefer på Vård- och omsorg. 

 

Kostnader första fasen: 

Projekt och införande 600 tkr Innevarande år 2022 

Löpande årlig kostnad 200 tkr Från 2023 och framåt 
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Konsulttimmar utveckling 50 tkr Från 2023 och framåt 

 

I en kommande fas skulle verksamhetsdata från utbildnings- och 

socialförvaltningen implementeras och till detta förbättringar i ekonomi- och 

personaldata för samtliga övriga förvaltningar. En beräkning med samma 

utgångspunkt som ovan, spara 1 timme/vecka kommer det beräknade årliga 

”överskottet” att landa på ca 1 500 tkr från 2024 (baserat på ca 120 

ansvariga) under förutsättning av fas 2 implementeras under 2023. 

Kostnaden för implementation av fas två beräknas till ca 1 000 tkr och den 

löpande årliga totala kostnaden beräknas bli ca 700 tkr. Till detta borde 

läggas ca 140 tkr till 180 tkr i konsulttimmar för utveckling, årligen. 

Kostnader fas 2 och framåt: 

Projekt och införande 1 000 tkr År 2023 

Löpande årlig kostnad 700 tkr Från 2023 och framåt 

Konsulttimmar utveckling 140 – 180 tkr Från 2023 och framåt 

 

Efter återremittering av ärendet i mars 2022 har projektet arbetat vidare och 

kommit fram till ett införande av beslutsstödsystem på ett annat sätt än det 

var tänkt från början. Det handlar om att börja med en förvaltning som 

”pilot” för att lära oss om både verktyg, implementation och effekter. Vår 

tanke är att börja med Vård- och omsorg vilket innebär att vi hämtar data 

från verksamhets-, ekonomi- och personalsystem. Data från de två 

sistnämnda kommer att kunna användas av alla verksamheter redan initialt. 

Tidigare spår har handlat om att beställa en egenutvecklad lösning hos en 

leverantör för 400 tkr för få till de mest grundläggande behoven. Den skulle 

innebära att vi blir helt konsultberoende i all vidare utveckling. Dessutom är 

den ingen standardiserad lösning. Nästa spår handlade om att genomföra en 

upphandling behöver där det kan tecknas ett avtal med en leverantör för ett 

längre samarbete och för en hållbar lösning. 

Alternativet är nu genom ett införande i steg teckna ett avtal med en 

leverantör genom att avrop och genom att teckna via ett återförsäljaravtal. 
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Budget/kalkyl  
      

Budget 2022-2025 2022 2323 2024 2025 Sum 22-25 

Implementation -  kr -  kr -  kr -  kr -  kr 

Drift 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 800 000 kr 
Utveckling -  kr -  kr -  kr -  kr -  kr 

 
Tilläggsäksning 

 
2022 

 
2323 

 
2024 

  
2025 

  
Sum 22-25 

Implementation 600 000 kr 1 000 000 kr - kr - kr 1 600 000 kr 

Drift -  kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 1 500 000 kr 
Utveckling 50 000 kr 140 000 kr 140 000 kr 180 000 kr 510 000 kr 

 
Ny budget 

 
2022 

 
2323 

 
2024 

 
2025 

 
Sum 22-25 

Implementation 600 000 kr 1 000 000 kr -  kr -  kr 1 600 000 kr 

Drift 200 000 kr 700 000 kr 700 000 kr 700 000 kr 2 300 000 kr 

Utveckling 50 000 kr 140 000 kr 140 000 kr 140 000 kr 470 000 kr 

 

Det är viktigt att än en gång påminna om att det handlar om att ta fram 

välgrundade beslutsunderlag, få bättre kontroll över verksamhet samt 

ekonomi, öka kvaliteten i verksamhetetens grunduppdrag, frigöra tid för att 

göra rätt från början och skapa utrymme att utveckla grunduppdraget genom 

att arbeta med ständiga förbättringar 

     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen 

beslutar att 

 godkänna tilläggsäskandet för implementation av 

beslutsstödsystem (BI) år 2022: 600 tkr och för år 2023 1 000 tkr 

 godkänna äskande av löpande kostnader för beslutsstödsystem (BI) 

med 500 tkr och utveckling med 50 tkr för 2022, 140 tkr årligen från 

2023.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att hänskjuta ärendet till 

budgetberedningen.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till budgetberedningen.  

