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Beslutande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 
2021-04-21 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare  

2021-04-21 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns 
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2021-04-21 samt kungjorts i Blekinge-Posten 
med tid och plats 2021-04-22. 

 

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Justering sker digitalt onsdag 2021-05-05 kl. 15:00  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 89-118 
 Christoffer Svensson  

 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 2021-04-29 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-05 

  

Datum då anslaget tas ner 2021-05-28 

  

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 Christoffer Svensson  
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Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter Nils Ingmar Thorell (L), Ordförande 
Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordförande 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Roger Fredriksson (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
Anders Bromée (M) 
Helene Fogelberg (M) 
Anders Lund (M) 
Therese Åberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Kenneth Michaelsson (C) 
Tim Svanberg (C) 
Silke Jacob (C) 
Roger Gardell (L) 
Willy Persson (KD) 
Magnus Pettersson (S) 
Malin Månsson (S) 
Tommy Andersson (S) 
Annette Rydell (S) 
Ola Robertsson (S) 
Catharina Christensson (S) 

Jan-Eric Wildros (S) 
Stefan Österhof (S) 
Kranislav Miletic (S) 
Pär Dover (S) 
Peter Bowin (V) 
Omid Hassib (V) 
Lova Necksten (MP) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Gina Hellberg Johansson (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) 
Bengt Åke Johansson (SD) 
Tim Aulin (SD) 
Mattias Ronnestad (SD) 
Carina Aulin (SD) 
Anders Oddsheden (SD) 
Haide Friberg (SD) 
Yvonne Olsson (SD) 
Johan Grönblad (SD) 
Anna Carlbrant (OPT RP) 
Sune Håkansson (RP) 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övriga 

Johan Sandberg (M) tjänstgör istället för Kajsa Svensson (M) 
Magnus Gustafsson (C) tjänstgör istället för Hillevi Andersson (C) 
Thomas Svensson (S) tjänstgör istället för Amani El-Ali (S) 
Agnetha Wildros (S) tjänstgör istället för Monica Lindqvist (S) 
Magnus Johannesson (S) tjänstgör istället för Ingrid Karlsson (S) 
Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Anna-Karin Wallgren (S) 
Tony Holgersson (SD) tjänstgör istället för Tomas Lund (SD) 

Fredrik Jacobsen (M) 
Magnus Björk (S) 
Jesper Grönblad (SD) 
Sten-Albert Olsson (SD) 
Rolf Loberg (RP) 

Christoffer Svensson, kommunsekreterare 

JanAnders Palmqvist, revisionens ordförande 

Årskurs 4 Kallingeskolan § 90
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§ 92 Dnr 2021-000257 194 9 
Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Anders Lund (M) angående 
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§ 93 Dnr 2021-000183 023 11 
Fyllnadsval till uppdragen som ledamot i Kommunfullmäktige, 
ledamot i utbildningsnämnden och ledamot i socialnämnden, Anna-
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§ 94 Dnr 2021-000227 023 12 
Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i AB Ronneby 
Helsobrunn, Magnus Johannesson (S) ............................................................. 12 

§ 95 Dnr 2021-000252 023 13 
Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden, Charlotte Svanberg (C) ........................................................... 13 

§ 96 Dnr 2021-000279 023 14 
Anhållan om entledigande från uppdrag som nämndeman, Sandra 
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§ 97 Dnr 2021-000075 040 15 
Årsredovisning 2020 för Ronneby kommun samt fråga om 
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§ 98 Dnr 2021-000093 040 25 
Ägardirektiv till årsstämmor 2021 för kommunens helägda bolag (för 
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§ 99 Dnr 2020-000666 140 30 
Kommunfullmäktiges uppdrag till verksamheten 2020 Förbättra 
företagsklimatet i Ronneby ................................................................................ 30 

§ 100 Dnr 2018-000181 356 32 
Ny taxekonstruktion VA- Brukningstaxa ............................................................ 32 

§ 101 Dnr 2020-000647 003 34 
Reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge .............................................. 34 

§ 102 Dnr 2021-000122 003 37 
Ändring av reglemente kommunstyrelsen ......................................................... 37 

§ 103 Dnr 2020-000611 011 39 
Förlängning av Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun ................. 39 

§ 104 Dnr 2021-000153 001 41 
Uppdrag till Socialnämnden - beslut av KF ........................................................ 41 

§ 105 Dnr 2021-000149 730 43 
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Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter för vård- och 
omsorgsnämnden 2021 .................................................................................... 43 

§ 106 Dnr 2021-000150 739 47 
Hyra Sörby Center ............................................................................................ 47 

§ 107 Dnr 2021-000104 220 49 
Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual ........................................... 49 

§ 108 Dnr 2020-000530 001 52 
Ansvarsfördelning lokalförsörjning..................................................................... 52 

§ 109 Dnr 2021-000113 179 56 
Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor enligt LSO och 
LBE, Räddningstjänsten Östra Blekinge............................................................ 56 

§ 110 Dnr 2020-000660 192 57 
Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) angående 
beslutsgång vid investeringar inom kommunkoncernen .................................... 57 

§ 111 Dnr 2018-000357 192 61 
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell 
(L) om att övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan .................. 61 

§ 112 Dnr 2018-000434 109 63 
Besvarande av medborgarförslag - Förslag om webbkamera över 
Karösundet och gästhamnen i Ekenäs .............................................................. 63 

§ 113 Dnr 2020-000547 109 65 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - önskan om att det byggs 
en större hundrastgård i Kallinge ...................................................................... 65 

§ 114 Dnr 2020-000504 109 66 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Cykelbana mellan 
Hamnvägen och Angelskogs återvinningscentral .............................................. 66 

§ 115 Dnr 2021-000021 001 68 
Återrapportering från krisledningsnämnden 2021 .............................................. 68 

§ 116 Dnr 2021-000272 192 69 
Anmälan av motion från Sune Håkansson (RP) angående 
omarbetning av regler för förtroendevaldas arvoden ......................................... 69 

§ 117 Dnr 2021-000288 192 70 
Anmälan av motion från Lova Necksten (MP) - inför "huskurage" i 
Ronnebyhus AB ................................................................................................ 70 

§ 118 Dnr 2021-000289 192 72 
Anmälan av motion från Stefan Österhof (S) om "Utveckling och 
Demokrati; Ungas inflytande utvecklar och stärker hela kommunen" ................ 72 
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§ 89 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. Justeringen äger rum på

onsdag 2021-05-05 kl. 15:00 och sker digitalt.

________________ 
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§ 90 Dnr 2021-000007 101 

Medborgarförslag 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag anmäls: 

Dnr Ärendemening Beredning Beslut 

2021/185 MEDBORGARFÖRSLAG 

- rusta upp lekparken vid

Ekenäs Gästhamn

TFKN TFKN 

2021/207 MEDBORGARFÖRSLAG 

- Brottsförebyggande

åtgärder vid Ekenäs

marinas bryggor

TFKN, KS KF 

2021/223 MEDBORGARFÖRSLAG 

placera en vägbom vid 

Skärsjön 

KS (Mark- och 

exploateringsenheten, 

MEX) 

KS 

2021/246 MEDBORGARFÖRSLAG 

anordna en 

rastplats/grillplats på del 

av Karlsnäsleden 

TFKN, KS (Enheten 

för strategisk 

samhällsutveckling, 

ESS) 

KF 

2021/261 MEDBORGARFÖRSLAG 

- Två laddplatser för

elbilar i hörnet på

parkeringen vid

Rosengatan

KS KS 

2021/263 MEDBORGARFÖRSLAG 

- Spontanidrottsplats vid

Kallingeskolan (5)

KS (MEX) KF 

2021/264 MEDBORGARFÖRSLAG 

- Kompisgunga, ny

klätterställning eller

hinderbana och linbana på

Kallingeskolans skolgård

(3)

UN, TFKN KS 

2021/265 MEDBORGARFÖRSLAG 

- Skatepark bakom

Järnvallen (2)

TFKN TFKN 

2021/266 MEDBORGARFÖRSLAG 

- Mountainbikebana vid

TFKN TFKN 
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F17/Värperydsvägen (2) 

2021/267 MEDBORGARFÖRSLAG 

- Fler duschar med dörrar

och större toaletter i

Kallinge sporthall (1)

TFKN TFKN 

2021/268 MEDBORAGRFÖRSLAG 

- Aktivitetsbana vid Mc

Donalds (1)

TFKN, KS (MEX) KF 

2021/269 MEDBORGARFÖRSLAG 

- Cykelpark/skatepark vid

Mc Donalds (1)

TFKN, KS (MEX) KF 

2021/270 MEDBORGARFÖRSLAG 

- Lokal att lana i på

fritidsgården i Kallinge (1)

TFKN TFKN 

Årskurs 4 från Kallingeskolan medverkar och berättar om 
medborgarförslagen 2021/263-2021/269

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen behandlas enligt ovan.   

Deltar i debatten 

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

Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M), Nicolas Westrup (SD), Kenneth 

Michaelsson (C) och Peter Bowin (V).  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen behandlas enligt ovan. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställarna  

Berörda  
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§ 91 Dnr 2021-000008 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga interpellationer vid dagens sammanträde.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 92 Dnr 2021-000257 194 

Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Anders Lund (M) 
angående hyresnivån för Ålycke 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson (RP) ställer följande fråga till Anders Lund (M): 

Det är inte helt enkelt att läsa redovisningarna från Vård- och 

omsorgsnämnden. Därför ställs frågan: 

Är det så att nämnden under 2020 har betalat full hyra för Ålycke, trots att 

bara kringsvid hälften av lägenheterna har kunnat utnyttjas, samt att ingen 

avräkning har skett mellan Nämnden och Ronnebyhus (vilket borde ha skett, 

enligt gällande avtal)? 

 

Anders Lund (M) lämnar följande svar på frågan: 

 svaret på Sunes fråga är ja 

 

Nämnden har betalat full hyra för Ålycke sedan 2017, hyran har inte 

förändrats. 

Sommaren 2020 tar dock förvaltningen kontakt med Ronnebyhus för att 

omförhandla hyran. 

11/8 2020 Tillförordnad förvaltningschef Carina Ringtun kontaktar Johanna 

Kogg på Ronnebyhus gällande omförhandling av hyran för Ålycke.  

 

19/8 2020 Peter Persson, VD Ronnebyhus, svarar att ”Vi har noterat och 

daterat er uppsägning (uppsägning för omförhandling) avseende Ålycke och 

återkommer i det ärendet inom kort.” 

 

21/1 2021, Carina Ringtun, Kristina Glimmeborn, Hanna Bodesund 

(kommunens lokalstrateg), samt Peter Persson (VD Ronnebyhus), går 

igenom ritningarna över Ålycke.    

 

28/1 2021 Ronnebyhus har möte angående brandskyddet på Ålycke.  
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8/2 2021 Besked från Ronneby hus att de tar fram förslag på nytt 

hyreskontrakt för de ytor som vi som förvaltning avser disponera 

fortsättningsvis. 

 

22/2 2021 Förslag på nytt hyresavtal inkommer till förvaltningen. 

 

Detta nya hyresavtal har nu passerat vård- och omsorgsnämnden samt 

KSAU. KSAU har tagit beslut om att avtalet ska omförhandlas, vilket är en 

process som nu pågår, där kommunens lokalstrateg Hanna Bodesund leder 

arbetet.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Lund (M) och Sune Håkansson (RP). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar frågan och svaret till protokollet.  

________________ 
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§ 93 Dnr 2021-000183 023 

Fyllnadsval till uppdragen som ledamot i 
Kommunfullmäktige, ledamot i utbildningsnämnden 
och ledamot i socialnämnden, Anna-Karin Wallgren (S) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 65 att entlediga Anna-Karin 

Wallgren (S) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, 

utbildningsnämnden och socialnämnden. Fyllnadsval till nya ledamöter i 

utbildningsnämnden och socialnämnden bordlades.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S).  

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att utse Malin Norfall (S) till ny ledamot i 

utbildningsnämnden och Magnus Björk (S) till ny ledamot i socialnämnden.       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Malin Norfall (S) till ny ledamot i 

utbildningsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Magnus Björk (S) till ny ledamot i 

socialnämnden.  

3. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval till ny ersättare i 

socialnämnden efter Magnus Björk (S).  

________________ 

Exp: 

Malin Norfall 

Magnus Björk 

Socialnämnden 

Utbildningsnämnden  

Kanslienheten  
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§ 94 Dnr 2021-000227 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot 
i AB Ronneby Helsobrunn, Magnus Johannesson (S) 

 

Sammanfattning  

Magnus Johannesson (S) anhåller om entledigande från uppdraget som 

ledamot i AB Ronneby Helsobrunn.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S).  

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Magnus Björk 

(S) till ny ledamot i AB Ronneby Helsobrunn.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Magnus Johannesson (S) från 

uppdraget som ledamot i AB Ronneby Helsobrunn. 

2. Kommunfullmäktige utser Magnus Björk (S) till ny ledamot i AB 

Ronneby Helsobrunn. 

________________ 

Exp: 

Magnus Johannesson 

Magnus Björk 

Ekonomienheten, att Johan Sjögren  

 

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
30

49
d8

af
-e

42
4-

4f
27

-9
0d

c-
2a

da
bf

28
22

a2



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(74) 
2021-04-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 2021-000252 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden, Charlotte Svanberg (C) 

 

Sammanfattning  

Charlotte Svanberg (C) anhåller om entledigande från uppdraget som 

ersättare i socialnämnden.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunfullmäktige utser Eva 

Johansson (C) till ny ersättare i socialnämnden.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Charlotte Svenberg (C) från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Eva Johansson (C) till ny ersättare i 

socialnämnden.  

________________ 

Exp: 

Charlotte Svanberg 

Eva Johansson 

Socialnämnden 

Kanslienheten 
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§ 96 Dnr 2021-000279 023 

Anhållan om entledigande från uppdrag som 
nämndeman, Sandra Bergkvist (SD) 

 

Sammanfattning  

Sandra Bergkvist (SD) anhåller om entledigande från uppdrag som 

nämndeman vid Blekinge Tingsrätt.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige utser Bengt Åke 

Johansson (SD) till ny nämndeman vid Blekinge Tingsrätt.       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Sandra Bergkvist (SD) från 

uppdraget som nämndeman vid Blekinge Tingsrätt. 

2. Kommunfullmäktige utser Bengt Åke Johansson (SD) till ny 

nämndeman vid Blekinge Tingsrätt.  

________________ 

Exp: 

Sandra Bergkvist  

Bengt Åke Johansson 

Blekinge Tingsrätt 

Kanslienheten  
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§ 97 Dnr 2021-000075 040 

Årsredovisning 2020 för Ronneby kommun samt fråga 
om ansvarsfrihet 

 

Sammanfattning  

Framläggande av årsredovisning för 2020 omfattande Ronneby kommun, 

dess helägda bolag och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Blekinge (kommunkoncernen).  

 

De kommunala bolagen och Räddningstjänsten Östra Blekinge lägger fram 

egna årsredovisningar till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ger i sin 

tur ger direktiv till utsedda ombud inför kommande ordinarie 

bolagsstämmor/årsstämmor. Direktiven hanteras i ett separat ärende. 

 

Nämnder, bolag och Räddningstjänst kommer att ha redovisat bokslut för 

2020 i särskilda bokslutsgenomgångar inför 

budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen behandlar 

årsredovisning och direktiv. 

 

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan 

fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enligt KL 5 kap. 24 §. 

 

I kommunens resultatutjämningsreserv (en uppmärkt del av kommunens 

egna kapital) finns 13 867 tkr. Föreslås att ytterligare 56 000 tkr reserveras, 

innebärande totalt 69 867 tkr i resultatutjämningsreserv. Enligt kommunens 

riktlinjer får reserven uppgå till maximalt 4 % av skatteintäkter, generella 

statsbidrag, m.m., vilket för närvarande motsvarar ca 77 mkr.  

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
30

49
d8

af
-e

42
4-

4f
27

-9
0d

c-
2a

da
bf

28
22

a2



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(74) 
2021-04-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om 

reservering av 56 000 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till 

kommunens resultatutjämningsreserv. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ronneby kommuns årsredovisning 

för 2020 och överlämnar densamma till revisorerna och 

Kommunfullmäktige. 

 

Bilagda dokument Folkhälsobokslut 2020, Miljöbokslut 2020 samt 

uppföljning av Uppdrag till verksamheten 2020, noteras till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-16 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om 

reservering av 56 000 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till 

kommunens resultatutjämningsreserv. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ronneby kommuns årsredovisning 

för 2020 och överlämnar densamma till revisorerna och 

Kommunfullmäktige. 

 

Bilagda dokument Folkhälsobokslut 2020, Miljöbokslut 2020 samt 

uppföljning av Uppdrag till verksamheten 2020, noteras till protokollet. 
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Revisorernas revisionsberättelse för 2021 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 

som bedrivits av kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, 

utbildningsnämnden, teknik-, fritid- och kulturnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, 

överförmyndarnämnden och valnämnden. Vidare har vi, genom att vara 

utsedda lekmannarevisorer, även granskat verksamheten i AB 

Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby industrifastigheter, Ronnebybrunn AB, 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljö Teknik Energi AB, AB 

Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB under 2020. 

Styrelsen och nämnderna ansvarar for att verksamheten bedrivs i enlighet 

med gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt de mål, beslut och 

riktlinjer som gäller för verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar 

också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt för återredovisningen 

till kommunfullmäktige av hur de fullgjort uppdraget. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och 

redovisning och att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag 

från kommunfullmäktige. 

Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för 

kommunen mot bakgrund av covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare 

ställts inför situationen att hantera en global pandemi och en händelse som 

varit så utsträckt i tid. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur 

kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av 

covid-19. Under 2020 har revisionen genomfört en granskning av 

krisledningsnämnden och de beslut som fattades under våren med anledning 

av pandemin. Revisorerna konstaterade att krisledningsnämnden hade 

överskridit sina befogenheter genom att ta över kommunfullmäktiges 

verksamhet och påpekade detta i sin rapport under hösten 2020. 

Krisledningsnämndens beslutsfattande  

Efter revisionens granskning har krisledningsnämnden fortsatt att ta över 

nämnders verksamhet och fatta beslut som anses vara 

befogenhetsöverskridande då besluten har avsett att frångå fastställda taxor 

och avgifter beslutade av kommunfullmäktige samt att tilldela nämnder 

budgettillskott på grund av förlorade intäkter. Det är anmärkningsvärt att 

krisledningsnämnden trots tidigare påpekanden avseende obehörigt 

beslutsfattande fattade dessa beslut. I beslutsunderlaget saknas bedömningar 

som redogör for möjligheten att fatta dessa beslut enligt reglemente eller 

lagstiftning. Revisionen vidmakthåller även sin uppfattning att delar av 

ärendena och besluten som har hanterats av krisledningsnämnden inte har 

varit av sådan art eller av så brådskande karaktär att de inte kunde ha 
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hanterats inom den ordinarie ärendeberedningsprocessen samt att besluten då 

skulle ha beslutats av rätt instans. 

Samtliga förtroendevalda revisorer delar kritiken som under året har riktats 

mot krisledningsnämnden. Mot bakgrund av den kritik som har lämnats samt 

av framställningen ovan anser fem av sju revisorer att en anmärkning ska 

riktas mot krisledningsnämnden for obehörigt beslutsfattande. Thomas 

Håkansson och Birger Petersson väljer dock att avstå från att rikta en 

anmärkning mot krisledningsnämnden utan kvarstår vid att rikta kritik mot 

krisledningsnämnden. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ronneby kommun har 

bedrivit verksamheten på ett i stort sett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit 

tillräcklig. 

Vi bedömer att båda de finansiella mål som fullmäktige ställt upp uppnås. 

Vi bedömer att kommunen, utifrån de resultat som går att bedöma, har en 

låg måluppfyllelse avseende målområden och indikatorer. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2020 godkänns. 

Fem av sju förtroendevalda revisorer riktar anmärkning mot 

krisledningsnämnden för obehörigt beslutsfattande. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

 

Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 
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Jäv 

Kommunstyrelsen 

Roger Fredriksson (M), Åsa Evaldsson (M), Magnus Persson (M), Willy 

Persson (KD), Kenneth Michaelsson (C), Tim Svanberg (C), Silke Jacob (C), 

Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Magnus 

Pettersson (S), Malin Månsson (S), Anna Carlbrant (-) Tommy Andersson 

(S), Annette Rydell (S), Ola Robertsson (S), Catharina Christensson (S), Jan-

Eric Wildros (S), Stefan Österhof (S), Kranislav Miletic (S), Anders 

Oddsheden (SD), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 

Gina Hellberg Johansson (SD), Tony Holgersson (SD), Bengt Åke 

Johansson (SD), Tim Aulin (SD), och Agnetha Wildros (S).  

 

Ersättare som tjänstgör: 

Fredrik Jacobsen (M) istället för Roger Fredriksson (M).  

Magnus Björk (S) istället för Magnus Pettersson (S). 

Jesper Grönblad (SD) istället för Nicolas Westrup (SD).  

Sten-Albertsson (SD) istället för Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Rolf Loberg (RP) istället för Anna Carlbrant (-).  

 

Utbildningsnämnden 

Tim Aulin (SD), Sandra Bergkvist (SD), Jesper Grönblad (SD), Tony 

Holgersson (SD), Silke Jacob (C), Kranislav Miletic (S), Christer Stenström 

(M), Stefan Österhof (S) och Carina Aulin (SD). 

 

Ersättare som tjänstgör: 

Fredrik Jacobsen (M) istället för Christer Stenström (M). 

Jesper Grönblad (SD) istället för Tim Aulin (SD). 

Sten-Albertsson (SD) istället för Sandra Bergkvist (SD). 

Magnus Björk (S) istället för Kranislav Miletic (S). 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Carina Aulin (SD), Sandra Bergkvist (SD), Gina Hellberg Johansson (SD), 

Anders Lund (M), Yvonne Olsson (SD), Annette Rydell (S), Agnetha 

Wildros (S), Nils Ingmar Thorell (L), Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros 

(S) och Tim Aulin (SD).  

 

Ersättare som tjänstgör: 

Fredrik Jacobsen (M) istället för Anders Lund (M). 

Jesper Grönblad (SD) istället för Tim Aulin (SD). 

Sten-Albertsson (SD) istället för Sandra Bergkvist (SD). 

Magnus Björk (S) istället för Agnetha Wildros (S). 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Magnus Björk (S), Anders Bromée (M), Catharina Christensson (S), Helene 

Fogelberg (M), Jesper Grönblad (SD), Omid Hassib (V), Fredrik Jacobsen 

(M), Magnus Johannesson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Bengt Åke 

Johansson (SD), Kranislav Miletic (S), Anders Oddsheden (SD), Sten-Albert 

Olsson (SD), Thommy Persson (S), Willy Persson (KD) och Ola Robertsson 

(S). 

 

Ersättare som tjänstgör: 

Fredrik Jacobsen (M) istället för Anders Bromée (M). 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Sandra Bergkvist (SD), Pär Dover (S), Johan Grönblad (SD), Jesper 

Grönblad (SD) Tony Holgersson (SD), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 

Anders Oddsheden (SD), Magnus Persson (M), Willy Persson (KD), Ola 

Robertsson (S), Mattias Ronnestad (SD) och Christer Stenström (M). 

 

Ersättare som tjänstgör: 

Fredrik Jacobsen (M) istället för Magnus Persson (M). 

Sten-Albertsson (SD) istället för Sandra Bergkvist (SD). 

Magnus Björk (S) istället för Ola Robertsson (S).  
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Socialnämnden 

Carina Aulin (SD), Magnus Björk (S), Malin Månsson (S), Yvonne Olsson 

(SD), Thomas Svensson (S), Nicolas Westrup (SD), Therese Åberg (M), Tim 

Svanberg (C), Tim Aulin (SD) och Peter Bowin (V). 

 

Ersättare som tjänstgör: 

Fredrik Jacobsen (M) istället för Therese Åberg (M). 

Sten-Albertsson (SD) istället för Carina Aulin (SD). 

Jesper Grönblad (SD) istället för Yvonne Olsson (SD) 

Magnus Björk (S) istället för Malin Månsson (S). 

 

Överförmyndarnämnden 

Agnetha Wildros (S) och Jan-Eric Wildros (S). 

 

Magnus Björk (S) istället för Agnetha Wildros (S). 

 

Krisledningsnämnden 

Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S), 

Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 

Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S).  

 

Fredrik Jacobsen (M) istället för Roger Fredriksson (M). 

Sten-Albertsson (SD) istället för Nicolas Westrup (SD). 

Jesper Grönblad (SD) istället för Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

Magnus Björk (S) istället för Magnus Pettersson (S). 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Sune Håkansson (RP), Magnus 

Pettersson (S), Anders Lund (M), Åsa Evaldsson (S), Nicolas Westrup (SD), 

Johan Sandberg (M) och Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

tillägget att vård- och omsorgsnämnden kompenseras för det underskott om 

13 655 000 kronor som nämnden redovisar.      

Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag om att reservera 56 000 000 kr av årets resultat efter 

balanskravsjusteringar till kommunens resultatutjämningsreserv och finner 

att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Magnus 

Petterssons (S) tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige avslå detsamma. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla tilläggsyrkandet röstar ja. 

De som önskar avslå tilläggsyrkande röstar nej.  

Omröstningsresultat  

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga b, avges arton 

(18) ja-röster, trettio (30) nej-röster och en (1) avstår varefter ordförande 

finns att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkanden.       

 

Propositionsordning 3  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att godkänna 

årsredovisningen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 4 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på hänskjuta frågan 

om revisorernas anmärkning mot krisledningsnämnden till mötet i maj och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 5 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och finner 

att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Propositionsordning 6 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 7 

Vice ordförande Bo Johansson (S) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 8 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för teknik-fritid- och 

kulturnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 9 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 10 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 11 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 12 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för krisledningsnämnden och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
V
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Beslut 

1. Kommunfullmäktige reserverar 56 000 000 kr av årets resultat efter 

balanskravsjusteringar till kommunens resultatutjämningsreserv. 

2. Kommunfullmäktige godkänner 2020 års årsredovisning.  

3. Kommunfullmäktige hänskjuter frågan om anmärkning mot 

krisledningsnämnden till mötet i maj.  

4. Kommunfullmäktige beviljar samtliga nämnder ansvarsfrihet för år 

2020. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartier 

reserverar sig till förmån för Magnus Petterssons (S) tilläggsförslag om att 

vård- och omsorgsnämnden kompenseras för det underskott om 13 655 000 

kronor som nämnden redovisar. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder 

Revisionen  

Ekonomienheten 
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§ 98 Dnr 2021-000093 040 

Ägardirektiv till årsstämmor 2021 för kommunens 
helägda bolag (för 2020) 

 

Sammanfattning  

Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, 

Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik 

Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB har framlagt 

årsredovisningar/ förvaltningsberättelser för 2020. 

 

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag” skall kommunfullmäktige styra bolagen genom att ge direktiv till 

kommunens ombud på bolagsstämmorna.  

Bedömning 

I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2020 

redovisas för kommunfullmäktige lämnar kommunfullmäktige direktiv till 

kommunens bolagsstämmoombud, för hur ombudet ska agera vid ovan 

nämnda bolags årsstämmor som hålls under maj 2021.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

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

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding 

AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

val av ordförande vid stämman 

godkännande av röstlängd 

val av justeringsman 

prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2020 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 
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fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 

2020 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet: 

besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande 

räkningsregler 

i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade 

revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag  

besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 

ersättningsreglemente 

i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige godkända 

drift- och investeringsbudgetar 

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 2021-03-16 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande direktiv 

till kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB 

Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik 

AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

1. Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

2. val av ordförande vid stämman 

3. godkännande av röstlängd 

4. val av justeringsman 

5. prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2020 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

1. fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 
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2. fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

3. bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 

ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet: 

1. besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt 

löpande räkningsregler 

2. i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant 

(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda 

revisorers förslag  

3. besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 

ersättningsreglemente 

4. i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

godkända drift- och investeringsbudgetar 

5. i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

6. i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

Jäv 

AB Ronneby Heslobrunn 

Tommy Andersson (S), Tim Aulin (SD), Anders Bromée (M), Roger 

Fredriksson (M), Gina Hellberg Johansson (SD), Magnus Johannesson (S), 

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Kenneth Michaelsson (C), Annette Rydell 

(S), Malin Månsson (S) och Carina Aulin (SD). 

AB Ronneby Industrifastigheter 

Tony Holgersson (SD), Sten-Albert Olsson (SD), Johan Sandberg (M), Ola 

Robertsson (S), Bengt Åke Johansson (SD) och Gina Hellberg Johansson 

(SD).  

Ronneby Brunn AB 

Tony Holgersson (SD), Sten-Albert Olsson (SD), Johan Sandberg (M), Ola 

Robertsson (S), Bengt Åke Johansson (SD) och Gina Hellberg Johansson 

(SD).  
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AB Ronnebyhus  

Carina Aulin (SD), Magnus Gustafsson (C), Anders Oddsheden (SD), 

Nicolas Westrup (SD) och Tim Aulin (SD). 

AB Ronnebyhus Holding  

Carina Aulin (SD), Magnus Gustafsson (C), Anders Oddsheden (SD), 

Nicolas Westrup (SD) och Tim Aulin (SD). 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Carina Aulin (SD), Anders Oddsheden (SD), Sten-Albert Olsson (SD), Willy 

Persson (KD), Thomas Svensson (S), Jan-Eric Wildros (S), Tim Aulin (SD), 

Agnetha Wildros (S) och Catharina Christensson (S).  

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Carina Aulin (SD), Anders Oddsheden (SD), Sten-Albert Olsson (SD), Willy 

Persson (KD), Thomas Svensson (S), Jan-Eric Wildros (S), Tim Aulin (SD), 

Agnetha Wildros (S) och Catharina Christensson (S).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

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

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding 

AB: 

 

6. Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

7. val av ordförande vid stämman 

8. godkännande av röstlängd 

9. val av justeringsman 

10. prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2020 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

4. fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 
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5. fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

6. bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 

ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet: 

7. besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt 

löpande räkningsregler 

8. i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant 

(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda 

revisorers förslag  

9. besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 

ersättningsreglemente 

10. i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

godkända drift- och investeringsbudgetar 

11. i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

12. i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Kommunfullmäktiges stämmoombud vid helägda kommunala bolags 

stämmor 
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§ 99 Dnr 2020-000666 140 

Kommunfullmäktiges uppdrag till verksamheten 2020 
Förbättra företagsklimatet i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Enligt Vision för Ronneby ska näringslivet uppmärksammas som grunden 

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

i samhällsutvecklingen. Alla verksamheter i kommunkoncernen har en viktig 

roll i sina kontakter gentemot näringslivet i vår kommun. Uppdraget är riktat 

mot samtliga nämnder och styrelser i kommunkoncernen. Näringslivschefen 

har tilldelats rollen som samordnare av uppdraget. Arbetet har bedrivits 

under 2020 och innevarande år som en återkommande punkt på 

Koncernledningsgruppen möten och i dialog mellan respektive 

Förvaltningschef och VD för dotterbolag.  

 

Varje förvaltning/bolag har upprättat plan för arbetet med förbättrat 

företagsklimat, bifogas handlingarna. Dessa handlingar har sedan legat till 

grund för en koncernövergripande utvecklingsplan där genomförande till 

stora delar är påbörjat. Utskick av Näringslivsplan kompletterat med 

kommunguide som beskriver handläggning av tillståndsärenden samt vår 

politiska beslutsprocess är utskickad till 550 företag samt tillgänglig på vår 

externa webb. Andra delar är politiskt beslutade processer som nu pågår. 

Digitalisering av bygglovsprocessen är ett av de prioriterade områden som 

enligt tidplan kommer att vara genomfört vid halvsårsskiftet 2021. 

 

Uppdraget har förankrat faktum att hela kommunkoncernen har påverkan på 

vårt företagsklimat och att allas delaktighet är en förutsättning för att uppnå 

förbättring.  

Bedömning 

Uppdraget har till mycket stor del uppfyllt sitt syfte att lyfta betydelsen av ett 

förbättrat företagsklimat samt att hela kommunkoncernen har ett gemensamt 

ansvar i denna fråga. Uppdraget ligger väl i koppling till Ronnebys Vision 

samt beslutade nämndmål. Uppdraget är i grunder en process utan 

tidsbegränsning.  
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Förslag till beslut 

Förslag till beslut är att uppdraget i nuvarande form avslutas. Arbetet drivs 

vidare för genomförande och ytterligare utveckling som en naturlig del i ett 

av de 3 strategiska målområden (Näringslivssamverkan), som 

Koncernledningsgruppen nu fokuserar på.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdraget i nuvarande 

form avslutas och att arbetet drivs vidare för genomförande och ytterligare 

utveckling som en naturlig del i ett av de 3 strategiska målområden 

(Näringslivssamverkan), som Koncernledningsgruppen nu fokuserar på. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget i nuvarande form avslutas och att 

arbetet drivs vidare för genomförande och ytterligare utveckling som en 

naturlig del i ett av de 3 strategiska målområden (Näringslivssamverkan), 

som Koncernledningsgruppen nu fokuserar på. 

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind, näringslivschef  
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§ 100 Dnr 2018-000181 356 

Ny taxekonstruktion VA- Brukningstaxa 

 

Sammanfattning  

      

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade 

brukningstaxan med gällande tid från och med 2021-06-01. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas 

Westrup (SD) och Jan-Eric Wildros (S).  
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Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att kommunfullmäktige godkänner den 

reviderade brukningstaxan med gällande tid från och med 2021-06-01 samt 

att ge styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik i uppdrag att arbeta fram ett 

nytt förslag till brukningstaxa som följer svenskt vattens basförslag. 

 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Magnus Petterssons (S), 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 Petterssons (S) förslag röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga c, avges trettio 

(30) ja-röster och nitton (19) nej-röster varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.        

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner den reviderade brukningstaxan med 

gällande tid från och med 2021-06-01. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartier 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus Petterssons (S) förslag.  

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Conny Miketinac  
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§ 101 Dnr 2020-000647 003 

Reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge 

 

Sammanfattning  

Bakgrund 

År 2011 övertog kommunerna ansvaret för hemsjukvården och ett stort antal 

hjälpmedel förskrivna enligt Hälso- och sjukvårdslagen gick från 

landstingets ansvar till kommunernas. Det beslöts därför att Blekinges fem 

kommuner och landsting tillsammans skulle tillsätta en gemensam nämnd 

vars ansvar var att besluta om och ansvara för alla hjälpmedel inom hälso- 

och sjukvårdslagen. Undantaget ortopedtekniska- och hörselhjälpmedel. 

Samverkansnämnden bildades och ett avtal och reglemente togs fram. 2016 

reviderades reglementet och uppdraget att inkludera även hjälpmedel enligt 

Socialtjänstlagen lades till. Dock togs aldrig denna revidering för beslut i 

samverkansnämnden och inte heller skickades reglementet eller nytt avtal för 

beslut i någon av alla 6 fullmäktige. Ändringen var alltså aldrig giltig. 

 

Januari 2019 bildades Region Blekinge och ett förslag till nytt reglemente 

togs fram av regionjurist tillsammans med Hjälpmedelscenters 

verksamhetschef och Samverkansnämndens ordförande. Förslaget, som då 

inkluderade hjälpmedel enligt socialtjänstlagen, skickades ut till Blekinge 

äldreförvaltningars förvaltningschefer för synpunkter och tre av dem svarade 

att de inte hade några anmärkningar. Övriga svarade inte. September 2019 

togs ärendet upp för beslut i samverkansnämnden men återremitterades då 

till regionstyrelsen med en anmärkning. Något svar kom aldrig tillbaka från 

regionstyrelsen. Eftersom det enda reglemente och avtal som finns är från 

2011 är det viktigt att nytt reglemente och avtal beslutas. Ursprunget till 

samverkansnämnden och det avtal som slöts är att samordna det 

hjälpmedelsansvar som de fem kommunerna och landstinget hade 

gemensamt, det vill säga hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen.  

 

Socialtjänstlagen ansvarar enbart 5 av 6 huvudmän för och bör därmed inte 

ingå i uppdraget, reglementet och avtalet om inte samtliga huvudmän 

uttryckligen önskar det. I förslaget för det nya reglementet finns därför inte 

hjälpmedel enligt socialtjänstlagen med. I övrigt är det inga skillnader mot 

det förslag som skickades ut till förvaltningscheferna juni 2019. 

 

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
30

49
d8

af
-e

42
4-

4f
27

-9
0d

c-
2a

da
bf

28
22

a2



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(74) 
2021-04-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Det reviderade samverkansavtalet är tänkt att gälla fr o m den 1 april 2021 

under förutsättning att fullmäktige i regionen samt de berörda kommunerna 

har godkänt avtalet genom ett lagakraftvunnet beslut.  

Bedömning 

Ledningen av Region Blekinges verksamheter utövas av nämnder och 

styrelser med ansvarsfördelning enligt de av regionfullmäktige fastställda 

reglementena. 

 

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser och 

vakar över att Region Blekinge fullgör sina åligganden inom olika 

verksamheter utifrån regionfullmäktiges beslut samt enligt lag och andra 

författningar. 

Regionstyrelsen utövar även ägarskap för verksamheter i egen regi. Ansvaret 

innebär att styrelsen har ett samordningsansvar för att verksamheter i egen 

regi bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 

 

Kommunfullmäktige behöver anta ett reviderat avtal samt reglemente som 

innehåller de nödvändiga ansvarsområdena.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till att ingå nytt samverkansavtal och 

reglemente för samverkansnämnden i Blekinge. För reglementet och avtalets 

giltighet förutsätts att samtliga Blekingekommuner och region fattar samma 

beslut. 

 

Avtalet ersätter nuvarande avtal från 1 januari 2011.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ingå 

nytt samverkansavtal och reglemente för samverkansnämnden i Blekinge. 

För reglementet och avtalets giltighet förutsätts att samtliga 

Blekingekommuner och region fattar samma beslut. 

 

Avtalet ersätter nuvarande avtal från 1 januari 2011. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige ingår nytt samverkansavtal och godkänner reglemente 

för samverkansnämnden i Blekinge. För reglementet och avtalets giltighet 

förutsätts att samtliga Blekingekommuner och region fattar samma beslut. 

 

Avtalet ersätter nuvarande avtal från 1 januari 2011. 

________________ 

Exp: 

Blekinges övriga kommuner 

Region Blekinge, samverkansnämnden  
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§ 102 Dnr 2021-000122 003 

Ändring av reglemente kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Med anledning av beslut i kommunfullmäktige om överföring av ansvaret 

för utarbetandet av detaljplaner från miljö- och byggnadsnämnden till 

kommunstyrelsen föreslås ändringar i kommunstyrelsens reglemente. 

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2021, § 46, dnr KS 2020/590, att, 

bland annat, överföra ansvaret för utarbetandet av detaljplaner från miljö- 

och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Med anledning av att 

fullmäktiges beslut behöver reglementet för kommunstyrelsen revideras.  

 

Förslaget är att de punkter som idag finns i reglementet för miljö- och 

byggnadsnämnden flyttas över till kommunstyrelsens reglemente i sin 

helhet. Punkterna (1-9) är föreslagna att placeras i 4 § i kapitel 5 under 

rubriken ”Mark-, plan- och byggnadsväsendet”.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (S). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

följande tillägg: 

- Till reglementet tillförs att kommunstyrelsen ska godkänna att 

kommunalrådet har extra uppdrag eller arbetsuppgifter utanför 

kommunalrådsposten.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Propositionsordning 2 

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

(RP) tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige 

avslår detsamma.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunjuristen, Julia Brorsson  
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§ 103 Dnr 2020-000611 011 

Förlängning av Funktionshinderpolitiskt program 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns funktionhinderpolitiska program har utarbetats med 

avsikt att skapa en struktur för uppfyllandet av såväl nationellt mål och 

inriktning för funktionshinderspolitiken som FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. Funktionshinderpolitiskt program för 

Ronneby kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-10-29. Under 2019 

tog kommunfullmäktige beslut om att förlänga programmet till 2020-12-31 

(2019-01-31§37). 

 

Efter ett beslut av Koncernchefsgruppen 2020-02-21 har Strategisk 

utvecklingsenhet påbörjat ett uppdrag med att ta fram ett styrdokument för 

hållbarhet. Inriktningen är frågor som rör social hållbarhet och männskliga 

rättigheter blir en del av detta styrdokument. Förslaget är därmed 

styrdokument för hållbarhet ersätter det funktionshinderpolitiska 

programmet. Tidsplanen för uppdraget med att ta fram ett styrdokument för 

hållbarhet har förlängts till och med 2021 på grund av arbete med covid-19. 

Utifrån det föreslås det Funktionshinderpolitiska programmet förlängas till 

och med 2021.  

Bedömning 

Det finns ett behov av att anpassa och revidera det funktionhinderpolitiska 

programmet efter nuvarande nationella inriktningar samt Ronneby kommuns 

nuvarande behov och organisation. Den nationella funktionshinderpolitiken 

tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga 

rättigheter. Ronneby kommun strategiska målområden from 2021 lyfter fram 

mänskliga rättigheter och ickediskriminering, vilket gör att frågorna kan och 

bör integreras i verksamheternas ordinarie leding och styrning. 

 

Syftet med uppdraget som beskrivs ovan är att ta fram ett 

kommunövergripande styrdokument för hållbarhet. Frågor som rör 

mänskliga rättigheter ligger i den sociala aspekten av hållbarhetsbegreppets 

tre delar (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet). Målet med 

styrdokumentet är att få ett samlat hållbarhetsarbete i kommunkoncernen och 

uppnå synergier mellan de tre hållbarhetsdimensionerna. Under pågående 
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process med att ta fram ett styrdokument för hållbarhet bör 

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun förlängas ett år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga Funktionshinderpolitiskt program Ronneby 

kommun till och med 2021.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga 

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun till och med 2021. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige förlänger Funktionshinderpolitiskt program Ronneby 

kommun till och med 2021. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare  
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§ 104 Dnr 2021-000153 001 

Uppdrag till Socialnämnden - beslut av KF 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-02-23 § 21 

Försörjningsenheten arbetar dels med att utreda rätten till och fatta beslut om 

ekonomiskt bistånd och dels med att upprätta arbetsplaner med målet att 

jobba ut försörjningsstödstagare i egen försörjning. Enheten är indelad i två 

grupper: ekonomigrupp och planeringsgrupp där handläggarna jobbar med 

respektive uppdrag. Ekonomigruppen består av 6 handläggare och 

planeringsgruppen av 7 handläggare. En omfördelning av resurserna gjordes 

medvetet under förra året för att förstärka planeringsgruppen då fokus har 

varit ett aktivt arbete med att jobba ut försörjningsstödstagare i egen 

försörjning genom att upprätta arbetsplaner, följa upp planerna och anvisa 

kompetenshöjande insatser via Arbetsmarknadsenheten.  