________________ 

Exp: 

Krister Svensson, utvecklingschef  

Budgetberedningen, att. Johan Sjögren  
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§ 319 Dnr 2022-000132 101 

Trygghetsmiljonen 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har inför 2022 beslutat att Ronneby kommun ska skapa 

ytterligare ett fokusområde benämnt Trygghet. Detta uppdrag innebär bland 

annat att möjliggöra för kommunala verksamheter att söka finansiering av 

brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande insatser för upp till 1 miljon 

kronor under 2022. Handläggning av inkomna ansökningar sker inom 

Enheten för strategisk utveckling. 

 

Enheten för Näringsliv - platsutveckling har inkommit med en ansökan som 

innebär att de önskar sätta upp en LED-belyst julklapp på torgets nedre del. 

Motivering till denna insats är att ljus och belysning är en viktig del av 

arbetet med att skapa en mer trygg och attraktiv stadskärna. Som en balans 

till den traditionella granen på Ronneby Torgs övre del önskar man installera 

denna led-belysta julklapp i 3D, storlek 420x300x300 cm på torgets nedre 

och mörkare del. Denna är tänkt att ersätta det julpaket i trä som funnits 

under jultid på denna plats under 5 år.  

Vidare anger man i ansökan att belysning av den här karaktären inte bara 

skapar ljus och trygghet i en annars mörk del av torget, det skapar också en 

mötesplats, en upplevelse och en vilja att interagera och att röra sig inne i 

julklappen.  

 

De övergripande målet med insatsen är: 

 Öka tryggheten och bjuda in till interaktion 

 

Förväntat utfall  
Centrum blir mer attraktivt och människors vilja att röra sig i stadskärnan 

ökar. Detta bidrar till ökat flöde av människor som i förlängningen påverkar 

tryggheten positivt.  
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Uppföljning av insatsen  

 Visuellt genom att observera flödet runt platsen  

 

Sökt belopp  

74 000kr plus moms. 

 

Tidplan 

Beställning snarast. Uppsättning mitten av november, nertagning början av 

februari 2023. 

Bedömning 

Trygghet är en betydelsefull faktor för stadens attraktionskraft, och för att 

invånarna ska vilja röra sig i staden under dygnets alla timmar. Belysning 

utgör då en viktig del för att öka tryggheten. Ljus och belysta områden 

skapar mötesplatser och förebygger att brott begås. Insatsen kan ses som en 

del av olika trygghetsskapande åtgärder. Det bedöms också vara intressant 

att observera effekten av en sådan temporär insats som skulle kunna bli 

återkommande vid ett positivt utfall. 

 

Lokala BRÅ har under 2022 riktat ett större fokus mot att utveckla 

samverkan med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet, och det 

bedöms vara positivt när en insats kan påverka flera mål såsom både ökad 

trygghet och få en attraktiv stadskärna i syfte att utveckla platsen Ronneby. 

Kostnaden för insatsen bedöms vara rimlig i förhållande till förväntat utfall.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att beskriven insats att 

installera en LED-belyst julklapp på nedre delen av torget, för kostnaden  

74 000kr + moms, finansieras med medel ur Trygghetsmiljonen under 2022. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att beskriven insats att installera en LED-belyst julklapp 

på nedre delen av torget, för kostnaden 74 000kr + moms, finansieras med 

medel ur Trygghetsmiljonen under 2022. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att beskriven 

insats att installera en LED-belyst julklapp på nedre delen av torget, för 

kostnaden 74 000kr + moms, finansieras med medel ur Trygghetsmiljonen 

under 2022. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 320 Dnr 2022-000352 430 

Remiss bevarandeplan Bräkneåns (SE0410168) 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen har begärt ett yttrande över Uppdaterad bevarandeplan för 

Natura 2000-området Bräkneån (SE0410168). Den uppdaterade planen 

bedöms inte innebära några större förändringar mot tidigare plan. Ändringar 

i planen innebär främst ett förtydligande av arter och naturtypers krav enligt 

Länsstyrelsen.  

 

Ronneby kommun har tagit del av remissen och har inga kommentarer till 

Uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området Bräkneån (SE0410168).      