Till detta läggs nu det praktiska arbetet med att anskaffa praktikplatser för 

försörjningsstödstagare, vilket innefattar kontakter med arbetsgivare, 

matchning av individer för utsättning på arbetsplatsen, uppföljning på 

arbetsplatsen m.m. Detta är ett resurskrävande arbete som ska genomföras 

inom befintlig budgetram, vilket kommer få inverkan på effektiviteten för 

planeringshandläggarnas ordinarie uppdrag.       

Bedömning 

Resursmässigt är det inte möjligt att avvara en heltidstjänst till anskaffning 

av praktikplatser. Att lägga ut praktikanskaffningen på samtliga 

planeringshandläggare skulle inte bli effektivt, därför kommer en 

planeringshandläggare att jobba med uppdraget i kombination med sitt 

ordinarie uppdrag som planeringshandläggare.  

Det bedöms vara rimligt att handläggaren jobbar med max 10 deltagare i 

praktik samtidigt, men beroende på utfallet av insatserna för individen kan 

det totala antalet under året inte preciseras. 

Målgruppen är arbetslösa försörjningsstödstagare och anvisningar görs enligt 

4 kap 4 § Socialtjänstlagen.  

Socialtjänstlagen 4 kap. 4 § ”Socialnämnden får begära att den som får 

försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller 

annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat 

erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  
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Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket 

ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja 

sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in 

på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den 

ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 

förutsättningar.  

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas 

enligt första stycket. Lag (2013:421)”  

Process för anvisning till kompetenshöjande insats  

      

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 
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§ 105 Dnr 2021-000149 730 

Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter 
för vård- och omsorgsnämnden 2021 

 

Sammanfattning  

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden justeras årligen procentuellt 

utifrån ändringar i prisbasbeloppet. Detta tillika eventuella ändringar vad 

gäller lag om förbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av Vård-

och omsorgsnämnden. Övriga ändringar hänskjuts till Kommunfullmäktige.  

I samband med den årliga justeringen av avgifterna föreslås en ökning av 

hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 konor/hemtjänsttimma och att denna 

föreslås gälla från 2021-03-01.  

Vid föreslagen avgiftsökning 2020, från 160 kronor till 220 kronor beslutade 

Vård- och omsorgsnämnden göra ökningen i två steg. Ökningen inför 2020 

blev från 160 kronor till 190 kronor. Nu föreslås steg två av avgiftsökningen 

ske upp till 220 kronor.  

Vidare föreslås ett tillägg under rubriken ”Reducering av 

hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen för 

avgiftshandläggarna då de ska hantera avgiftsreducering.  

Alla föreslagna ändringar och tillägg gällande 2021 står med röd skrift i den 

bifogade Författningssamlingen och de borttagna gällande 2020 är 

överstrukna.   

 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:  

 Att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom 

vård- och omsorgsnämnden för 2021utifrån prisbasbelopp och att 

dessa ska gälla från 210301.  

 Att godkänna en ökning av hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 

konor/hemtjänsttimma samt att denna ska gälla från datum beslutat 

av kommunfullmäktige.  

 Att föreslå Vård- och omsorgsnämnden föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anta Författningssamlingen ”Avgifter Vård- och 

omsorgsnämnden”.  
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 Att godkänna tillägget under rubriken ”Reducering av 

hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen av 

avgifter.       

Bedömning 

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden justeras årligen procentuellt 

utifrån ändringar i prisbasbeloppet. Detta tillika eventuella ändringar vad 

gäller lag om förbehållsbelopp. Beslut om de nya avgifterna samt från när 

dessa skall gälla fattas av Vård- och omsorgsnämnden. Övriga ändringar 

hänskjuts till Kommunfullmäktige.  

Prisbasbeloppet har från 2020 ökat från 47 300 till 47 600 år 2021. Här med 

har avgifterna procentuellt ökat med 0,63 %.  

I samband med den årliga justeringen av avgifterna föreslås en ökning av 

hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 konor/hemtjänsttimma och att denna 

föreslås gälla från beslutat datum från kommunfullmäktige.  

Vid beslut i Vård- och omsorgsnämnden inför avgiftsökning 2020, från 160 

kronor till 220 kronor beslutade kommunfullmäktige att genomföra ökningen 

i två steg. Ökningen 2020 beslutades bli 160 kronor till 190 kronor. Nu 

föreslås steg två av avgiftsökningen ske upp till 220 kronor.  

En sammanställning över avgifter i Blekinges övriga kommuner samt 

Hässleholms kommun nedan.  

 

2021  Ronneby  Karlskrona  Karlsham

n  

Sölvesborg  Olofström  Hässleholm  

Maxtaxa  2138 kr  2139  2138 kr  1 904 kr  2138 kr  2138  

Hemtjänst  220 kr  513 kr  

(Nivå 1)  

348 kr  238 kr  269 kr  

(Nivå 1)  

344 kr  

 

Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man 

har i pension och vad man har för tillgångar. Enligt socialtjänstlagen (SoL) 

får den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans 

med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst det fastställda 

högkostnadsskyddet enligt SoL.  

Vidare föreslås ett tillägg under rubriken ”Reducering av 

hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen för 

avgiftshandläggarna då de ska hantera avgiftsreducering.  

Förtydligandet gäller att vid övrig frånvaro, föranmäld annan frånvaro eller 

vid bortfall av enstaka insatser ska utfört antal timmar understiga det antal 

timmar som utgör maxtaxa, för att reducering av avgiften ska göras.  
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Maxtaxa = Gräns för antal timmar för reducering.  

Timpris  

Alla föreslagna ändringar och tillägg gällande 2021 står med röd skrift i den 

bifogade Författningssamlingen och de borttagna gällande 2020 är 

överstrukna.        

Förslag till beslut 

 Att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom 

vård- och omsorgsnämnden för 2021 utifrån prisbasbelopp och att 

dessa ska gälla från 210301.  

 Att godkänna en ökning av hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 

konor/hemtjänsttimma samt att denna ska gälla från datum beslutat 

av kommunfullmäktige.  

 Att föreslå Vård- och omsorgsnämnden föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anta Författningssamlingen ”Avgifter Vård- och 

omsorgsnämnden”.  

 Att godkänna tillägget under rubriken ”Reducering av 

hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen av 

avgifter.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna den årliga 

procentuella ökningen av avgifterna inom vård- och 

omsorgsnämnden för 2021 utifrån prisbasbelopp.  

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att anta författningssamlingen Avgifter vård- och omsorgsnämnden 

enligt bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

författningssamlingen Avgifter vård- och omsorgsnämnden enligt bilaga.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Anders Lund (M).  

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

följande förändringar och tillägg: 

1. Ikraftträdande sätts till 2021-06-01. 

2. Avgift per dygn vid korttidsvistelse sätts till 71 kronor/dygn.  
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Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag i de delar där det inte föreligger några förslag till ändringar och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Propositionsordning 2 

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

(RP) förslag till avgift för korttidsvistelse mot kommunstyrelsens förslag, 

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

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 3 

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

(RP) förslag om att författningssamlingens ikraftträdande fastställs till 2021-

06-01 och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar författningssamlingen Avgifter vård- och 

omsorgsnämnden enligt bilaga med ikraftträdande 2021-06-01.  

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden  

Vård- och omsorgsförvaltningen, Maria Appelskog  
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§ 106 Dnr 2021-000150 739 

Hyra Sörby Center 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-02-24 § 23 

Hösten 2019 fick förvaltningschefen i uppdrag av KF att teckna kontrakt med 

Sörbycenter, KF-beslut 2019-12-18 § 384. Delar av vård- och 

omsorgsverksamheten flyttade in på Sörby center. Pga att den lokal man 

lämnade hanterades som internhyra, fick nämnden dock ej kompensation för 

den nya hyran på 575 tkr/år. Denna hyra fick hanteras inom befintlig budgetram.         

Bedömning 

Vård- och omsorgsförvaltningen bör få kompensation för hyran på 575 

tkr/år, istället för att hantera den inom befintlig budget.        

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden 

besluta, att föreslå kommunfullmäktige att ersätta vård- och 

omsorgsförvaltningen för hyran på Sörbycenter, 575 tkr/ år.        

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-02-23 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

ersätta vård- och omsorgsförvaltningen för hyran på Sörbycenter, 575 tkr för 

2021 samt kommande indexuppräkning. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ersätta vård- och 

omsorgsförvaltningen för hyran på Sörbycenter, 575 tkr/ år. Finansiering 

sker via den extra reserv som finns på de centrala kontona.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige ersätter vård- och omsorgsförvaltningen för hyran på 

Sörbycenter, 575 tkr/ år. Finansiering sker via den extra reserv som finns på 

de centrala kontona.  

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomienheten  
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§ 107 Dnr 2021-000104 220 

Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual 

 

Sammanfattning  

År 2011 antogs ”Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i 

Ronneby kommun - Hållbar utveckling inspirerad av Cradle to Cradle®” av 

Kommunfullmäktige. 

 

Det generella programmet följs upp inför respektive 

nybyggnads/renoveringsprojekt genom att kommunen tillsammans med 

aktuella byggherrar tar fram ett mer detaljerat kvalitetsprogram med mätbara 

mål, ett projektspecifikt kvalitetsprogram. 

  

Genom projektet ”Energisamverkan Blekinge” har en hållbar byggmanual 

tagits fram i samverkan mellan kommunerna, kommunala byggbolag och 

Region Blekinge. Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt 

arbetsverktyg för projektledare, beställarorganisation med flera för att ta 

fram projektspecifika kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i respektive 

byggprojekt. 

 

Manualen ska även bidra till ökad kunskap om vad hållbart byggande 

innebär, både hos beställare och hos entreprenörer. Via manualen kan 

offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara 

byggnader i länet. För att uppnå ett samarbete om hållbart byggande i länet 

behöver kommuner/ kommunala bolag/regionen ta ett politiskt beslut om att 

de ska arbeta enligt manualen. Manualen i sig ska vara ett arbetsdokument 

som uppdateras kontinuerligt.  

Bedömning 

År 2011 antogs ”Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i 

Ronneby kommun - Hållbar utveckling inspirerad av Cradle to Cradle®” av 

Kommunfullmäktige. 

 

Kvalitetsprogrammet ska användas som ett verktyg för att säkerställa att 

antagna miljö- och folkhälsomål och andra kvalitetsmål implementeras och 

genomförs i planering, exploatering och renovering av den byggda miljön i 

Ronneby kommun. Det generella programmet följs upp inför respektive 
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nybyggnads/renoveringsprojekt genom att kommunen tillsammans med 

aktuella byggherrar tar fram ett mer detaljerat kvalitetsprogram med mätbara 

mål, ett projektspecifikt kvalitetsprogram. 

 

Sedan 2011 har det generella kvalitetsprogrammet för Ronneby används vid 

nybyggnation och renoveringar och en Cradle to Cradle manual har tagits 

fram som ett praktiskt verktyg för att omsätta fokusområdena i 

kvalitetsprogrammet till aktiviteter och mätbara mål. 

 

Då Ronneby kommun delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta med 

en Cradle to Cradle®-manual för byggnation i projektet Energisamverkan 

Blekinge var det flera kommuner/kommunala bostadsbolag i länet som 

framförde att man borde ha en gemensam manual för hållbart byggande i 

Blekinge. Ett gemensamt synsätt på hur man kan arbeta med 

hållbarhetsaspekter inom byggnation skulle underlätta både för oss och för 

de entreprenörer som vi samverkar med. Energisamverkan Blekinge startade 

därför upp en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till 

regional manual för hållbart byggande. 

 

De projektspecifika kvalitetsprogrammen lägger fast ambitionsnivån för 

aspekter som inte kan eller bör regleras i detaljplan. De ska vara länken 

mellan detaljplan, markanvisning, bygglov och köpeavtal och utgöra basen 

för dialog med berörda byggherrar.  

 

Genom projektet ”Energisamverkan Blekinge” har en hållbar byggmanual 

tagits fram av i samverkan mellan kommunerna, kommunala byggbolag och 

Region Blekinge. Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt 

arbetsverktyg för projektledare, beställare, byggherre, arkitekter och 

entreprenörer. I samband med olika byggprojekt inriktade på nyproduktion 

eller ombyggnation/renovering ska manualen användas som ett underlag för 

att ta fram projektspecifika kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i 

respektive byggprojekt.  

 

Manualen ska även bidra till ökad kunskap om vad hållbart byggande 

innebär, både hos beställare och hos entreprenörer. Via manualen kan 

offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara 

byggnader i länet. 
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För att uppnå ett samarbete om hållbart byggande i länet behöver 

kommuner/kommunala bolag/regionen ta ett politiskt beslut om att de ska 

arbeta enligt manualen. Manualen i sig ska vara ett arbetsdokument som 

uppdateras kontinuerligt. Olofströms kommun har varit först ut med att anta 

manualen på politisk nivå. 

 

Genom en gemensam manual kan vi i Blekinge sätta en gemensam standard 

för vårt arbete och höja kunskapsnivån om hållbart byggande.  

Förslag till beslut 

Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att Ronneby kommun 

arbetar enligt manualen ”Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk 

manual”.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att Ronneby kommun 

arbetar enligt manualen ”Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk 

manual”. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun arbetar enligt manualen 

”Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual”. 

________________ 

Exp: 

Martina Adelholm, strategiska samhällsutvecklingsenheten  
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§ 108 Dnr 2020-000530 001 

Ansvarsfördelning lokalförsörjning 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen valde 2020-11-03 att skicka aktuellt ärende på remiss till 

samtliga nämnder för yttrande senast 2020-01-31. 

Samtliga remissvar har nu inkommit och flertalet har inget att erinra mot 

förslaget. 

Nämnderna håller med om vikten av att lokalrevision och 

lokalförsörjningsplan görs och är positiva till att ha utsett en representant till 

den kommunövergripande lokalplaneringsgruppen. Överförmyndarnämnden 

anser sig inte ha behov av en egen representant, utan anses vara väl 

representerade av Kommunledningsförvaltningen. 

Gällande nämndernas lokalrevison har Utbildningsnämnden och Teknik-, 

Fritid- och Kulturnämnden en invändning att tidsramen för första delen, en 

kartläggning av nuläget för lokalbeståndet samt bedömning av detsamma, är 

något snäv och önskar ytterligare tid.  

 

Angående ansvarsfördelning så är man överlag positiv till det förslag som 

föreligger men några synpunkter har inkommit från Utbildnings- respektive 

Socialnämnden gällande vilket mandat som tjänsten lokalstrateg ges. 

Utbildningsnämnden anser inte att lokalstrateg bör ha mandat att besluta om 

ändrad verksamhet i en lokal eller initiera uppsägning av hyresavtal vid 

behov, utan att det anges att detta i så fall görs i samråd med berörd 

verksamhet. 

Socialnämnden anser att det är bra att lokalstrategen ser över lokalers 

användning för att nyttjandet ska bli så effektivt som möjligt, likaså att 

vederbörande kan initiera angående uppsägning men ifrågasätter om 

lokalstrategen ensam ska besluta om ändrad verksamhet i lokal vid behov. 

Socialnämnden anser att det vore mer lämpligt att då verksamheters behov 

ställs motvarandra så ska det lösas av förvaltningschefer eller 

kommundirektör. 

Vidare ställer sig nämnden tveksam till att lokalstrategen ska kunna uppdra 

åt Fastighetsenheten att teckna hyresavtal enligt dess delegation. 

Socialnämnden vill också påtala vikten av att barnrättsperspektivet beaktas i 

arbetet med lokalförsörjningsplanen.  
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Bedömning 

Med dessa remissyttranden som bakgrund vill undertecknad lokalstrateg 

bemöta och förtydliga följande. 

Gällande tidsramen för lokalrevision så är detta är något som redan tagits 

hänsyn till i detta skede, eftersom ärendet skrevs i oktober men dragit ut på 

tiden på grund av inväntan av remissvar och därmed beslut, så är man på 

tjänstemannanivå i gruppen överens om att förlänga dessa tidsfrist till 

åtminstone 2021-05-01. 

 

Gällande ansvarsfördelning och mandat så vill undertecknad återkoppla till 

Kommunfullmäktiges beslut om att inrätta en Strategisk lokalförsörjning i 

slutet av 2019, där bakgrunden var just att revisioner ifrågasatt ett kortsiktigt 

och kostnadsdrivande tänk i lokalfrågor, riskerna i att verksamheter själva 

tecknar hyresavtal, avsaknaden av regelverk, styrning och incitament för 

verksamheterna vilket bl.a. kan leda till att verksamheter sitter med överytor 

som inte frisätts för annan verksamhet.  

Med detta som bakgrund lyfts därför fördelen i att lokalstrategen, som är 

placerad på Kommunledningsförvaltningen, har kunskap och inblick nog för 

att verka för att främja ett helhetstänk och koncernnytta. I dagsläget ligger 

inget beslutsmandat på tjänsten, trots den omfattning och ansvar den innebär. 

Om behov skulle uppstå, är det rimligt att lokalstrateg har mandat att kunna 

avgöra vilken verksamhet som har bäst nytta av respektive lokal och därmed 

kunna initiera fråga om uppsägning eller besluta om bästa syftet då 

verksamhets behov ställs emot varandra.  

Givetvis skulle detta, liksom alla lokalfrågor, ske i samråd med 

verksamheterna, men det är ändå viktigt att det är tydligt var beslutsmandatet 

finns. 

 

I beslutet från Kommunfullmäktige följer också att samtliga hyresavtal tas 

fram av lokalstrategen, men att respektive chef kan underteckna enligt dess 

delegation.  

I nuläget är det så att lokalstrateg initierar och skriver samtliga 

lokalhyresavtal där Ronneby Kommun är hyresvärd men anvisar åt 

Fastighetsenheten att som fastighetsägare underteckna avtalen och därefter ta 

över rollen som hyresvärd. Det fungerar bra i dagsläget och ingen av de 

berörda verksamheterna har något att erinra emot detta. 

Likaså angavs i beslutet från Kommunfullmäktige att samtliga lokalbehov 

och tecknande av hyresavtal skulle ske via lokalstrateg, något som dock inte 
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blivit helt införlivat då flera förvaltningar fortsatt hyr in lokaler utan samråd 

med lokalstrateg. 

 

Som slutsats vill återigen understrykas att detta beslut efterfrågas gälla tills 

vidare och till dess att ett omfattade styrdokument i form av en policy för 

lokalfrågor, är klar och beslutad i Kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige 

 

att uppdra åt samtliga nämnder att ansvara för att en lokalrevison påbörjas 

för respektive förvaltningens verksamhet och att en kartläggning av nuläget 

rapporteras för vidare beredning i lokalplaneringsgruppen senast 1 maj 2021 

 

att uppdra åt Teknik-, Fritid och Kulturförvaltningen att även göra en 

lokalrevision med bedömning av samtliga ägda lokaler ur 

fastighetsägarperspektiv 

 

att godkänna att ovanstående ansvarsfördelning i lokalfrågor gäller tills nytt 

beslut fattas i form av styrdokument som just nu är under framtagande 

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. att uppdra åt samtliga nämnder att ansvara för att en lokalrevison 

påbörjas för respektive förvaltningens verksamhet och att en 

kartläggning av nuläget rapporteras för vidare beredning i 

lokalplaneringsgruppen senast 1 maj 2021 

2. att uppdra åt Teknik-, Fritid och Kulturförvaltningen att även göra en 

lokalrevision med bedömning av samtliga ägda lokaler ur 

fastighetsägarperspektiv 

3. att godkänna att ovanstående ansvarsfördelning i lokalfrågor gäller 

tills nytt beslut fattas i form av styrdokument som just nu är under 

framtagande. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. att uppdra åt samtliga nämnder att ansvara för att en lokalrevison 

påbörjas för respektive förvaltningens verksamhet och att en 

kartläggning av nuläget rapporteras för vidare beredning i 

lokalplaneringsgruppen senast 1 maj 2021 

2. att uppdra åt Teknik-, Fritid och Kulturförvaltningen att även göra en 

lokalrevision med bedömning av samtliga ägda lokaler ur 

fastighetsägarperspektiv 

3. att godkänna att ovanstående ansvarsfördelning i lokalfrågor gäller 

tills nytt beslut fattas i form av styrdokument som just nu är under 

framtagande. 

________________ 

Exp: 

Hanna Bodesund, lokalstrateg 

Samtliga nämnder 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson 
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§ 109 Dnr 2021-000113 179 

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

 

Sammanfattning  

Räddningsförbundet Östra Blekinge inkommer med ny taxabestämmelse 

med avgift avseende taxor för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE. 

Taxorna är uppräknade enligt index för 2021 och gäller från och med 1/3. 

Direktionen har beslutat uppräkning enligt delegation från respektive 

kommunfullmäktige  

. 