Bedömning 

Länsstyrelsen har begärt ett yttrande över Uppdaterad bevarandeplan för 

Natura 2000-området Bräkneån (SE0410168) med svarstid senast 21 augusti. 

Ronneby kommun har fått förlängd svarstid till 15 september. 

 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden inom hela EU med syfte att 

bevara värdefull natur. Aktuell länsstyrelse tar fram en bevarandeplan för 

Natura 2000-området efter samråd med markägare, kommuner och andra 

berörda. Planen beskriver områdets värden, vilka arter och naturtyper som 

finns, mål för området, vilka skydds- och skötselåtgärder som behövs samt 

eventuella hot mot värdena. 

 

Orsaken till att planen har uppdaterats är att i förslaget till den nationella 

planen för moderna miljövillkor för vattenkraft beskrevs risken för konflikt 

mellan bevarandemål i Natura 2000-områden och elproduktion kopplat till 

vattenkraft. Länsstyrelserna fick därför i uppdrag att genom fördjupade 

beskrivningar för utpekade sötvattenanknutna naturtyper och arter, utveckla 

och förtydliga de ekologiska förutsättningar som krävs för att uppnå 

bevarandemålen. Bevarandemålen ska även vara underlag i vatten-

myndigheternas arbete med fastställande av miljökvalitetsnormer för vatten. 

 

Den uppdaterade planen bedöms inte innebära några större förändringar mot 

tidigare plan. Ändringar i planen innebär främst ett förtydligande av arter 

och naturtypers krav enligt Länsstyrelsen.  
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Ronneby kommun har tagit del av remissen och har inga kommentarer till 

Uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området Bräkneån (SE0410168). 

 

Verksamheter och råd som har varit tillfrågade att ta del av remissen har 

varit Miljö- och energirådet, teknik- fritid- och kulturförvaltningen, miljö- 

och byggnadsförvaltningen, Ronneby Miljö & Teknik AB och Enheten för 

strategisk samhällsutveckling.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ovanstående 

sammanfattning som remissvar för Uppdaterad bevarandeplan för Natura 

2000-området Bräkneån (SE0410168).      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ovanstående sammanfattning 

som remissvar för Uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området 

Bräkneån (SE0410168). 

________________ 

Exp: 

Martina Adenholm, miljöstrateg  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(48) 
2022-09-12  

 

  
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 321 Dnr 2022-000367 101 

Föreläggande om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen - Sune Håkansson Målnr. 2399-22 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut av den 25 maj 2022, § 104, dnr KS 2022/221 

”Köp av Svenstorp 20:6 och 20:7” har överklagats av Sune Håkansson. 

Överklagandet handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö, mål nr. 2399-22. 

 

Undertecknad kommunjurist har yttrat sig över laglighetsprövningen den 16 

augusti 2022 och har yrkat att överklagan ska avslås.  

 

Yttrandet har lämnats med stöd av p. 1.5 i kommunstyrelsens 

delegationsordning och kommunstyrelsen ska besluta om yttrandet ska 

vidhållas.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

fastställa kommunjuristen yttrande den 16 augusti 2022 som har lämnats in 

till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 2399-22.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

kommunjuristen yttrande den 16 augusti 2022 som har lämnats in till 

Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 2399-22. 

Deltar inte i beslutet  

Ola Robertsson (S), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V) deltar inte i 

beslutet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 322 Dnr 2022-000369 101 

Föreläggande om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen - Sune Håkansson 

Målnr 2807-22 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut av den 22 juni 2022, § 135, dnr KS 2022/103 

”Hyresavtal Johannishus äldreboende” har överklagats av Sune Håkansson. 

Överklagandet handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö, mål nr. 2807-22. 

 

Undertecknad kommunjurist har yttrat sig över laglighetsprövningen den 19 

augusti 2022 och har yrkat att överklagan ska avslås.  

 

Yttrandet har lämnats med stöd av p. 1.5 i kommunstyrelsens 

delegationsordning och kommunstyrelsen ska besluta om yttrandet ska 

vidhållas.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

fastställa kommunjuristen yttrande den 19 augusti 2022 som har lämnats in 

till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 2807-22.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

kommunjuristen yttrande den 16 augusti 2022 som har lämnats in till 

Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 2399-22. 