Ärendet skickas som anmälningsärende till kommunfullmäktige i respektive 

kommun.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera ärendet till 

protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S) 

och Kenneth Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Räddningsförbundet Östra Blekinge 
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§ 110 Dnr 2020-000660 192 

Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) 
angående beslutsgång vid investeringar inom 
kommunkoncernen 

 

Sammanfattning  

I sin motion skriver Sune Håkansson att ”Investeringar medför vanligen att 

ekonomin påverkas under en längre tid. Enligt min mening händer det alltför 

ofta att beslutsunderlaget är undermåligt. Det har inte gjorts försök att 

uppskatta de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna.”   

 

I motionen lämnas tre exempel: investeringen i bredband, direktiv om att 

bygga lägenheter i de mindre tätorterna och förekommande generella 

investeringsanslag till förvaltningar. 

 

Motionären föreslår: 

Att investeringsbeslut ska föregås av en beräkning av de framtida 

kostnaderna och 

Att tilldelning av generell investeringspott till nämnder inte skall få finnas.  

Bedömning 

I Ronneby kommuns Riktlinjer för god ekonomisk hushållning anges: ”Varje 

äskande som föreslås, både drift, investerings- och exploateringsäskanden, 

ska innehålla en behovsbeskrivning, möjliga och lämpliga 

handlingsalternativ med 

konsekvensbeskrivningar, en ekonomisk kalkyl för varje handlingsalternativ, 

samt förslag till finansiering av driftkostnaderna”. Riktlinjerna gäller så långt 

det är tillämpligt hela kommunkoncernen. 

 

I Investeringspolicy för Ronneby kommun framgår mer detaljerat vad som 

ska framgå i underlagen. Det hänvisas även till befintliga mallar tillgängliga 

på kommunens intranät som kan användas för att beslutsunderlagen ska bli 

så kompletta som möjligt. Investeringspolicyn omfattar Ronneby kommun. 
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Motionärens förslag om att investeringsbeslut ska föregås av en beräkning av 

de framtida kostnaderna ligger helt i linje med av kommunen antagna 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och Investeringspolicy för 

Ronneby kommun. 

 

Ett av motionärens exempel där beslutsunderlaget anses undermåligt, 

investering i bredband, har tillkommit genom politiska initiativ i kommunen 

och är därför inte berett av bolaget. Bolaget har till uppdragsgivaren 

kommunen återkopplat att delar av investeringen inte är försvarbar ur 

företagsekonomiskt perspektiv. Kommunen har gett bolaget besked om att 

man kommer att säkerställa finansieringen av bolaget. Från kommunens sida 

antas den framtida samhällsnyttan överstiga de faktiska kostnaderna för 

bolaget, vilket gör att kommunen är beredd att betala för den del som inte är 

företagsekonomiskt försvarbar.  

 

I de ursprungliga underlagen till beslut att ge uppdrag att investera i 

bredband kunde en totalkalkyl på lång sikt innefattande även samhällsnyttan 

samt en plan för framtida finansiering redovisats. 

 

Exemplet med att bygga lägenheter i de mindre tätorterna, där underlaget för 

beslut om uppdraget anses undermåligt, har tillkommit genom politiskt 

initiativ och är inte berett av bolaget. Om bolaget ser svårigheter att kunna 

genomföra uppdraget ur företagsekonomiskt eller annat perspektiv förväntas 

bolaget återkomma med problemställning samt lösningsförslag för 

kommunfullmäktige att ta ställning till.  

 

När det gäller exemplet med generella investeringsanslag så är tanken med 

att facknämnderna som är närmast verksamheten får ansvar för 

investeringsbesluten, att de investeringar som bedöms som mest nödvändiga 

ur verksamhetssynpunkt prioriteras. Detaljstyrning från kommunfullmäktige 

kan leda till suboptimering, fördyring och att verksamhetens främsta behov 

inte tillgodoses på ett bra sätt. En investering kan ha ett starkt samband med 

annan investering och utan detaljkunskap eller hänsyn till förändrade 

förutsättningar kan investeringsbeslut prioriteras fel.  

 

För att få en smidighet när det gäller beslut om mindre investeringar, där 

man tar hänsyn till förändrade behov och ändrade förutsättningar, är 

bedömningen att beslutsnivån bör vara nämndnivå, inte 

kommunfullmäktigenivå. Inför varje investeringsbeslut bör nämnden dock 
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kräva tillräckliga beslutsunderlag, på samma sätt som beskrivs i 

Investeringspolicy för Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att nuvarande styrande dokument redan 

föreskriver att efterfrågade ekonomiska beräkningar ska finnas med i 

beslutsunderlag. Beslutande nivå har möjlighet att begära komplettering om 

underlag anses bristfälligt, innan beslut fattas. 

 

Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige har rätt att delegera 

beslutsrätten för generella investeringsanslag till facknämnderna. 

 

Kommunstyrelsen anser härmed motionen besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen konstaterar att nuvarande styrande dokument redan 

föreskriver att efterfrågade ekonomiska beräkningar ska finnas med i 

beslutsunderlag. Beslutande nivå har möjlighet att begära komplettering om 

underlag anses bristfälligt, innan beslut fattas. 

 

Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige har rätt att delegera 

beslutsrätten för generella investeringsanslag till facknämnderna. 

 

Kommunstyrelsen anser härmed motionen besvarad. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Sune Håkansson (RP), bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 111 Dnr 2018-000357 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) om att övervakningskameror 
installeras på Snäckebacksskolan  

 

Sammanfattning  

Komplettering till ärende 2018-000357 KS 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt en komplettering till 

utbildningsförvaltningens motionssvar avseende ärende 2018-000357  

”Motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) om att 

övervaknings-kameror installeras på Snäckebacksskolan”. 

 

Kompletteringen utgår från polisens brottsstatistik 2018 och 2019 samt en 

bedömning av lägesbilden utifrån metoden Effektiv Samordning för 

Trygghet. 

 

År 2018 polisanmäldes 56 brott i och omkring Snäckebacksskolan jämfört 

med 62 anmälda brott under år 2019. Man ser alltså en liten ökning av 

anmälda brott mellan de båda åren. Ökningen kan eventuellt bero på 

anmälningsbenägenhet och vilka personer som finns på skolan under 

perioden. Aktuella brottsrubriceringar är i huvudsak misshandel, bråk, 

stöld/inbrott, anträffat gods, brott mot trafiklagen och ofredande. 

 

Under ett års arbete utifrån metoden Effektiv Samordning för Trygghet 

(EST), där kommun, polis och Ronnebyhus samverkar kring att ta fram en 

gemensam lägesbild utifrån insamlad information om otrygghetsskapande 

händelser, har vi sett att oroligheterna på Snäckebacksskolan har fluktuerat 

över tid. Senaste halvåret från september 2019 till februari 2020 har 

samordningsgruppen inte fått in någon rapport om otrygghetsskapande 

händelser (som kan vara annat än polisanmälda händelser), och gör därför 

bedömningen att läget är ”grönt” det vill säga ”brottslighet och andra 

otrygghetsskapande fenomen förekommer i området, men bedöms inte på ett 

betydande sätt påverka invånare eller andra som vistas eller är verksamma i 

området på ett negativt sätt”. 
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Polisen ställer sig överlag positiv till att utrusta skolan med 

övervakningskameror, förutsatt att utrustningen kan användas i den nya 

skolan och att de är av god kvalitet så att bilder/filmer kan användas. Dessa 

kan underlätta brottsutredningar genom att möjliggöra identifikation av de 

som begår brott.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att första att-satsen i 

motionen avslås och att andra att-satsen bifalls. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L) och Åsa Evaldsson (M). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att första att-satsen i motionen avslås och att 

andra att-satsen bifalls. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 112 Dnr 2018-000434 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om 
webbkamera över Karösundet och gästhamnen i 
Ekenäs 

 

Sammanfattning  

Per-Olof Berggren har inkommit med ett medborgarförslag att en 

webkamera ska installeras vid Villa Vassen vid Karösundet i Ekenäs med 

översikt ut mot gästhamnen 

Bedömning 

Synpunkter har inhämtats från kommunens näringslivsenhet. Att installera 

en webbkamera i marknadsförings syfte kostar ca 25.000 kr inkluderat att 

dra fram nät och sätta upp webbkameran enligt IT-enheten. Med största 

sannolikhet krävs även ett tillstånd från Datainspektionen och detta bör 

undersökas och ansökas om innan inköp och uppsättning sker. Om 

webbkameran installeras läggs den in på kommunens hemsida tillsammans 

med övriga webbkameror som visar torget i Ronneby samt Brunnsparken.  

 

Nyttan med en webkamera i marknadsföringssyfte bör vägas mot kostnaden 

och den administration det innebär att installera och underhålla en dylik 

kamera.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om installation av 

en webbkamera över Karösundet och gästhamnen i Ekenäs.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om installation av en webbkamera över Karösundet och gästhamnen i 

Ekenäs. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (L) och Kenneth 

Michaelsson (C). 
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Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

 

Roger Gardell (L) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Nicolas Westrup (SD), bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om installation av en 

webbkamera över Karösundet och gästhamnen i Ekenäs. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 113 Dnr 2020-000547 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - önskan om 
att det byggs en större hundrastgård i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar en ny större hundrastgård i Kallinge.        

Bedömning 

Gatu/Parkenhetens bedömning är att Kallinge är ingen större tätort och har 

många bra strövområden och mycket naturmark nära inpå alla bostadsområden 

där rastning av hundar kan ske.       

Förslag till beslut 

Teknik, -Fritid och Kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.       

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-02-23  

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 114 Dnr 2020-000504 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Cykelbana 
mellan Hamnvägen och Angelskogs 
återvinningscentral 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren anför följande:  

”Att Ronneby kommun bygger en cykelbana för att undvika en dödsolycka 

på vägen mellan Hamnvägen och Angelskogs återvinningscentral. Det är en 

mycket kort vägsträcka med biltrafik, tung lastbilstrafik blandat med moped, 

cykel och gångtrafikanter till återvinningscentralen. Vägen har ett extremt 

farligt parti med backkrön på denna sträckning. Det inträffar dagligen 

incidenter på detta krön där oskyddade trafikanter på väg till och från 

återvinningscentralen och även Ronneby Segelsällskap får rädda sig genom 

att kasta sig ner i diket. Det är en direkt livsfara när två personbilar och tex 

en cyklist möts på krönet”.  

Bedömning 

Denna väg (660) är inte kommunal utan det är Trafikverket som är 

väghållare. Förslagsställaren bör uppvakta Trafikverket i frågan. Ronneby 

kommun kommer att bevaka Trafikverkets ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för 

Regional cykelstrategi i området gällande deras vägnät och lämna remissvar 

när så ska ske. Syftet är att ta fram en åtgärdsvalsstudie som tydligt ger en 

nulägesanalys, beskriver problem, brister, behov och föreslår eventuella 

lösningar utifrån fyrstegsprincipen. 

Att föregå sådan strategi är inte lämpligt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 115 Dnr 2021-000021 001 

Återrapportering från krisledningsnämnden 2021 

 

Sammanfattning  

Protokoll från krisledningsnämnden 2021-04-09 återrapporteras till 

kommunfullmäktige.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 116 Dnr 2021-000272 192 

Anmälan av motion från Sune Håkansson (RP) 
angående omarbetning av regler för förtroendevaldas 
arvoden 

Sune Håkansson (RP) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Tidningen Expressen har skrivit några artiklar om de ekonomiska villkoren 

för en del kommunala förtroendevalda. Med nuvarande regler, som också 

gäller i Ronneby kommun, kan den förtroendevalde lämna sitt uppdrag och 

exempelvis återgå till sin tidigare anställning, med ”omställningsbidrag” från 

kommunen. För Ronneby kommun skulle kostnaden kunna uppgå till 

kringsvid en miljon kronor. 

 

Reglerna torde ha utformats för ”normalfall”, dvs. en förtroendevald tvingas 

avgå i samband med en valförlust. Expressen Har visat att reglerna kan 

”missbrukas”. 

 

Jag föreslår 

att en utredning görs om huruvida Ronneby kommun bör omarbeta reglerna 

för de ekonomiska ersättningarna till avgående politikerna. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 117 Dnr 2021-000288 192 

Anmälan av motion från Lova Necksten (MP) - inför 
"huskurage" i Ronnebyhus AB 

Lova Necksten (MP) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon har eller haft en relation 

med. Varje dag anmäls 50 fall av våld i nära relation och mörkertalet är stort. 

I spåret av pandemin varnar nu också kvinnojourerna för ett ökat våld i nära 

relationer samtidigt som isolering och karantän dessutom gör det svårare för 

de våldsutsatta kvinnorna att söka hjälp.   

Våldet drabbar även barn som lever i hem där de tvingas uppleva våld mot 

en förälder eller barn som själva blir utsatta för våld. I Sverige beräknar 

Rädda Barnen att var tionde barn lever i hem med våld. Det är minst 200,000 

barn i Sverige. 

Eftersom våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar, så krävs det något 

annat än de verktyg samhället har idag för att arbeta mot våldet. Huskurage 

(www.huskurage.se) är ett sådant verktyg. Huskurage är en våldspreventiv 

metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och 

våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage 

ökar för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Genom att 

informera och uppmuntra hyresgäster att ringa på hos grannen eller kontakta 

polis då de misstänker våld, kan en pågående misshandel avbrytas och liv 

räddas. 

Tanken med Huskurage är inte att fysiskt ingripa vid pågående våld utan att 

göra våldsverkaren uppmärksam på att grannarna kommer att agera vid 

misstanke om våld. Även för den våldsutsatta är det viktigt att veta att de kan 

få hjälp och att grannarna agerar vid oro för att någon far illa. 

Ett tjugotal kommuner och över 50 bostadsbolag har redan infört Huskurage. 

För en ökad trygghet och minskat våld borde självklart även Ronneby 

kommun och Ronnebyhus AB göra detsamma. 
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Utifrån ovan yrkar jag att kommunfullmäktige uppmanar styrelsen för 

Ronnebyhus AB 

Att införa policyn "Huskurage" i alla bolagets bostadsfastigheter 

Att informera alla hyresgästerna i Ronnebyhus AB om Huskurage 

 

Vidare yrkar jag även att kommunfullmäktige beslutar  

 

Att Ronneby kommun via www.ronnebv.se informerar alla kommunens 

invånare om Huskurage och hur man kan använda sig av detta 

Att Ronneby kommun i möten med privata hyresvärdar/ bostadsbolag/ 

bostadsrättsföreningar informerar om Huskurage. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 118 Dnr 2021-000289 192 

Anmälan av motion från Stefan Österhof (S) om 
"Utveckling och Demokrati; Ungas inflytande utvecklar 
och stärker hela kommunen" 

Stefan Österhof lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Bakgrund 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag. Barnkonventionen som lag 

stärker barns mänskliga rättigheter i praktiken.   

 

På SKRs hemsida om ”Lärande Exempel” kan man läsa om ett intressant 

demokratiprojekt. Orsa är en liten kommun i Dalarna med 7 000 invånare. 

Utflyttning och integration är två utmaningar som kommunens politiker 

försöker tackla, bland annat genom att ta fram framtidsvisionen ”Orsa 2050”. 

I det arbetet har ungdomar bjudits in att komma med konkreta förslag, 

utifrån sina förutsättningar. 

I stället för att ungdomarna enbart deltar i traditionella möten och workshops 

har politikerna valt att också möta dem i skolan. Förslag som väcks tas upp i 

kommunens ledningsgrupp, där ansvariga utses och får i uppdrag att 

undersöka om och hur förslagen ska kunna genomföras. 

Dialogen samordnas av kommunens ungdomsstrateg, som skapar former för 

kontakterna mellan politikerna och de unga. Sedan 2018 anställs ”unga 

kommunutvecklare”, nya för varje år, under ett antal sommarveckor. 

 

Positiva effekter 

 Ungdomsperspektivet integreras i politiska sakfrågor och är inget 

eget spår. 

 Politiker möter de unga på deras villkor, på deras arenor. 

 Avståndet mellan beslutsfattare och kommunens unga har minskat. 

 Flexibelt arbetssätt ger de unga snabb feedback och insyn i 

processen. 

 De unga känner att deras synpunkter tas på allvar. 

 Unga med olika kön, ålder och engagemang deltar i dialogen. 
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 Fler ungdomar än väntat har engagerat sig i arbetet.  

 

Orsamodellens viktigaste slutsatser 

1. ”Våga släpp sargen” – var inte rädd att från kommunens sida frångå 

gängse rutiner och vara mer flexibel i arbetet med Unga 

kommunutvecklare. 

2. Ungdomsperspektivet bör ingå i alla sakfrågor och inte vara en 

separat politisk fråga. 

3. En ungdomsstrateg som samordnar mötesformer och dialog 

säkerställer att inte frågor hamnar mellan stolarna utan hos rätt 

ansvarig beslutsfattare. 

4. Nära kontakt ger lärdomar åt båda håll. De unga får en inblick i hur 

kommunpolitik fungerar och varför den är viktig, medan 

beslutsfattare bättre förstår hur de unga resonerar och vad som är 

viktigt för dem. Det skapar även ömsesidig respekt. 

 

Paralleller 

Även om Orsa är en mindre kommun än Ronneby så är utmaningarna 

desamma. 

De positiva slutsatserna ifrån ett arbete som startade 2016 och fortfarande 

pågår är mycket lovande och väl värda att titta närmare på. 

 

Förslag 

Vi förslår därför att:  

- Ronneby kommun med det lärande exemplet som grund skapar 

förutsättningar för ett Ronneby där ungas inflytande och demokratin 

stärks.  

- Kommunstyrelsen får uppdraget att bilda en arbetsgrupp för att skapa 

ett mer demokratiskt, integrerat och utvecklande Ronneby. 

- Gruppen ges uppdraget att skapa ny arenor för samverkan mellan 

unga, kommunpolitiker och tjänstepersoner.  
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

74(74) 
2021-04-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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Bilaga A 

 

Artikeln skapades 21 april 2021 

Kungörelse: kommunfullmäktige i 

Ronneby torsdag 2021-04-29 kl. 18:00, 

stadshuset, Ronneby 
Kungörelse: kommunfullmäktige i Ronneby torsdag 2021-04-29 kl. 18:00, stadshuset, 

Ronneby 

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 29 april 2021, kl. 18:00 i Stadshuset, Ronneby för behandling av följande 
ärenden: 

Klicka här för att komma till websändningen av kommunfullmäktige. 