Deltar inte i beslutet  

Ola Robertsson (S), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V) deltar inte i 

beslutet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 323 Dnr 2022-000426 730 

Upphandling av trygghetsskapande teknik  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-08-31 § 119: 

Blekinges samtliga kommuner har tagit fram en gemensam upphandling av 

trygghetsskapande teknik till ordinärt boende. Det vi vill upphandla är en plattform 

som håller samman de lösningar som ger vårdtagarna trygghet och som kan göra 

dem självständiga i ordinärt boende. Det gäller bl.a. trygghetslarm, fjärrtillsyn och 

sensorer. Om larm behöver skickas till hemtjänsten behövs en larmhantering som 

en larmcentral eller en applikation i hemtjänstens mobiltelefoner. En sådan 

plattform kommer krävas för att undvika administrativt dubbelarbete och dyra 

abonnemangskostnader. I framtiden kommer varje vårdtagare ha ett flertal olika 

tekniska lösningar. Många av dessa kommer generera olika larm som ska hanteras i 

olika mobilapplikationer vilket inte är hanterbart. Därför krävs lösningar som 

hänger ihop. Vi har idag ett avtal på Trygghetslarm till 2022-10-16 som kommer 

förlängas. Karlskrona kommuns upphandlare håller i upphandlingen som satts ihop 

tillsammans av representanter från Blekinges fem kommuner.    

Bedömning 

Blekinges samtliga kommuner har tagit fram en gemensam upphandling av 

trygghetsskapande teknik till ordinärt boende. Det vi vill upphandla är en plattform 

som håller samman de lösningar som ger vårdtagarna trygghet och som kan göra 

dem självständiga i ordinärt boende. Det gäller bl.a. trygghetslarm, fjärrtillsyn och 

sensorer. Om larm behöver skickas till hemtjänsten behövs en larmhantering som 

en larmcentral eller en applikation i hemtjänstens mobiltelefoner. En sådan 

plattform kommer krävas för att undvika administrativt dubbelarbete och dyra 

abonnemangskostnader. I framtiden kommer varje vårdtagare ha ett flertal olika 

tekniska lösningar. Många av dessa kommer generera olika larm som ska hanteras i 

olika mobilapplikationer vilket inte är hanterbart. Därför krävs lösningar som 

hänger ihop. Vi har idag ett avtal på Trygghetslarm till 2022-10-16 som kommer 

förlängas.  Karlskrona kommuns upphandlare håller i upphandlingen som satts ihop 

tillsammans av representanter från Blekinges fem kommuner.      

Förslag till beslut 

Vård- och Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att fastställa 

upphandlingsdokumenten gällande upphandling Trygghetsskapande teknik Ordinärt 

boende i Blekinge.       



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(48) 
2022-09-12  

 

  
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-08-31 § 119 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

upphandlingsdokumenten gällande upphandling Trygghetsskapande teknik 

Ordinärt boende i Blekinge. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet fastställer 

upphandlingsdokumenten gällande upphandling Trygghetsskapande teknik 

Ordinärt boende i Blekinge.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

gällande upphandling Trygghetsskapande teknik Ordinärt boende i Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Pernilla Haraldsson, vård- och omsorgsförvaltningen  

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 324 Dnr 2022-000428 009 

Fullmakt - upphandling av digitalt dialog- och 
kunskapsstöd för svårläkta sår 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2022-08-31 § 122: 

Region Blekinge har inkommit med ett förslag till fullmakt avseende 

upphandling av digitalt dialog- och kunskapsstöd för svårläkta sår. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-08-31 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom Region Blekinges förslag till 

fullmakt för upphandling av digitalt dialog- och kunskapsstöd för svårläkta 

sår och föreslår kommunstyrelsen att godkänna densamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

Region Blekinges förslag till fullmakt för upphandling av digitalt dialog- och 

kunskapsstöd för svårläkta sår. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 325 Dnr 2022-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Följande kurser och inbjudningar föreligger: 

- SKR, Webbinarium - hot och hat mot förtroendevalda. 

- SKR, Medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan  åtgärd.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 326 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga delgivningsärenden. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  

 