1. Val av justerare KF 
Dnr 2021-000006 

2. 
Medborgarförslag 
Dnr 2021-000007 

3. 
Interpellationer 
Dnr 2021-000008 

4. 
Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Anders Lund (M) angående hyresnivån för Ålycke 
Dnr 2021-000257 

5. 
Fyllnadsval till uppdragen som ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i 
utbildningsnämnden och ledamot i socialnämnden, Anna-Karin Wallgren (S) 
Dnr 2021-000183 

6. 
Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i Ronneby Helsobrunn, 
Magnus Johannesson (S) 
Dnr 2021-000227 

7. 
Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden, Charlotte 
Svanberg (C) 
Dnr 2021-000252 
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Bilaga A 

 

8. 
Årsredovisning 2020 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet 
Dnr 2021-000075 

9. 
Ägardirektiv till årsstämmor 2021 för kommunens helägda bolag (för 2020) 
Dnr 2021-000093 

10. 
Kommunfullmäktiges uppdrag till verksamheten 2020 Förbättra företagsklimatet i 
Ronneby 
Dnr 2020-000666 

11. Ny taxekonstruktion VA- Brukningstaxa 
Dnr 2018-000181 

12. 
Reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge 
Dnr 2020-000647 

13. Ändring av reglemente kommunstyrelsen 
Dnr 2021-000122 

14. 
Förlängning av Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun 
Dnr 2020-000611 

15. 
Uppdrag till Socialnämnden - beslut av KF 
Dnr 2021-000153 

16. 
Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter för vård- och 
omsorgsnämnden 2021 
Dnr 2021-000149 

17. 
Hyra Sörby Center 
Dnr 2021-000150 

18. 
Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual 
Dnr 2021-000104 

19. Ansvarsfördelning lokalförsörjning 
Dnr 2020-000530 

20. 
Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor enligt LSO och LBE, 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 
Dnr 2021-000113 
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Bilaga A 

 

21. 
Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) angående beslutsgång vid 
investeringar inom kommunkoncernen 
Dnr 2020-000660 

22. 
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) om att 
övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan  
Dnr 2018-000357 

23. 
Besvarande av medborgarförslag - Förslag om webbkamera över Karösundet och 
gästhamnen i Ekenäs 
Dnr 2018-000434 

24. 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - önskan om att det byggs en större 
hundrastgård i Kallinge 
Dnr 2020-000547 

25. 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Cykelbana mellan Hamnvägen och 
Angelskogs återvinningscentral 
Dnr 2020-000504 

26. Återrapportering från Krisledningsnämnden 2021 

27. 
Anmälan av motioner 
Dnr 2021-000010 

Uppdaterad: 2021-04-21 
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Bilaga B 

Tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-04-29 § 97 

Omröstningslista nr. 1 
 

9. Årsredovisning 2020 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet 
 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst  Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla         X    
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla         X    
Anders Bromée                          (M)        Alla         X    
Lennarth Förberg                         (M)        Alla         X    
Kajsa Svensson                           (M)        Alla       Johan Sandberg  X    
Helene Fogelberg                         (M)        Alla         X    
Anders Lund                              (M)        Alla         X    
Therese Åberg                           (M)        Alla         X    
Christer Stenström                       (M)        Alla         X    
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla         X    
Hillevi Andersson                        (C)        Alla       Magnus Gustafsson  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     
Amani El-Ali Mazloum                    (S)        Alla       Thomas Svensson  X     
Bo Johansson                             (S)        Alla        X     
Annette Rydell                           (S)        Alla        X     
Ola Robertsson                           (S)        Alla        X     
Catharina Christensson                   (S)        Alla        X     
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla        X     
Monika Lindqvist                         (S)        Alla       Agnetha Wildros X     
Stefan Österhof                          (S)        Alla        X     
Ingrid Karlsson (S)        Alla       Magnus Johannesson  X     
Kranislav Miletic                       (S)        Alla        X     
Anna-Karin Wallgren                      (S)        Alla       Thommy Persson  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 Johansson                          (SD)       Alla         X    
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla         X    
Sandra Bergkvist                         (SD)       Alla         X    
Bengt Johansson                          (SD)       Alla         X    
Tim Aulin                                (SD)       Alla         X    
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Tony Holgersson  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         X    
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                 X    
Anna Carlbrant                           (-)        Alla                                                 X    
Sune Håkansson                           (RP)       Alla                                                  x   

SUMMA: 18 30 1   
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Bilaga B 

Tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-04-29 § 100 

Omröstningslista nr. 2 
 

12. Ny taxekonstruktion VA- Brukningstaxa 
Ledamöter Parti Kret

 
Ersättare Ja Nej Avst  Frånv 

Roger Fredriksson                        (M)        Alla        X     
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla        X     
Anders Bromée                          (M)        Alla        X     
Lennarth Förberg                         (M)        Alla        X     
Kajsa Svensson                           (M)        Alla       Johan Sandberg X     
Helene Fogelberg                         (M)        Alla        X     
Anders Lund                              (M)        Alla        X     
Therese Åberg                           (M)        Alla        X     
Christer Stenström                       (M)        Alla        X     
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla        X     
Hillevi Andersson                        (C)        Alla       Magnus Gustafsson 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    
Amani El-Ali Mazloum                    (S)        Alla       Thomas Svensson   X    
Bo Johansson                             (S)        Alla         X    
Annette Rydell                           (S)        Alla         X    
Ola Robertsson                           (S)        Alla         X    
Catharina Christensson                   (S)        Alla         X    
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla         X    
Monika Lindqvist                         (S)        Alla       Agnetha Wildros  X    
Stefan Österhof                          (S)        Alla         X    
Ingrid Karlsson (S)        Alla       Magnus Johannesson   X    
Kranislav Miletic                       (S)        Alla         X    
Anna-Karin Wallgren                      (S)        Alla       Thommy Persson   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 Johansson                          (SD)       Alla        X     
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla        X     
Sandra Bergkvist                         (SD)       Alla        X     
Bengt Johansson                          (SD)       Alla        X     
Tim Aulin                                (SD)       Alla        X     
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Tony Holgersson 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        X     
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                X     
Anna Carlbrant                           (-)        Alla                                                X     
Sune Håkansson                           (RP)       Alla                                                 X    

SUMMA: 30 19    
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Sida 1 av 6 

Utgivare: Vård- och omsorgsförvaltningen 

Gäller från: 2021-01-01, * gäller från 2020-04-01 

Antagen ÄFVON: 2021-02-24 

Antagen KF: 2019-10-31 § 313 XXX §313 

Avgifter och kostnader vård- och omsorgsförvaltningen 2020 2021 

Prisbasbelopp 2020 2021 
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) 47 300 47 600 kr 

Maxtaxa/högkostnadsskydd 

Högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enl. SoL 
Debiterad kostnad för mat & hyra betraktas inte som avgift och räknas inte in i maxtaxan. 

2125 2138 
kr/mån eller 90 % 
av avgifts- 
utrymmet 

Avgifter/kostnader ordinärt boende 

Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av 

Hemtjänst 190 220 kr/timme VON/KF 

Trygghetslarm 
264 266 kr/mån 
Extra larm knapp till make/maka: 105 106 kr/mån 

VON/KF 

Matdistribution 

Kostnader för måltider debiteras enligt gällande författnings- 
samling ”Taxa för måltidsverksamhet” 

TFKN/KF 

10 kr/portion tillkommer för leveransavgift VON/KF 

Dagvård för personer med 
demenssjukdom 

26,50 27 kr/dag för resor till och från dagvården VON/KF 

22,50 23 kr/frukost VON/KF 

Kostnader för lunch debiteras enligt gällande författnings- 
samling ”Taxa för måltidsverksamhet” 

TFKN/KF 

Avlösning, fler än 24 h Timtaxa hemtjänst VON/KF 

Avgifter/kostnader vård- och omsorgsboende 

Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av 

Hemtjänst/omvårdnad Maxtaxa, 2125 2138 kr/mån eller 90 % av avgiftsutrymmet VON/KF 

Kost 

-Den som är självständig i sin
mathållning kan välja bort mat- 
abonnemang.
-På demensavdelningar finns
endast matabonnemang 1
-På Backens vård- och omsorgs- 
boende kan endast
matabonnemang 2 tecknas

Matabonnemang 1 

= frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål. 
Kostnader för måltider debiteras enligt gällande författnings- 
samling ”Taxa för måltidsverksamhet”. 

TFKN/KF 

Matabonnemang 2 = lunch. 

Kostnader för måltider debiteras enligt gällande författnings- 
samling ”Taxa för måltidsverksamhet”. 

TFKN/KF 

Lunch för gäster med biståndsbeslut. 

Kostnader för lunch debiteras enligt gällande  

författningssamling ”Taxa för måltidsverksamhet”. 

TFKN/KF 

Trygghetslarm 0 kr, ingår i hemtjänst/omvårdnadsavgiften VON/KF 

Avgifter/kostnader korttidsvistelse 

Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av 

Hemtjänst/omvårdnad 70 71,26 kr/dygn VON/KF 

Kost 
Kostnader för måltider debiteras per dygn enligt gällande för- 
fattningssamling ”Taxa för måltidsverksamhet” 

TFKN/KF 

Trygghetslarm 0 kr, ingår i hemtjänst/omvårdnadsavgiften VON/KF 

Avgifter/kostnader hälso- och sjukvård (HSL) 

Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av 

Besök/delegerad insats HSL 
För barn & ungdomar utgår ingen 
avgift t.o.m. det år man fyller 19 år 

100 kr/besök *, max 200 kr/månad * 
VON/KF 

KF = Kommunfullmäktige, VON= Vård- och omsorgsnämnden, TFKN = Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

AVGIFTER VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
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Ronneby Kommun AVGIFTER VÅRD- OCH 

OMSORGSNÄMNDEN 

Sida 2 av 6 

 

 

 

 

Information och tillämpning gällande avgifter och kostnader 

Vård och omsorg - avgifter 
Avgifterna inom vård- och omsorg, som beslutas av vård- och omsorgsnämnden (VON) 
/kommunfullmäktige (KF) 

 Avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet, vilket liksom vid eventuella 
ändringar vad gäller lag om förbehålls belopp 

 Beslut om den årliga justeringen fattas av VON 

 VON bestämmer datum för ändringen 

 Övriga ändringar hänskjuts till KF 

 

Avgifter för vård- och omsorg regleras i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. I lagen 
regleras vilken den högsta avgift som kommunerna får ta ut. 

 

Hälso- och sjukvård - avgifter 

Avgiften för kommunal hälso- och sjukvård omfattas av det kommunala högkostnadsskyddet, max- 
taxan. 
För personer som bor på vård- och omsorgsboende ingår hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. 
Ingen avgift för barn och ungdom till och med det år man fyller 19 år. 

 

Måltider - kostnader 

Alla kostnader för måltider beslutas av kostenheten/Kommunfullmäktige (KE/KF). Gällande kostnader 
för måltider anges i författningssamlingen ”Taxa för måltidsverksamhet”. 

 

Debitering 

Hemtjänst/omvårdnadsavgift debiteras från och med den dag man erhåller hemtjänst. Om insatser 
endast ges en gång varannan vecka så debiteras hel eller halv avgift första månaden, beroende på 
när första insatsen ges. Debitering sker en månad i efterskott, med undantag av hyror som debiteras i 
förskott. Förfallodag är den siste varje månad. 

 
Retroaktiva debiteringar kan ske när inkomstuppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud 
vid kontroll befinns vara felaktiga. Retroaktiva debiteringar, upp till tre månader, kan ske när inkomst- 
uppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud vid kontroll befinns vara felaktiga. 

 

Reducering 
Reducering av hemtjänst/omvårdnadsavgift sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid för- 
anmält uppehåll av hemtjänst om hemtjänstinsatser skulle ha utförts under denna period. 
 
Vid sjukhusvistelse, föranmäld annan frånvaro eller vid bortfall av enstaka insatser ska utfört antal 
timmar understiga det antal timmar som utgör maxtaxa, för att reducering av avgiften ska göras. 
 
Maxtaxa = Gräns för antal timmar för reducering.   
 Timpris 
 
På vård och omsorgsboende görs endast avdrag på mat abonnemang vid sjukhusvistelse och för 
lunch vid föranmäld annan frånvaro.  
 
Reducering av kostnad för matabonnemang sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid för- 
anmält uppehåll av hemtjänst och matabonnemang. 

 

Avgiftsutrymme 
Formel för beräkning av avgiftsutrymmet: 

 
Nettoinkomster (= inkomster efter skatt) 
+ Bostadstillägg/bidrag 
– Förbehållsbelopp 
– Boendekostnad  

= Avgiftsutrymme 
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Ronneby Kommun AVGIFTER VÅRD- OCH 

OMSORGSNÄMNDEN 

Sida 3 av 6 

 

 

Om avgiftsutrymmet blir 0 kr eller visar på ett underskott (= negativt avgiftsutrymme) så debiteras inga 
avgifter. 
Om den enskilde inte når upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen, kan han/hon efter ansökan 
få rätten till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen prövad. 
Avgiftsutrymmet räknas normalt om en gång varje år samt när det sker förändringar av aktuella 
inkomster, boendekostnader, hemtjänstnivå eller av förbehållsbeloppets storlek. Förändringarna 
skall vara av varaktig karaktär. 

 

Den enskilde eller dess ombud är skyldigt att lämna upplysningar om sådana varaktiga förändringar 
som kan påverka avgiftsutrymmet. 

 

Inkomster 

Som avgiftsgrundande inkomst räknas: 
1. Skattepliktiga inkomster samt 
2. Ej skattepliktiga inkomster av 

 Utländska inkomster (t.ex. pensioner eller invalidförmåner) 

 Studiebidrag (bidragsdelen) 

 Stipendier till den del som överstiger 3 000 kr/månad 

 Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag, särskilt vuxenstöd) 

 Underhållsbidrag för vuxna 

 Familjebidrag 

 Äldreförsörjningsstöd 

 

3. Följande räknas också som inkomst 

 Bostadstillägg för pensionärer (BTP) 

 Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP) 

 Bostadsbidrag till barnfamiljer (BoB). 
 

Inkomsthämtning 

Uppgifter om allmän pension, änkepension, tjänstepension och inhämtas. Den enskilde skall 
informeras om detta. Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner samt överskott av kapital lämnas av 
den enskilde genom kopia av senaste deklarationen. 

 
Överskott av kapital skall gälla för året före det år för vilket hemtjänstavgiften beräknas. En gång om 
året sker en allmän omprövning av avgifterna med tillämpning av ändrade basbelopp, 
skattebestämmelser, inkomst och förmögenhetsuppgifter. 

 

Om den enskilde trots påminnelse ej lämnar in aktuella inkomstuppgifter kommer beslut om 
avgiftsutrymme att fattas utan hänsyn till individuella uppgifter. Detta innebär att ingen hänsyn till 
inkomster tas och maxtaxa debiteras. 

 
Beträffande egna företagare och andra för vilka det är svårt att beräkna årsinkomst, så skall man ta 
hänsyn till den förvärvsinkomst den enskilde kan antas komma att få under de närmaste 12 
månaderna, fördelade med lika belopp per månad. 

 

Inkomster för sammanboende makar i såväl ordinärt som särskilt boende 

Registrerade partners är att jämställa med makar. 
 

Om den enskilde är gift eller registrerad partner ska inkomsterna läggas samman och därefter fördelas 
med hälften på vardera maken eller partnern som grund för att bestämma avgiftsunderlagets storlek. 
Om den ena maken/makan bor på särskilt boende räknas vårdavgiften på det sätt som är mest 
fördelaktigt för dem båda. 

 

Sammanslagning av inkomster gäller ej ”sambo” då det inte finns någon lagstadgad underhålls-
skyldighet mellan dem. Dock skall samma förbehållsbelopp som för makar tillämpas eftersom de har 
ge- mensamma hushållskostnader. Boendekostnaden delas. 
Övriga sammanboende t.ex. syskon eller föräldrar och vuxna barn räknas som ensamstående i av- 
giftshänseende. Boendekostnader delas. 
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Förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp + den faktiska boendekostnaden. 
 

Minimibelopp 
Minimibeloppet är de pengar som ska täcka normala kostnader för personliga behov och övriga nor- 
mala levnadskostnader och skall täcka normalkostnader för följande poster: 

 
 
 

Livsmedel Dagstidning Hemförsäkring Förbrukningsvaror 
Kläder och skor Telefon Öppen hälso/sjukvård Möbler 
Hygien TV-avgift Tandvård Husgeråd 
Fritid Hushållsel Läkemedel Resor 

 

Kostnaden för livsmedel (råvaror) beräknas till 1780 1791 kr/månad för år 2020 2021 och ingår 
som schablon i minimibeloppet. Uppräkningen av schablon för livsmedel kopplas till 
procentökningen av prisbasbeloppet. 

 

Förbehållsbeloppets nivå/mån: 
 Ensamstående Makar/sambo 

65 år och äldre 
En tolftedel av 135,46 % av 
prisbasbeloppet 

En tolftedel av 114,46 % av 
prisbasbeloppet 

19-64 år 
En tolftedel av 135,46 % av 
prisbasbeloppet +10% 

En tolftedel av 114,46 % av 
prisbasbeloppet +10% 

 
Höjning av förbehållsbeloppet 
Under vissa förutsättningar kan förbehållsbeloppet fastställas till ett högre belopp om den enskilde på 
grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. 
Behovet skall vara varaktigt och utgångspunkten skall vara att merkostnaden uppgår till minst 200 kr i 
månaden. 

 
Omständigheter som ger rätt till förhöjt förbehållsbelopp är: 

 Fördyrade kostnader för mat när man har regelbunden matdistribution, regelbundet köper ma- 
ten i särskilda boende eller om man genom biståndsbeslut regelbundet äter på dagcentraler 
eller servicehus. 

 Fördyrade reskostnader (t.ex. arbets- eller sjukresor) 

 Kostnad för god man 

 Underhållsskyldighet för barn 

 Övrigt efter individuell prövning 

 Distributionsavgift för huvudmåltid 
 

Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte förbehållsbeloppet. 
 

Boendekostnader 

Aktuell hyra ska kunna styrkas. 
 

Boendekostnader i egen fastighet beräknas enligt gällande regler för bostadstillägg för pensionärer 
(BTP). 

 

Bostadstillägg (BTP och SBTP) samt bostadsbidrag (BoB) räknas som inkomst. 
Den enskilde eller dess ombud skall upplysas om möjligheten att söka detta. 
Hjälp med ansökan skall kunna erhållas. 

 
Fastighetsavgiften utgör en del av boendekostnaden och beräknas enligt skatteverkets regler. 

Vid beräkningen tas skuldräntor på fastigheten endast upp med 70 % av sitt värde. 

Pensionsmyndighetens föreskrift (2014:11), om uppskattning av kostnader för en bostads-
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uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad, gäller vi beräkning av 
kostnader för uppvärmning, driftskostnader (driftskostnader = vatten och avlopp, sophämtning, 
underhåll och försäkringar) och kostnader för en bostads hushållsel som ingår i den avtalade hyran, 
vid hyrd bostad. 

 
Där BTP-schablonen inte täcker faktiska uppvärmningskostnader (värme inkl. varmvatten) godkänns 
faktiska kostnader mot uppvisande av verifikation. 

 

Dubbla boendekostnader 

Den som flyttar till särskilt boende kan under högst tre månader få kompensation för dubbla boende- 
kostnader. Kompensation sker genom bidrag till den lägre av de två boendekostnaderna. Detta under 
förutsättning att den enskildes förmögenhet inte överstiger två basbelopp. 
Som förmögenhet räknas bankmedel, aktier, obligationer, fordringar samt fritidsbostad. Däremot ingår 
ej den senaste permanentbostaden. 
Ansökan sker på särskild blankett. 

 

För längre tid än tre månader, upp till högst sex månader, kan individuell prövning göras av Äldre- 
nämnden 

 

Övrigt 
Uttag av faktiska kostnader för hemtjänstinsatser 
Kommunens faktiska kostnader för lämnade hemtjänstinsatser uttages när insatserna på grund av 
skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring, skall bekostas av annan än den som erhåller 
dessa insatser. 

 

Överklagande 

Avgiftsbeslut 
Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess ombud genom förvaltningsbesvär (16 kap. 3§ 
SoL) 

 
Detta kan överklagas: 

 Den fastställda avgiften 

 Avgiftsändring 

 Beräkning av avgiftsunderlaget och boendekostnad 

 Förbehållsbeloppets storlek 

 

Överklagat beslut skickas till: 
Ronneby Kommun 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
372 80 Ronneby 

 

Taxesystemet 

Beslut om taxesystem fattas av Kommunfullmäktige. 
Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen (13 kap. KL) 
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Information om behandling av personuppgifter 

Följande information lämnas med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR): 
I och med att Ni ansöker om bistånd inom äldreomsorgen i Ronneby Kommun så kommer Era 
lämnade personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är nödvändiga för att vi skall 
kunna administrera och handlägga Ert ärende enligt gällande lagstiftningar i Socialtjänstlagen (SoL) 
Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). 

 
Vi hämtar uppgifter om Er inkomst från: 
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan om allmänna pensioner och bostadstillägg/bidrag. 
Riksskatteverket (RSV) om taxerade inkomster och över/underskott av kapital. 

 
Er folkbokföringsadress samkörs en gång i veckan med befolkningsregistret. 

 

Ni har rätt att, efter skriftlig begäran få information om vilka av Era personuppgifter som behandlas hos 
oss. 

 
För rättelse av personuppgifter, kontakta: 
Avgiftshandläggare 
tel. 0457-61 84 88 
tel. 0457-61 77 11 

 

Personuppgiftsansvarig är: 

Vård- och omsorgsnämnden 
Stadshuset 
372 80 Ronneby 

 

Dataskyddsombud för Ronneby kommun är: 
Therese Jigsved 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
Telefon: 0472-39 10 00 
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Sammanträdesdatum 


2021-04-29 
 


 


  
 
Plats och tid Ronnebysalen, kl. 18:00 


Beslutande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 
2021-04-21 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare  


2021-04-21 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns 
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2021-04-21 samt kungjorts i Blekinge-Posten 
med tid och plats 2021-04-22. 


 


Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. 


Övriga närvarande Se särskild förteckning 


Justerare Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S) 


Justeringens plats och tid Justering sker digitalt onsdag 2021-05-05 kl. 15:00  
 


Underskrifter 


 Sekreterare 


 


Paragrafer §§ 89-118 
 Christoffer Svensson  


 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 2021-04-29 


Datum då anslaget sätts upp 2021-05-05 


  


Datum då anslaget tas ner 2021-05-28 


  


Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 


Underskrift 


  


 Christoffer Svensson  
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Beslutande 


Ledamöter Nils Ingmar Thorell (L), Ordförande 
Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordförande 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Roger Fredriksson (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
Anders Bromée (M) 
Helene Fogelberg (M) 
Anders Lund (M) 
Therese Åberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Kenneth Michaelsson (C) 
Tim Svanberg (C) 
Silke Jacob (C) 
Roger Gardell (L) 
Willy Persson (KD) 
Magnus Pettersson (S) 
Malin Månsson (S) 
Tommy Andersson (S) 
Annette Rydell (S) 
Ola Robertsson (S) 
Catharina Christensson (S) 


Jan-Eric Wildros (S) 
Stefan Österhof (S) 
Kranislav Miletic (S) 
Pär Dover (S) 
Peter Bowin (V) 
Omid Hassib (V) 
Lova Necksten (MP) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Gina Hellberg Johansson (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) 
Bengt Åke Johansson (SD) 
Tim Aulin (SD) 
Mattias Ronnestad (SD) 
Carina Aulin (SD) 
Anders Oddsheden (SD) 
Haide Friberg (SD) 
Yvonne Olsson (SD) 
Johan Grönblad (SD) 
Anna Carlbrant (OPT RP) 
Sune Håkansson (RP) 


Tjänstgörande ersättare 


Övriga närvarande 


Ersättare 


Tjänstemän 


Övriga 


Johan Sandberg (M) tjänstgör istället för Kajsa Svensson (M) 
Magnus Gustafsson (C) tjänstgör istället för Hillevi Andersson (C) 
Thomas Svensson (S) tjänstgör istället för Amani El-Ali (S) 
Agnetha Wildros (S) tjänstgör istället för Monica Lindqvist (S) 
Magnus Johannesson (S) tjänstgör istället för Ingrid Karlsson (S) 
Thommy Persson (S) tjänstgör istället för Anna-Karin Wallgren (S) 
Tony Holgersson (SD) tjänstgör istället för Tomas Lund (SD) 


Fredrik Jacobsen (M) 
Magnus Björk (S) 
Jesper Grönblad (SD) 
Sten-Albert Olsson (SD) 
Rolf Loberg (RP) 


Christoffer Svensson, kommunsekreterare 


JanAnders Palmqvist, revisionens ordförande 


Årskurs 4 Kallingeskolan § 90
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Ärendelista 
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§ 90 Dnr 2021-000007 101 6 
Medborgarförslag ................................................................................................ 6 


§ 91 Dnr 2021-000008 101 8 
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§ 92 Dnr 2021-000257 194 9 
Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Anders Lund (M) angående 
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§ 93 Dnr 2021-000183 023 11 
Fyllnadsval till uppdragen som ledamot i Kommunfullmäktige, 
ledamot i utbildningsnämnden och ledamot i socialnämnden, Anna-
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§ 94 Dnr 2021-000227 023 12 
Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i AB Ronneby 
Helsobrunn, Magnus Johannesson (S) ............................................................. 12 


§ 95 Dnr 2021-000252 023 13 
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socialnämnden, Charlotte Svanberg (C) ........................................................... 13 


§ 96 Dnr 2021-000279 023 14 
Anhållan om entledigande från uppdrag som nämndeman, Sandra 
Bergkvist (SD) ................................................................................................... 14 


§ 97 Dnr 2021-000075 040 15 
Årsredovisning 2020 för Ronneby kommun samt fråga om 
ansvarsfrihet ..................................................................................................... 15 


§ 98 Dnr 2021-000093 040 25 
Ägardirektiv till årsstämmor 2021 för kommunens helägda bolag (för 
2020) ................................................................................................................ 25 


§ 99 Dnr 2020-000666 140 30 
Kommunfullmäktiges uppdrag till verksamheten 2020 Förbättra 
företagsklimatet i Ronneby ................................................................................ 30 


§ 100 Dnr 2018-000181 356 32 
Ny taxekonstruktion VA- Brukningstaxa ............................................................ 32 


§ 101 Dnr 2020-000647 003 34 
Reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge .............................................. 34 


§ 102 Dnr 2021-000122 003 37 
Ändring av reglemente kommunstyrelsen ......................................................... 37 


§ 103 Dnr 2020-000611 011 39 
Förlängning av Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun ................. 39 


§ 104 Dnr 2021-000153 001 41 
Uppdrag till Socialnämnden - beslut av KF ........................................................ 41 
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Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter för vård- och 
omsorgsnämnden 2021 .................................................................................... 43 


§ 106 Dnr 2021-000150 739 47 
Hyra Sörby Center ............................................................................................ 47 


§ 107 Dnr 2021-000104 220 49 
Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual ........................................... 49 
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§ 112 Dnr 2018-000434 109 63 
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§ 113 Dnr 2020-000547 109 65 
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en större hundrastgård i Kallinge ...................................................................... 65 


§ 114 Dnr 2020-000504 109 66 
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§ 115 Dnr 2021-000021 001 68 
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§ 116 Dnr 2021-000272 192 69 
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omarbetning av regler för förtroendevaldas arvoden ......................................... 69 


§ 117 Dnr 2021-000288 192 70 
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§ 89 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. Justeringen äger rum på


onsdag 2021-05-05 kl. 15:00 och sker digitalt.


________________ 







Kommunfullmäktige 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


6(74) 
2021-04-29 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


§ 90 Dnr 2021-000007 101 


Medborgarförslag 


Sammanfattning  


Följande medborgarförslag anmäls: 


Dnr Ärendemening Beredning Beslut 


2021/185 MEDBORGARFÖRSLAG 


- rusta upp lekparken vid


Ekenäs Gästhamn


TFKN TFKN 


2021/207 MEDBORGARFÖRSLAG 


- Brottsförebyggande


åtgärder vid Ekenäs


marinas bryggor


TFKN, KS KF 


2021/223 MEDBORGARFÖRSLAG 


placera en vägbom vid 


Skärsjön 


KS (Mark- och 


exploateringsenheten, 


MEX) 


KS 


2021/246 MEDBORGARFÖRSLAG 


anordna en 


rastplats/grillplats på del 


av Karlsnäsleden 


TFKN, KS (Enheten 


för strategisk 


samhällsutveckling, 


ESS) 


KF 


2021/261 MEDBORGARFÖRSLAG 


- Två laddplatser för


elbilar i hörnet på


parkeringen vid


Rosengatan


KS KS 


2021/263 MEDBORGARFÖRSLAG 


- Spontanidrottsplats vid


Kallingeskolan (5)


KS (MEX) KF 


2021/264 MEDBORGARFÖRSLAG 


- Kompisgunga, ny


klätterställning eller


hinderbana och linbana på


Kallingeskolans skolgård


(3)


UN, TFKN KS 


2021/265 MEDBORGARFÖRSLAG 


- Skatepark bakom


Järnvallen (2)


TFKN TFKN 


2021/266 MEDBORGARFÖRSLAG 


- Mountainbikebana vid


TFKN TFKN 
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F17/Värperydsvägen (2) 


2021/267 MEDBORGARFÖRSLAG 


- Fler duschar med dörrar


och större toaletter i


Kallinge sporthall (1)


TFKN TFKN 


2021/268 MEDBORAGRFÖRSLAG 


- Aktivitetsbana vid Mc


Donalds (1)


TFKN, KS (MEX) KF 


2021/269 MEDBORGARFÖRSLAG 


- Cykelpark/skatepark vid


Mc Donalds (1)


TFKN, KS (MEX) KF 


2021/270 MEDBORGARFÖRSLAG 


- Lokal att lana i på


fritidsgården i Kallinge (1)


TFKN TFKN 


Årskurs 4 från Kallingeskolan medverkar och berättar om 
medborgarförslagen 2021/263-2021/269


Förslag till beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen behandlas enligt ovan.   


Deltar i debatten 


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


Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M), Nicolas Westrup (SD), Kenneth 


Michaelsson (C) och Peter Bowin (V).  


Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen behandlas enligt ovan. 


________________ 


Exp: 


Förslagsställarna  


Berörda  
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§ 91 Dnr 2021-000008 101 


Interpellationer 


 


Sammanfattning  


Föreligger inga interpellationer vid dagens sammanträde.      


Beslut 


Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 


________________ 
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§ 92 Dnr 2021-000257 194 


Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Anders Lund (M) 
angående hyresnivån för Ålycke 


 


Sammanfattning  


Sune Håkansson (RP) ställer följande fråga till Anders Lund (M): 


Det är inte helt enkelt att läsa redovisningarna från Vård- och 


omsorgsnämnden. Därför ställs frågan: 


Är det så att nämnden under 2020 har betalat full hyra för Ålycke, trots att 


bara kringsvid hälften av lägenheterna har kunnat utnyttjas, samt att ingen 


avräkning har skett mellan Nämnden och Ronnebyhus (vilket borde ha skett, 


enligt gällande avtal)? 


 


Anders Lund (M) lämnar följande svar på frågan: 


 svaret på Sunes fråga är ja 


 


Nämnden har betalat full hyra för Ålycke sedan 2017, hyran har inte 


förändrats. 


Sommaren 2020 tar dock förvaltningen kontakt med Ronnebyhus för att 


omförhandla hyran. 


11/8 2020 Tillförordnad förvaltningschef Carina Ringtun kontaktar Johanna 


Kogg på Ronnebyhus gällande omförhandling av hyran för Ålycke.  


 


19/8 2020 Peter Persson, VD Ronnebyhus, svarar att ”Vi har noterat och 


daterat er uppsägning (uppsägning för omförhandling) avseende Ålycke och 


återkommer i det ärendet inom kort.” 


 


21/1 2021, Carina Ringtun, Kristina Glimmeborn, Hanna Bodesund 


(kommunens lokalstrateg), samt Peter Persson (VD Ronnebyhus), går 


igenom ritningarna över Ålycke.    


 


28/1 2021 Ronnebyhus har möte angående brandskyddet på Ålycke.  
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8/2 2021 Besked från Ronneby hus att de tar fram förslag på nytt 


hyreskontrakt för de ytor som vi som förvaltning avser disponera 


fortsättningsvis. 


 


22/2 2021 Förslag på nytt hyresavtal inkommer till förvaltningen. 


 


Detta nya hyresavtal har nu passerat vård- och omsorgsnämnden samt 


KSAU. KSAU har tagit beslut om att avtalet ska omförhandlas, vilket är en 


process som nu pågår, där kommunens lokalstrateg Hanna Bodesund leder 


arbetet.     


Deltar i debatten 


I debatten deltar Anders Lund (M) och Sune Håkansson (RP). 


Beslut 


Kommunfullmäktige noterar frågan och svaret till protokollet.  


________________ 
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§ 93 Dnr 2021-000183 023 


Fyllnadsval till uppdragen som ledamot i 
Kommunfullmäktige, ledamot i utbildningsnämnden 
och ledamot i socialnämnden, Anna-Karin Wallgren (S) 


 


Sammanfattning  


Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 65 att entlediga Anna-Karin 


Wallgren (S) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, 


utbildningsnämnden och socialnämnden. Fyllnadsval till nya ledamöter i 


utbildningsnämnden och socialnämnden bordlades.       


Deltar i debatten 


I debatten deltar Magnus Pettersson (S).  


Yrkanden 


Magnus Pettersson (S) yrkar på att utse Malin Norfall (S) till ny ledamot i 


utbildningsnämnden och Magnus Björk (S) till ny ledamot i socialnämnden.       


Propositionsordning 


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


och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      


Beslut 


1. Kommunfullmäktige utser Malin Norfall (S) till ny ledamot i 


utbildningsnämnden. 


2. Kommunfullmäktige utser Magnus Björk (S) till ny ledamot i 


socialnämnden.  


3. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval till ny ersättare i 


socialnämnden efter Magnus Björk (S).  


________________ 


Exp: 


Malin Norfall 


Magnus Björk 


Socialnämnden 


Utbildningsnämnden  


Kanslienheten  
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§ 94 Dnr 2021-000227 023 


Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot 
i AB Ronneby Helsobrunn, Magnus Johannesson (S) 


 


Sammanfattning  


Magnus Johannesson (S) anhåller om entledigande från uppdraget som 


ledamot i AB Ronneby Helsobrunn.       


Deltar i debatten 


I debatten deltar Magnus Pettersson (S).  


Yrkanden 


Magnus Pettersson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Magnus Björk 


(S) till ny ledamot i AB Ronneby Helsobrunn.      


Propositionsordning 


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


och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      


Beslut 


1. Kommunfullmäktige entledigar Magnus Johannesson (S) från 


uppdraget som ledamot i AB Ronneby Helsobrunn. 


2. Kommunfullmäktige utser Magnus Björk (S) till ny ledamot i AB 


Ronneby Helsobrunn. 


________________ 


Exp: 


Magnus Johannesson 


Magnus Björk 


Ekonomienheten, att Johan Sjögren  
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§ 95 Dnr 2021-000252 023 


Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden, Charlotte Svanberg (C) 


 


Sammanfattning  


Charlotte Svanberg (C) anhåller om entledigande från uppdraget som 


ersättare i socialnämnden.       


Deltar i debatten 


I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 


Yrkanden 


Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunfullmäktige utser Eva 


Johansson (C) till ny ersättare i socialnämnden.      


Propositionsordning 


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


och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      


Beslut 


1. Kommunfullmäktige entledigar Charlotte Svenberg (C) från 


uppdraget som ersättare i socialnämnden. 


2. Kommunfullmäktige utser Eva Johansson (C) till ny ersättare i 


socialnämnden.  


________________ 


Exp: 


Charlotte Svanberg 


Eva Johansson 


Socialnämnden 


Kanslienheten 
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§ 96 Dnr 2021-000279 023 


Anhållan om entledigande från uppdrag som 
nämndeman, Sandra Bergkvist (SD) 


 


Sammanfattning  


Sandra Bergkvist (SD) anhåller om entledigande från uppdrag som 


nämndeman vid Blekinge Tingsrätt.       


Deltar i debatten 


I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).  


Yrkanden 


Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige utser Bengt Åke 


Johansson (SD) till ny nämndeman vid Blekinge Tingsrätt.       


Propositionsordning 


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


och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      


Beslut 


1. Kommunfullmäktige entledigar Sandra Bergkvist (SD) från 


uppdraget som nämndeman vid Blekinge Tingsrätt. 


2. Kommunfullmäktige utser Bengt Åke Johansson (SD) till ny 


nämndeman vid Blekinge Tingsrätt.  


________________ 


Exp: 


Sandra Bergkvist  


Bengt Åke Johansson 


Blekinge Tingsrätt 


Kanslienheten  
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§ 97 Dnr 2021-000075 040 


Årsredovisning 2020 för Ronneby kommun samt fråga 
om ansvarsfrihet 


 


Sammanfattning  


Framläggande av årsredovisning för 2020 omfattande Ronneby kommun, 


dess helägda bolag och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 


Blekinge (kommunkoncernen).  


 


De kommunala bolagen och Räddningstjänsten Östra Blekinge lägger fram 


egna årsredovisningar till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ger i sin 


tur ger direktiv till utsedda ombud inför kommande ordinarie 


bolagsstämmor/årsstämmor. Direktiven hanteras i ett separat ärende. 


 


Nämnder, bolag och Räddningstjänst kommer att ha redovisat bokslut för 


2020 i särskilda bokslutsgenomgångar inför 


budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen behandlar 


årsredovisning och direktiv. 


 


Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan 


fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enligt KL 5 kap. 24 §. 


 


I kommunens resultatutjämningsreserv (en uppmärkt del av kommunens 


egna kapital) finns 13 867 tkr. Föreslås att ytterligare 56 000 tkr reserveras, 


innebärande totalt 69 867 tkr i resultatutjämningsreserv. Enligt kommunens 


riktlinjer får reserven uppgå till maximalt 4 % av skatteintäkter, generella 


statsbidrag, m.m., vilket för närvarande motsvarar ca 77 mkr.  







 


Kommunfullmäktige 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


16(74) 
2021-04-29  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om 


reservering av 56 000 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till 


kommunens resultatutjämningsreserv. 


 


Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ronneby kommuns årsredovisning 


för 2020 och överlämnar densamma till revisorerna och 


Kommunfullmäktige. 


 


Bilagda dokument Folkhälsobokslut 2020, Miljöbokslut 2020 samt 


uppföljning av Uppdrag till verksamheten 2020, noteras till protokollet.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-03-16 


Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om 


reservering av 56 000 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till 


kommunens resultatutjämningsreserv. 


 


Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ronneby kommuns årsredovisning 


för 2020 och överlämnar densamma till revisorerna och 


Kommunfullmäktige. 


 


Bilagda dokument Folkhälsobokslut 2020, Miljöbokslut 2020 samt 


uppföljning av Uppdrag till verksamheten 2020, noteras till protokollet. 
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Revisorernas revisionsberättelse för 2021 


Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 


som bedrivits av kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, 


utbildningsnämnden, teknik-, fritid- och kulturnämnden, miljö- och 


byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, 


överförmyndarnämnden och valnämnden. Vidare har vi, genom att vara 


utsedda lekmannarevisorer, även granskat verksamheten i AB 


Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby industrifastigheter, Ronnebybrunn AB, 


Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljö Teknik Energi AB, AB 


Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB under 2020. 


Styrelsen och nämnderna ansvarar for att verksamheten bedrivs i enlighet 


med gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt de mål, beslut och 


riktlinjer som gäller för verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar 


också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt för återredovisningen 


till kommunfullmäktige av hur de fullgjort uppdraget. 


Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och 


redovisning och att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag 


från kommunfullmäktige. 


Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för 


kommunen mot bakgrund av covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare 


ställts inför situationen att hantera en global pandemi och en händelse som 


varit så utsträckt i tid. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur 


kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av 


covid-19. Under 2020 har revisionen genomfört en granskning av 


krisledningsnämnden och de beslut som fattades under våren med anledning 


av pandemin. Revisorerna konstaterade att krisledningsnämnden hade 


överskridit sina befogenheter genom att ta över kommunfullmäktiges 


verksamhet och påpekade detta i sin rapport under hösten 2020. 


Krisledningsnämndens beslutsfattande  


Efter revisionens granskning har krisledningsnämnden fortsatt att ta över 


nämnders verksamhet och fatta beslut som anses vara 


befogenhetsöverskridande då besluten har avsett att frångå fastställda taxor 


och avgifter beslutade av kommunfullmäktige samt att tilldela nämnder 


budgettillskott på grund av förlorade intäkter. Det är anmärkningsvärt att 


krisledningsnämnden trots tidigare påpekanden avseende obehörigt 


beslutsfattande fattade dessa beslut. I beslutsunderlaget saknas bedömningar 


som redogör for möjligheten att fatta dessa beslut enligt reglemente eller 


lagstiftning. Revisionen vidmakthåller även sin uppfattning att delar av 


ärendena och besluten som har hanterats av krisledningsnämnden inte har 


varit av sådan art eller av så brådskande karaktär att de inte kunde ha 
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hanterats inom den ordinarie ärendeberedningsprocessen samt att besluten då 


skulle ha beslutats av rätt instans. 


Samtliga förtroendevalda revisorer delar kritiken som under året har riktats 


mot krisledningsnämnden. Mot bakgrund av den kritik som har lämnats samt 


av framställningen ovan anser fem av sju revisorer att en anmärkning ska 


riktas mot krisledningsnämnden for obehörigt beslutsfattande. Thomas 


Håkansson och Birger Petersson väljer dock att avstå från att rikta en 


anmärkning mot krisledningsnämnden utan kvarstår vid att rikta kritik mot 


krisledningsnämnden. 


Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ronneby kommun har 


bedrivit verksamheten på ett i stort sett ändamålsenligt och från ekonomisk 


synpunkt tillfredsställande sätt. 


Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 


Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit 


tillräcklig. 


Vi bedömer att båda de finansiella mål som fullmäktige ställt upp uppnås. 


Vi bedömer att kommunen, utifrån de resultat som går att bedöma, har en 


låg måluppfyllelse avseende målområden och indikatorer. 


Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2020 godkänns. 


Fem av sju förtroendevalda revisorer riktar anmärkning mot 


krisledningsnämnden för obehörigt beslutsfattande. 


Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 


nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 


 


Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 
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Jäv 


Kommunstyrelsen 


Roger Fredriksson (M), Åsa Evaldsson (M), Magnus Persson (M), Willy 


Persson (KD), Kenneth Michaelsson (C), Tim Svanberg (C), Silke Jacob (C), 


Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Magnus 


Pettersson (S), Malin Månsson (S), Anna Carlbrant (-) Tommy Andersson 


(S), Annette Rydell (S), Ola Robertsson (S), Catharina Christensson (S), Jan-


Eric Wildros (S), Stefan Österhof (S), Kranislav Miletic (S), Anders 


Oddsheden (SD), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 


Gina Hellberg Johansson (SD), Tony Holgersson (SD), Bengt Åke 


Johansson (SD), Tim Aulin (SD), och Agnetha Wildros (S).  


 


Ersättare som tjänstgör: 


Fredrik Jacobsen (M) istället för Roger Fredriksson (M).  


Magnus Björk (S) istället för Magnus Pettersson (S). 


Jesper Grönblad (SD) istället för Nicolas Westrup (SD).  


Sten-Albertsson (SD) istället för Bengt Sven Åke Johansson (SD). 


Rolf Loberg (RP) istället för Anna Carlbrant (-).  


 


Utbildningsnämnden 


Tim Aulin (SD), Sandra Bergkvist (SD), Jesper Grönblad (SD), Tony 


Holgersson (SD), Silke Jacob (C), Kranislav Miletic (S), Christer Stenström 


(M), Stefan Österhof (S) och Carina Aulin (SD). 


 


Ersättare som tjänstgör: 


Fredrik Jacobsen (M) istället för Christer Stenström (M). 


Jesper Grönblad (SD) istället för Tim Aulin (SD). 


Sten-Albertsson (SD) istället för Sandra Bergkvist (SD). 


Magnus Björk (S) istället för Kranislav Miletic (S). 
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Vård- och omsorgsnämnden 


Carina Aulin (SD), Sandra Bergkvist (SD), Gina Hellberg Johansson (SD), 


Anders Lund (M), Yvonne Olsson (SD), Annette Rydell (S), Agnetha 


Wildros (S), Nils Ingmar Thorell (L), Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros 


(S) och Tim Aulin (SD).  


 


Ersättare som tjänstgör: 


Fredrik Jacobsen (M) istället för Anders Lund (M). 


Jesper Grönblad (SD) istället för Tim Aulin (SD). 


Sten-Albertsson (SD) istället för Sandra Bergkvist (SD). 


Magnus Björk (S) istället för Agnetha Wildros (S). 


 


Teknik-fritid- och kulturnämnden 


Magnus Björk (S), Anders Bromée (M), Catharina Christensson (S), Helene 


Fogelberg (M), Jesper Grönblad (SD), Omid Hassib (V), Fredrik Jacobsen 


(M), Magnus Johannesson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Bengt Åke 


Johansson (SD), Kranislav Miletic (S), Anders Oddsheden (SD), Sten-Albert 


Olsson (SD), Thommy Persson (S), Willy Persson (KD) och Ola Robertsson 


(S). 


 


Ersättare som tjänstgör: 


Fredrik Jacobsen (M) istället för Anders Bromée (M). 


 


Miljö- och byggnadsnämnden 


Sandra Bergkvist (SD), Pär Dover (S), Johan Grönblad (SD), Jesper 


Grönblad (SD) Tony Holgersson (SD), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 


Anders Oddsheden (SD), Magnus Persson (M), Willy Persson (KD), Ola 


Robertsson (S), Mattias Ronnestad (SD) och Christer Stenström (M). 


 


Ersättare som tjänstgör: 


Fredrik Jacobsen (M) istället för Magnus Persson (M). 


Sten-Albertsson (SD) istället för Sandra Bergkvist (SD). 


Magnus Björk (S) istället för Ola Robertsson (S).  
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Socialnämnden 


Carina Aulin (SD), Magnus Björk (S), Malin Månsson (S), Yvonne Olsson 


(SD), Thomas Svensson (S), Nicolas Westrup (SD), Therese Åberg (M), Tim 


Svanberg (C), Tim Aulin (SD) och Peter Bowin (V). 


 


Ersättare som tjänstgör: 


Fredrik Jacobsen (M) istället för Therese Åberg (M). 


Sten-Albertsson (SD) istället för Carina Aulin (SD). 


Jesper Grönblad (SD) istället för Yvonne Olsson (SD) 


Magnus Björk (S) istället för Malin Månsson (S). 


 


Överförmyndarnämnden 


Agnetha Wildros (S) och Jan-Eric Wildros (S). 


 


Magnus Björk (S) istället för Agnetha Wildros (S). 


 


Krisledningsnämnden 


Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S), 


Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 


Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S).  


 


Fredrik Jacobsen (M) istället för Roger Fredriksson (M). 


Sten-Albertsson (SD) istället för Nicolas Westrup (SD). 


Jesper Grönblad (SD) istället för Bengt Sven Åke Johansson (SD) 


Magnus Björk (S) istället för Magnus Pettersson (S). 


 


Deltar i debatten 


I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Sune Håkansson (RP), Magnus 


Pettersson (S), Anders Lund (M), Åsa Evaldsson (S), Nicolas Westrup (SD), 


Johan Sandberg (M) och Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 


Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 


tillägget att vård- och omsorgsnämnden kompenseras för det underskott om 


13 655 000 kronor som nämnden redovisar.      


Propositionsordning 1  


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsen 


förslag om att reservera 56 000 000 kr av årets resultat efter 


balanskravsjusteringar till kommunens resultatutjämningsreserv och finner 


att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  


Propositionsordning 2 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Magnus 


Petterssons (S) tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att 


kommunfullmäktige avslå detsamma. 


Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 


De som önskar bifalla tilläggsyrkandet röstar ja. 


De som önskar avslå tilläggsyrkande röstar nej.  


Omröstningsresultat  


Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga b, avges arton 


(18) ja-röster, trettio (30) nej-röster och en (1) avstår varefter ordförande 


finns att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkanden.       


 


Propositionsordning 3  


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att godkänna 


årsredovisningen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  


Propositionsordning 4 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på hänskjuta frågan 


om revisorernas anmärkning mot krisledningsnämnden till mötet i maj och 


finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  


Propositionsordning 5 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 


revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och finner 


att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Propositionsordning 6 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 


revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och 


finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  


Propositionsordning 7 


Vice ordförande Bo Johansson (S) ställer proposition på att i enlighet med 


revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden 


och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  


Propositionsordning 8 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 


revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för teknik-fritid- och 


kulturnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  


Propositionsordning 9 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 


revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 


och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  


Propositionsordning 10 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 


revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden och finner att 


kommunfullmäktige bifaller detsamma.  


Propositionsordning 11 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 


revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och 


finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  


Propositionsordning 12 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 


revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för krisledningsnämnden och 


finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Beslut 


1. Kommunfullmäktige reserverar 56 000 000 kr av årets resultat efter 


balanskravsjusteringar till kommunens resultatutjämningsreserv. 


2. Kommunfullmäktige godkänner 2020 års årsredovisning.  


3. Kommunfullmäktige hänskjuter frågan om anmärkning mot 


krisledningsnämnden till mötet i maj.  


4. Kommunfullmäktige beviljar samtliga nämnder ansvarsfrihet för år 


2020. 


Reservation 


Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartier 


reserverar sig till förmån för Magnus Petterssons (S) tilläggsförslag om att 


vård- och omsorgsnämnden kompenseras för det underskott om 13 655 000 


kronor som nämnden redovisar. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen 


Samtliga nämnder 


Revisionen  


Ekonomienheten 
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§ 98 Dnr 2021-000093 040 


Ägardirektiv till årsstämmor 2021 för kommunens 
helägda bolag (för 2020) 


 


Sammanfattning  


Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, 


Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik 


Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB har framlagt 


årsredovisningar/ förvaltningsberättelser för 2020. 


 


Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 


aktiebolag” skall kommunfullmäktige styra bolagen genom att ge direktiv till 


kommunens ombud på bolagsstämmorna.  


Bedömning 


I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2020 


redovisas för kommunfullmäktige lämnar kommunfullmäktige direktiv till 


kommunens bolagsstämmoombud, för hur ombudet ska agera vid ovan 


nämnda bolags årsstämmor som hålls under maj 2021.  


Förslag till beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 


bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 


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


Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding 


AB: 


 


Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 


val av ordförande vid stämman 


godkännande av röstlängd 


val av justeringsman 


prövning av om stämman blivit behörigen kallad 


 


I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2020 skall ombudet, 


under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 


fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 







 


Kommunfullmäktige 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


26(74) 
2021-04-29  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 


koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 


bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 


2020 års verksamhet. 


 


Vidare skall ombudet: 


besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande 


räkningsregler 


i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade 


revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag  


besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 


lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 


ersättningsreglemente 


i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige godkända 


drift- och investeringsbudgetar 


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 2021-03-16 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande direktiv 


till kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB 


Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik 


AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus 


Holding AB: 


 


1. Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 


2. val av ordförande vid stämman 


3. godkännande av röstlängd 


4. val av justeringsman 


5. prövning av om stämman blivit behörigen kallad 


 


I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2020 skall ombudet, 


under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 


1. fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 
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2. fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 


koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 


3. bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 


ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 


 


Vidare skall ombudet: 


1. besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt 


löpande räkningsregler 


2. i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant 


(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda 


revisorers förslag  


3. besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 


lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 


ersättningsreglemente 


4. i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 


godkända drift- och investeringsbudgetar 


5. i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 


beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 


6. i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 


beslutade ägardirektiv. 


Jäv 


AB Ronneby Heslobrunn 


Tommy Andersson (S), Tim Aulin (SD), Anders Bromée (M), Roger 


Fredriksson (M), Gina Hellberg Johansson (SD), Magnus Johannesson (S), 


Bengt Sven Åke Johansson (SD), Kenneth Michaelsson (C), Annette Rydell 


(S), Malin Månsson (S) och Carina Aulin (SD). 


AB Ronneby Industrifastigheter 


Tony Holgersson (SD), Sten-Albert Olsson (SD), Johan Sandberg (M), Ola 


Robertsson (S), Bengt Åke Johansson (SD) och Gina Hellberg Johansson 


(SD).  


Ronneby Brunn AB 


Tony Holgersson (SD), Sten-Albert Olsson (SD), Johan Sandberg (M), Ola 


Robertsson (S), Bengt Åke Johansson (SD) och Gina Hellberg Johansson 


(SD).  
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AB Ronnebyhus  


Carina Aulin (SD), Magnus Gustafsson (C), Anders Oddsheden (SD), 


Nicolas Westrup (SD) och Tim Aulin (SD). 


AB Ronnebyhus Holding  


Carina Aulin (SD), Magnus Gustafsson (C), Anders Oddsheden (SD), 


Nicolas Westrup (SD) och Tim Aulin (SD). 


Ronneby Miljö & Teknik AB 


Carina Aulin (SD), Anders Oddsheden (SD), Sten-Albert Olsson (SD), Willy 


Persson (KD), Thomas Svensson (S), Jan-Eric Wildros (S), Tim Aulin (SD), 


Agnetha Wildros (S) och Catharina Christensson (S).  


Ronneby Miljöteknik Energi AB 


Carina Aulin (SD), Anders Oddsheden (SD), Sten-Albert Olsson (SD), Willy 


Persson (KD), Thomas Svensson (S), Jan-Eric Wildros (S), Tim Aulin (SD), 


Agnetha Wildros (S) och Catharina Christensson (S).  


Propositionsordning 


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


till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 


kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.       


Beslut 


Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens 


bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 


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


Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding 


AB: 


 


6. Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 


7. val av ordförande vid stämman 


8. godkännande av röstlängd 


9. val av justeringsman 


10. prövning av om stämman blivit behörigen kallad 


 


I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2020 skall ombudet, 


under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 


4. fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 
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5. fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 


koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 


6. bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 


ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 


 


Vidare skall ombudet: 


7. besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt 


löpande räkningsregler 


8. i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant 


(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda 


revisorers förslag  


9. besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 


lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 


ersättningsreglemente 


10. i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 


godkända drift- och investeringsbudgetar 


11. i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 


beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 


12. i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 


beslutade ägardirektiv. 


________________ 


Exp: 


Ekonomienheten 


Kommunfullmäktiges stämmoombud vid helägda kommunala bolags 


stämmor 
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§ 99 Dnr 2020-000666 140 


Kommunfullmäktiges uppdrag till verksamheten 2020 
Förbättra företagsklimatet i Ronneby 


 


Sammanfattning  


Enligt Vision för Ronneby ska näringslivet uppmärksammas som grunden 


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


i samhällsutvecklingen. Alla verksamheter i kommunkoncernen har en viktig 


roll i sina kontakter gentemot näringslivet i vår kommun. Uppdraget är riktat 


mot samtliga nämnder och styrelser i kommunkoncernen. Näringslivschefen 


har tilldelats rollen som samordnare av uppdraget. Arbetet har bedrivits 


under 2020 och innevarande år som en återkommande punkt på 


Koncernledningsgruppen möten och i dialog mellan respektive 


Förvaltningschef och VD för dotterbolag.  


 


Varje förvaltning/bolag har upprättat plan för arbetet med förbättrat 


företagsklimat, bifogas handlingarna. Dessa handlingar har sedan legat till 


grund för en koncernövergripande utvecklingsplan där genomförande till 


stora delar är påbörjat. Utskick av Näringslivsplan kompletterat med 


kommunguide som beskriver handläggning av tillståndsärenden samt vår 


politiska beslutsprocess är utskickad till 550 företag samt tillgänglig på vår 


externa webb. Andra delar är politiskt beslutade processer som nu pågår. 


Digitalisering av bygglovsprocessen är ett av de prioriterade områden som 


enligt tidplan kommer att vara genomfört vid halvsårsskiftet 2021. 


 


Uppdraget har förankrat faktum att hela kommunkoncernen har påverkan på 


vårt företagsklimat och att allas delaktighet är en förutsättning för att uppnå 


förbättring.  


Bedömning 


Uppdraget har till mycket stor del uppfyllt sitt syfte att lyfta betydelsen av ett 


förbättrat företagsklimat samt att hela kommunkoncernen har ett gemensamt 


ansvar i denna fråga. Uppdraget ligger väl i koppling till Ronnebys Vision 


samt beslutade nämndmål. Uppdraget är i grunder en process utan 


tidsbegränsning.  
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Förslag till beslut 


Förslag till beslut är att uppdraget i nuvarande form avslutas. Arbetet drivs 


vidare för genomförande och ytterligare utveckling som en naturlig del i ett 


av de 3 strategiska målområden (Näringslivssamverkan), som 


Koncernledningsgruppen nu fokuserar på.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdraget i nuvarande 


form avslutas och att arbetet drivs vidare för genomförande och ytterligare 


utveckling som en naturlig del i ett av de 3 strategiska målområden 


(Näringslivssamverkan), som Koncernledningsgruppen nu fokuserar på. 


Propositionsordning 


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


till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 


kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.       


Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget i nuvarande form avslutas och att 


arbetet drivs vidare för genomförande och ytterligare utveckling som en 


naturlig del i ett av de 3 strategiska målområden (Näringslivssamverkan), 


som Koncernledningsgruppen nu fokuserar på. 


________________ 


Exp: 


Torbjörn Lind, näringslivschef  
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§ 100 Dnr 2018-000181 356 


Ny taxekonstruktion VA- Brukningstaxa 


 


Sammanfattning  


      


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade 


brukningstaxan med gällande tid från och med 2021-06-01. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas 


Westrup (SD) och Jan-Eric Wildros (S).  
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Yrkanden 


Magnus Pettersson (S) yrkar på att kommunfullmäktige godkänner den 


reviderade brukningstaxan med gällande tid från och med 2021-06-01 samt 


att ge styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik i uppdrag att arbeta fram ett 


nytt förslag till brukningstaxa som följer svenskt vattens basförslag. 


 


Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       


Propositionsordning 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 


förslag mot Magnus Petterssons (S), 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 Petterssons (S) förslag röstar nej.       


Omröstningsresultat 


Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga c, avges trettio 


(30) ja-röster och nitton (19) nej-röster varefter ordförande finner att 


kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.        


Beslut 


Kommunfullmäktige godkänner den reviderade brukningstaxan med 


gällande tid från och med 2021-06-01. 


Reservation 


Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartier 


reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus Petterssons (S) förslag.  


________________ 


Exp: 


Ronneby Miljö & Teknik AB, Conny Miketinac  
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§ 101 Dnr 2020-000647 003 


Reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge 


 


Sammanfattning  


Bakgrund 


År 2011 övertog kommunerna ansvaret för hemsjukvården och ett stort antal 


hjälpmedel förskrivna enligt Hälso- och sjukvårdslagen gick från 


landstingets ansvar till kommunernas. Det beslöts därför att Blekinges fem 


kommuner och landsting tillsammans skulle tillsätta en gemensam nämnd 


vars ansvar var att besluta om och ansvara för alla hjälpmedel inom hälso- 


och sjukvårdslagen. Undantaget ortopedtekniska- och hörselhjälpmedel. 


Samverkansnämnden bildades och ett avtal och reglemente togs fram. 2016 


reviderades reglementet och uppdraget att inkludera även hjälpmedel enligt 


Socialtjänstlagen lades till. Dock togs aldrig denna revidering för beslut i 


samverkansnämnden och inte heller skickades reglementet eller nytt avtal för 


beslut i någon av alla 6 fullmäktige. Ändringen var alltså aldrig giltig. 


 


Januari 2019 bildades Region Blekinge och ett förslag till nytt reglemente 


togs fram av regionjurist tillsammans med Hjälpmedelscenters 


verksamhetschef och Samverkansnämndens ordförande. Förslaget, som då 


inkluderade hjälpmedel enligt socialtjänstlagen, skickades ut till Blekinge 


äldreförvaltningars förvaltningschefer för synpunkter och tre av dem svarade 


att de inte hade några anmärkningar. Övriga svarade inte. September 2019 


togs ärendet upp för beslut i samverkansnämnden men återremitterades då 


till regionstyrelsen med en anmärkning. Något svar kom aldrig tillbaka från 


regionstyrelsen. Eftersom det enda reglemente och avtal som finns är från 


2011 är det viktigt att nytt reglemente och avtal beslutas. Ursprunget till 


samverkansnämnden och det avtal som slöts är att samordna det 


hjälpmedelsansvar som de fem kommunerna och landstinget hade 


gemensamt, det vill säga hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen.  


 


Socialtjänstlagen ansvarar enbart 5 av 6 huvudmän för och bör därmed inte 


ingå i uppdraget, reglementet och avtalet om inte samtliga huvudmän 


uttryckligen önskar det. I förslaget för det nya reglementet finns därför inte 


hjälpmedel enligt socialtjänstlagen med. I övrigt är det inga skillnader mot 


det förslag som skickades ut till förvaltningscheferna juni 2019. 
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Det reviderade samverkansavtalet är tänkt att gälla fr o m den 1 april 2021 


under förutsättning att fullmäktige i regionen samt de berörda kommunerna 


har godkänt avtalet genom ett lagakraftvunnet beslut.  


Bedömning 


Ledningen av Region Blekinges verksamheter utövas av nämnder och 


styrelser med ansvarsfördelning enligt de av regionfullmäktige fastställda 


reglementena. 


 


Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser och 


vakar över att Region Blekinge fullgör sina åligganden inom olika 


verksamheter utifrån regionfullmäktiges beslut samt enligt lag och andra 


författningar. 


Regionstyrelsen utövar även ägarskap för verksamheter i egen regi. Ansvaret 


innebär att styrelsen har ett samordningsansvar för att verksamheter i egen 


regi bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 


 


Kommunfullmäktige behöver anta ett reviderat avtal samt reglemente som 


innehåller de nödvändiga ansvarsområdena.  


Förslag till beslut 


Kommunfullmäktige antar förslag till att ingå nytt samverkansavtal och 


reglemente för samverkansnämnden i Blekinge. För reglementet och avtalets 


giltighet förutsätts att samtliga Blekingekommuner och region fattar samma 


beslut. 


 


Avtalet ersätter nuvarande avtal från 1 januari 2011.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ingå 


nytt samverkansavtal och reglemente för samverkansnämnden i Blekinge. 


För reglementet och avtalets giltighet förutsätts att samtliga 


Blekingekommuner och region fattar samma beslut. 


 


Avtalet ersätter nuvarande avtal från 1 januari 2011. 


Propositionsordning 


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


till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 


kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.       
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Beslut 


Kommunfullmäktige ingår nytt samverkansavtal och godkänner reglemente 


för samverkansnämnden i Blekinge. För reglementet och avtalets giltighet 


förutsätts att samtliga Blekingekommuner och region fattar samma beslut. 


 


Avtalet ersätter nuvarande avtal från 1 januari 2011. 


________________ 


Exp: 


Blekinges övriga kommuner 


Region Blekinge, samverkansnämnden  
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§ 102 Dnr 2021-000122 003 


Ändring av reglemente kommunstyrelsen 


 


Sammanfattning  


Med anledning av beslut i kommunfullmäktige om överföring av ansvaret 


för utarbetandet av detaljplaner från miljö- och byggnadsnämnden till 


kommunstyrelsen föreslås ändringar i kommunstyrelsens reglemente. 


Bedömning 


Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2021, § 46, dnr KS 2020/590, att, 


bland annat, överföra ansvaret för utarbetandet av detaljplaner från miljö- 


och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Med anledning av att 


fullmäktiges beslut behöver reglementet för kommunstyrelsen revideras.  


 


Förslaget är att de punkter som idag finns i reglementet för miljö- och 


byggnadsnämnden flyttas över till kommunstyrelsens reglemente i sin 


helhet. Punkterna (1-9) är föreslagna att placeras i 4 § i kapitel 5 under 


rubriken ”Mark-, plan- och byggnadsväsendet”.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige att anta ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen.  


Deltar i debatten 


I debatten deltar Sune Håkansson (S). 


Yrkanden 


Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 


följande tillägg: 


- Till reglementet tillförs att kommunstyrelsen ska godkänna att 


kommunalrådet har extra uppdrag eller arbetsuppgifter utanför 


kommunalrådsposten.  


Propositionsordning 1 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 


förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       


Propositionsordning 2 


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


(RP) tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige 


avslår detsamma.  
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Beslut 


Kommunfullmäktige antar ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen. 


________________ 


Exp: 


Kommunjuristen, Julia Brorsson  


 







 


Kommunfullmäktige 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


39(74) 
2021-04-29  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 103 Dnr 2020-000611 011 


Förlängning av Funktionshinderpolitiskt program 
Ronneby kommun 


 


Sammanfattning  


Ronneby kommuns funktionhinderpolitiska program har utarbetats med 


avsikt att skapa en struktur för uppfyllandet av såväl nationellt mål och 


inriktning för funktionshinderspolitiken som FN:s konvention om rättigheter 


för personer med funktionsnedsättning. Funktionshinderpolitiskt program för 


Ronneby kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-10-29. Under 2019 


tog kommunfullmäktige beslut om att förlänga programmet till 2020-12-31 


(2019-01-31§37). 


 


Efter ett beslut av Koncernchefsgruppen 2020-02-21 har Strategisk 


utvecklingsenhet påbörjat ett uppdrag med att ta fram ett styrdokument för 


hållbarhet. Inriktningen är frågor som rör social hållbarhet och männskliga 


rättigheter blir en del av detta styrdokument. Förslaget är därmed 


styrdokument för hållbarhet ersätter det funktionshinderpolitiska 


programmet. Tidsplanen för uppdraget med att ta fram ett styrdokument för 


hållbarhet har förlängts till och med 2021 på grund av arbete med covid-19. 


Utifrån det föreslås det Funktionshinderpolitiska programmet förlängas till 


och med 2021.  


Bedömning 


Det finns ett behov av att anpassa och revidera det funktionhinderpolitiska 


programmet efter nuvarande nationella inriktningar samt Ronneby kommuns 


nuvarande behov och organisation. Den nationella funktionshinderpolitiken 


tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga 


rättigheter. Ronneby kommun strategiska målområden from 2021 lyfter fram 


mänskliga rättigheter och ickediskriminering, vilket gör att frågorna kan och 


bör integreras i verksamheternas ordinarie leding och styrning. 


 


Syftet med uppdraget som beskrivs ovan är att ta fram ett 


kommunövergripande styrdokument för hållbarhet. Frågor som rör 


mänskliga rättigheter ligger i den sociala aspekten av hållbarhetsbegreppets 


tre delar (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet). Målet med 


styrdokumentet är att få ett samlat hållbarhetsarbete i kommunkoncernen och 


uppnå synergier mellan de tre hållbarhetsdimensionerna. Under pågående 







 


Kommunfullmäktige 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


40(74) 
2021-04-29  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


process med att ta fram ett styrdokument för hållbarhet bör 


Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun förlängas ett år.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige att förlänga Funktionshinderpolitiskt program Ronneby 


kommun till och med 2021.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga 


Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun till och med 2021. 


Propositionsordning 


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


till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 


kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.       


Beslut 


Kommunfullmäktige förlänger Funktionshinderpolitiskt program Ronneby 


kommun till och med 2021. 


________________ 


Exp: 


Sofie Ceder, folkhälsosamordnare  
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§ 104 Dnr 2021-000153 001 


Uppdrag till Socialnämnden - beslut av KF 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-02-23 § 21 


Försörjningsenheten arbetar dels med att utreda rätten till och fatta beslut om 


ekonomiskt bistånd och dels med att upprätta arbetsplaner med målet att 


jobba ut försörjningsstödstagare i egen försörjning. Enheten är indelad i två 


grupper: ekonomigrupp och planeringsgrupp där handläggarna jobbar med 


respektive uppdrag. Ekonomigruppen består av 6 handläggare och 


planeringsgruppen av 7 handläggare. En omfördelning av resurserna gjordes 


medvetet under förra året för att förstärka planeringsgruppen då fokus har 


varit ett aktivt arbete med att jobba ut försörjningsstödstagare i egen 


försörjning genom att upprätta arbetsplaner, följa upp planerna och anvisa 


kompetenshöjande insatser via Arbetsmarknadsenheten.  


Till detta läggs nu det praktiska arbetet med att anskaffa praktikplatser för 


försörjningsstödstagare, vilket innefattar kontakter med arbetsgivare, 


matchning av individer för utsättning på arbetsplatsen, uppföljning på 


arbetsplatsen m.m. Detta är ett resurskrävande arbete som ska genomföras 


inom befintlig budgetram, vilket kommer få inverkan på effektiviteten för 


planeringshandläggarnas ordinarie uppdrag.       


Bedömning 


Resursmässigt är det inte möjligt att avvara en heltidstjänst till anskaffning 


av praktikplatser. Att lägga ut praktikanskaffningen på samtliga 


planeringshandläggare skulle inte bli effektivt, därför kommer en 


planeringshandläggare att jobba med uppdraget i kombination med sitt 


ordinarie uppdrag som planeringshandläggare.  


Det bedöms vara rimligt att handläggaren jobbar med max 10 deltagare i 


praktik samtidigt, men beroende på utfallet av insatserna för individen kan 


det totala antalet under året inte preciseras. 


Målgruppen är arbetslösa försörjningsstödstagare och anvisningar görs enligt 


4 kap 4 § Socialtjänstlagen.  


Socialtjänstlagen 4 kap. 4 § ”Socialnämnden får begära att den som får 


försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller 


annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat 


erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  







 


Kommunfullmäktige 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


42(74) 
2021-04-29  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket 


ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja 


sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in 


på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den 


ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 


förutsättningar.  


Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas 


enligt första stycket. Lag (2013:421)”  


Process för anvisning till kompetenshöjande insats  


      


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 


till protokollet.  


Beslut 


Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 


________________ 


Exp: 


Socialnämnden 
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§ 105 Dnr 2021-000149 730 


Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter 
för vård- och omsorgsnämnden 2021 


 


Sammanfattning  


Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden justeras årligen procentuellt 


utifrån ändringar i prisbasbeloppet. Detta tillika eventuella ändringar vad 


gäller lag om förbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av Vård-


och omsorgsnämnden. Övriga ändringar hänskjuts till Kommunfullmäktige.  


I samband med den årliga justeringen av avgifterna föreslås en ökning av 


hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 konor/hemtjänsttimma och att denna 


föreslås gälla från 2021-03-01.  


Vid föreslagen avgiftsökning 2020, från 160 kronor till 220 kronor beslutade 


Vård- och omsorgsnämnden göra ökningen i två steg. Ökningen inför 2020 


blev från 160 kronor till 190 kronor. Nu föreslås steg två av avgiftsökningen 


ske upp till 220 kronor.  


Vidare föreslås ett tillägg under rubriken ”Reducering av 


hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen för 


avgiftshandläggarna då de ska hantera avgiftsreducering.  


Alla föreslagna ändringar och tillägg gällande 2021 står med röd skrift i den 


bifogade Författningssamlingen och de borttagna gällande 2020 är 


överstrukna.   


 


 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:  


 Att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom 


vård- och omsorgsnämnden för 2021utifrån prisbasbelopp och att 


dessa ska gälla från 210301.  


 Att godkänna en ökning av hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 


konor/hemtjänsttimma samt att denna ska gälla från datum beslutat 


av kommunfullmäktige.  


 Att föreslå Vård- och omsorgsnämnden föreslå kommunfullmäktige 


besluta att anta Författningssamlingen ”Avgifter Vård- och 


omsorgsnämnden”.  
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 Att godkänna tillägget under rubriken ”Reducering av 


hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen av 


avgifter.       


Bedömning 


Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden justeras årligen procentuellt 


utifrån ändringar i prisbasbeloppet. Detta tillika eventuella ändringar vad 


gäller lag om förbehållsbelopp. Beslut om de nya avgifterna samt från när 


dessa skall gälla fattas av Vård- och omsorgsnämnden. Övriga ändringar 


hänskjuts till Kommunfullmäktige.  


Prisbasbeloppet har från 2020 ökat från 47 300 till 47 600 år 2021. Här med 


har avgifterna procentuellt ökat med 0,63 %.  


I samband med den årliga justeringen av avgifterna föreslås en ökning av 


hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 konor/hemtjänsttimma och att denna 


föreslås gälla från beslutat datum från kommunfullmäktige.  


Vid beslut i Vård- och omsorgsnämnden inför avgiftsökning 2020, från 160 


kronor till 220 kronor beslutade kommunfullmäktige att genomföra ökningen 


i två steg. Ökningen 2020 beslutades bli 160 kronor till 190 kronor. Nu 


föreslås steg två av avgiftsökningen ske upp till 220 kronor.  


En sammanställning över avgifter i Blekinges övriga kommuner samt 


Hässleholms kommun nedan.  


 


2021  Ronneby  Karlskrona  Karlsham


n  


Sölvesborg  Olofström  Hässleholm  


Maxtaxa  2138 kr  2139  2138 kr  1 904 kr  2138 kr  2138  


Hemtjänst  220 kr  513 kr  


(Nivå 1)  


348 kr  238 kr  269 kr  


(Nivå 1)  


344 kr  


 


Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man 


har i pension och vad man har för tillgångar. Enligt socialtjänstlagen (SoL) 


får den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans 


med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och 


sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst det fastställda 


högkostnadsskyddet enligt SoL.  


Vidare föreslås ett tillägg under rubriken ”Reducering av 


hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen för 


avgiftshandläggarna då de ska hantera avgiftsreducering.  


Förtydligandet gäller att vid övrig frånvaro, föranmäld annan frånvaro eller 


vid bortfall av enstaka insatser ska utfört antal timmar understiga det antal 


timmar som utgör maxtaxa, för att reducering av avgiften ska göras.  
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Maxtaxa = Gräns för antal timmar för reducering.  


Timpris  


Alla föreslagna ändringar och tillägg gällande 2021 står med röd skrift i den 


bifogade Författningssamlingen och de borttagna gällande 2020 är 


överstrukna.        


Förslag till beslut 


 Att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom 


vård- och omsorgsnämnden för 2021 utifrån prisbasbelopp och att 


dessa ska gälla från 210301.  


 Att godkänna en ökning av hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 


konor/hemtjänsttimma samt att denna ska gälla från datum beslutat 


av kommunfullmäktige.  


 Att föreslå Vård- och omsorgsnämnden föreslå kommunfullmäktige 


besluta att anta Författningssamlingen ”Avgifter Vård- och 


omsorgsnämnden”.  


 Att godkänna tillägget under rubriken ”Reducering av 


hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen av 


avgifter.      


Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 


 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna den årliga 


procentuella ökningen av avgifterna inom vård- och 


omsorgsnämnden för 2021 utifrån prisbasbelopp.  


 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 


att anta författningssamlingen Avgifter vård- och omsorgsnämnden 


enligt bilaga.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 


författningssamlingen Avgifter vård- och omsorgsnämnden enligt bilaga.   


Deltar i debatten 


I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Anders Lund (M).  


Yrkanden 


Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 


följande förändringar och tillägg: 


1. Ikraftträdande sätts till 2021-06-01. 


2. Avgift per dygn vid korttidsvistelse sätts till 71 kronor/dygn.  
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Propositionsordning 1  


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsen 


förslag i de delar där det inte föreligger några förslag till ändringar och 


finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       


Propositionsordning 2 


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


(RP) förslag till avgift för korttidsvistelse mot kommunstyrelsens förslag, 


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


kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 3 


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


(RP) förslag om att författningssamlingens ikraftträdande fastställs till 2021-


06-01 och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 


Beslut 


Kommunfullmäktige antar författningssamlingen Avgifter vård- och 


omsorgsnämnden enligt bilaga med ikraftträdande 2021-06-01.  


________________ 


Exp: 


Vård- och omsorgsnämnden  


Vård- och omsorgsförvaltningen, Maria Appelskog  
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§ 106 Dnr 2021-000150 739 


Hyra Sörby Center 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-02-24 § 23 


Hösten 2019 fick förvaltningschefen i uppdrag av KF att teckna kontrakt med 


Sörbycenter, KF-beslut 2019-12-18 § 384. Delar av vård- och 


omsorgsverksamheten flyttade in på Sörby center. Pga att den lokal man 


lämnade hanterades som internhyra, fick nämnden dock ej kompensation för 


den nya hyran på 575 tkr/år. Denna hyra fick hanteras inom befintlig budgetram.         


Bedömning 


Vård- och omsorgsförvaltningen bör få kompensation för hyran på 575 


tkr/år, istället för att hantera den inom befintlig budget.        


Förslag till beslut 


Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden 


besluta, att föreslå kommunfullmäktige att ersätta vård- och 


omsorgsförvaltningen för hyran på Sörbycenter, 575 tkr/ år.        


Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-02-23 


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 


ersätta vård- och omsorgsförvaltningen för hyran på Sörbycenter, 575 tkr för 


2021 samt kommande indexuppräkning. 


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ersätta vård- och 


omsorgsförvaltningen för hyran på Sörbycenter, 575 tkr/ år. Finansiering 


sker via den extra reserv som finns på de centrala kontona.  


Propositionsordning 


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


till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 


kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.       
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Beslut 


Kommunfullmäktige ersätter vård- och omsorgsförvaltningen för hyran på 


Sörbycenter, 575 tkr/ år. Finansiering sker via den extra reserv som finns på 


de centrala kontona.  


________________ 


Exp: 


Vård- och omsorgsnämnden 


Ekonomienheten  
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§ 107 Dnr 2021-000104 220 


Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual 


 


Sammanfattning  


År 2011 antogs ”Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i 


Ronneby kommun - Hållbar utveckling inspirerad av Cradle to Cradle®” av 


Kommunfullmäktige. 


 


Det generella programmet följs upp inför respektive 


nybyggnads/renoveringsprojekt genom att kommunen tillsammans med 


aktuella byggherrar tar fram ett mer detaljerat kvalitetsprogram med mätbara 


mål, ett projektspecifikt kvalitetsprogram. 


  


Genom projektet ”Energisamverkan Blekinge” har en hållbar byggmanual 


tagits fram i samverkan mellan kommunerna, kommunala byggbolag och 


Region Blekinge. Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt 


arbetsverktyg för projektledare, beställarorganisation med flera för att ta 


fram projektspecifika kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i respektive 


byggprojekt. 


 


Manualen ska även bidra till ökad kunskap om vad hållbart byggande 


innebär, både hos beställare och hos entreprenörer. Via manualen kan 


offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara 


byggnader i länet. För att uppnå ett samarbete om hållbart byggande i länet 


behöver kommuner/ kommunala bolag/regionen ta ett politiskt beslut om att 


de ska arbeta enligt manualen. Manualen i sig ska vara ett arbetsdokument 


som uppdateras kontinuerligt.  


Bedömning 


År 2011 antogs ”Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i 


Ronneby kommun - Hållbar utveckling inspirerad av Cradle to Cradle®” av 


Kommunfullmäktige. 


 


Kvalitetsprogrammet ska användas som ett verktyg för att säkerställa att 


antagna miljö- och folkhälsomål och andra kvalitetsmål implementeras och 


genomförs i planering, exploatering och renovering av den byggda miljön i 


Ronneby kommun. Det generella programmet följs upp inför respektive 
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nybyggnads/renoveringsprojekt genom att kommunen tillsammans med 


aktuella byggherrar tar fram ett mer detaljerat kvalitetsprogram med mätbara 


mål, ett projektspecifikt kvalitetsprogram. 


 


Sedan 2011 har det generella kvalitetsprogrammet för Ronneby används vid 


nybyggnation och renoveringar och en Cradle to Cradle manual har tagits 


fram som ett praktiskt verktyg för att omsätta fokusområdena i 


kvalitetsprogrammet till aktiviteter och mätbara mål. 


 


Då Ronneby kommun delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta med 


en Cradle to Cradle®-manual för byggnation i projektet Energisamverkan 


Blekinge var det flera kommuner/kommunala bostadsbolag i länet som 


framförde att man borde ha en gemensam manual för hållbart byggande i 


Blekinge. Ett gemensamt synsätt på hur man kan arbeta med 


hållbarhetsaspekter inom byggnation skulle underlätta både för oss och för 


de entreprenörer som vi samverkar med. Energisamverkan Blekinge startade 


därför upp en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till 


regional manual för hållbart byggande. 


 


De projektspecifika kvalitetsprogrammen lägger fast ambitionsnivån för 


aspekter som inte kan eller bör regleras i detaljplan. De ska vara länken 


mellan detaljplan, markanvisning, bygglov och köpeavtal och utgöra basen 


för dialog med berörda byggherrar.  


 


Genom projektet ”Energisamverkan Blekinge” har en hållbar byggmanual 


tagits fram av i samverkan mellan kommunerna, kommunala byggbolag och 


Region Blekinge. Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt 


arbetsverktyg för projektledare, beställare, byggherre, arkitekter och 


entreprenörer. I samband med olika byggprojekt inriktade på nyproduktion 


eller ombyggnation/renovering ska manualen användas som ett underlag för 


att ta fram projektspecifika kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i 


respektive byggprojekt.  


 


Manualen ska även bidra till ökad kunskap om vad hållbart byggande 


innebär, både hos beställare och hos entreprenörer. Via manualen kan 


offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara 


byggnader i länet. 


 







 


Kommunfullmäktige 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


51(74) 
2021-04-29  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


För att uppnå ett samarbete om hållbart byggande i länet behöver 


kommuner/kommunala bolag/regionen ta ett politiskt beslut om att de ska 


arbeta enligt manualen. Manualen i sig ska vara ett arbetsdokument som 


uppdateras kontinuerligt. Olofströms kommun har varit först ut med att anta 


manualen på politisk nivå. 


 


Genom en gemensam manual kan vi i Blekinge sätta en gemensam standard 


för vårt arbete och höja kunskapsnivån om hållbart byggande.  


Förslag till beslut 


Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 


kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att Ronneby kommun 


arbetar enligt manualen ”Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk 


manual”.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att Ronneby kommun 


arbetar enligt manualen ”Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk 


manual”. 


Propositionsordning 


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


till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 


kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.       


Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun arbetar enligt manualen 


”Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual”. 


________________ 


Exp: 


Martina Adelholm, strategiska samhällsutvecklingsenheten  
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§ 108 Dnr 2020-000530 001 


Ansvarsfördelning lokalförsörjning 


 


Sammanfattning  


Kommunstyrelsen valde 2020-11-03 att skicka aktuellt ärende på remiss till 


samtliga nämnder för yttrande senast 2020-01-31. 


Samtliga remissvar har nu inkommit och flertalet har inget att erinra mot 


förslaget. 


Nämnderna håller med om vikten av att lokalrevision och 


lokalförsörjningsplan görs och är positiva till att ha utsett en representant till 


den kommunövergripande lokalplaneringsgruppen. Överförmyndarnämnden 


anser sig inte ha behov av en egen representant, utan anses vara väl 


representerade av Kommunledningsförvaltningen. 


Gällande nämndernas lokalrevison har Utbildningsnämnden och Teknik-, 


Fritid- och Kulturnämnden en invändning att tidsramen för första delen, en 


kartläggning av nuläget för lokalbeståndet samt bedömning av detsamma, är 


något snäv och önskar ytterligare tid.  


 


Angående ansvarsfördelning så är man överlag positiv till det förslag som 


föreligger men några synpunkter har inkommit från Utbildnings- respektive 


Socialnämnden gällande vilket mandat som tjänsten lokalstrateg ges. 


Utbildningsnämnden anser inte att lokalstrateg bör ha mandat att besluta om 


ändrad verksamhet i en lokal eller initiera uppsägning av hyresavtal vid 


behov, utan att det anges att detta i så fall görs i samråd med berörd 


verksamhet. 


Socialnämnden anser att det är bra att lokalstrategen ser över lokalers 


användning för att nyttjandet ska bli så effektivt som möjligt, likaså att 


vederbörande kan initiera angående uppsägning men ifrågasätter om 


lokalstrategen ensam ska besluta om ändrad verksamhet i lokal vid behov. 


Socialnämnden anser att det vore mer lämpligt att då verksamheters behov 


ställs motvarandra så ska det lösas av förvaltningschefer eller 


kommundirektör. 


Vidare ställer sig nämnden tveksam till att lokalstrategen ska kunna uppdra 


åt Fastighetsenheten att teckna hyresavtal enligt dess delegation. 


Socialnämnden vill också påtala vikten av att barnrättsperspektivet beaktas i 


arbetet med lokalförsörjningsplanen.  
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Bedömning 


Med dessa remissyttranden som bakgrund vill undertecknad lokalstrateg 


bemöta och förtydliga följande. 


Gällande tidsramen för lokalrevision så är detta är något som redan tagits 


hänsyn till i detta skede, eftersom ärendet skrevs i oktober men dragit ut på 


tiden på grund av inväntan av remissvar och därmed beslut, så är man på 


tjänstemannanivå i gruppen överens om att förlänga dessa tidsfrist till 


åtminstone 2021-05-01. 


 


Gällande ansvarsfördelning och mandat så vill undertecknad återkoppla till 


Kommunfullmäktiges beslut om att inrätta en Strategisk lokalförsörjning i 


slutet av 2019, där bakgrunden var just att revisioner ifrågasatt ett kortsiktigt 


och kostnadsdrivande tänk i lokalfrågor, riskerna i att verksamheter själva 


tecknar hyresavtal, avsaknaden av regelverk, styrning och incitament för 


verksamheterna vilket bl.a. kan leda till att verksamheter sitter med överytor 


som inte frisätts för annan verksamhet.  


Med detta som bakgrund lyfts därför fördelen i att lokalstrategen, som är 


placerad på Kommunledningsförvaltningen, har kunskap och inblick nog för 


att verka för att främja ett helhetstänk och koncernnytta. I dagsläget ligger 


inget beslutsmandat på tjänsten, trots den omfattning och ansvar den innebär. 


Om behov skulle uppstå, är det rimligt att lokalstrateg har mandat att kunna 


avgöra vilken verksamhet som har bäst nytta av respektive lokal och därmed 


kunna initiera fråga om uppsägning eller besluta om bästa syftet då 


verksamhets behov ställs emot varandra.  


Givetvis skulle detta, liksom alla lokalfrågor, ske i samråd med 


verksamheterna, men det är ändå viktigt att det är tydligt var beslutsmandatet 


finns. 


 


I beslutet från Kommunfullmäktige följer också att samtliga hyresavtal tas 


fram av lokalstrategen, men att respektive chef kan underteckna enligt dess 


delegation.  


I nuläget är det så att lokalstrateg initierar och skriver samtliga 


lokalhyresavtal där Ronneby Kommun är hyresvärd men anvisar åt 


Fastighetsenheten att som fastighetsägare underteckna avtalen och därefter ta 


över rollen som hyresvärd. Det fungerar bra i dagsläget och ingen av de 


berörda verksamheterna har något att erinra emot detta. 


Likaså angavs i beslutet från Kommunfullmäktige att samtliga lokalbehov 


och tecknande av hyresavtal skulle ske via lokalstrateg, något som dock inte 
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blivit helt införlivat då flera förvaltningar fortsatt hyr in lokaler utan samråd 


med lokalstrateg. 


 


Som slutsats vill återigen understrykas att detta beslut efterfrågas gälla tills 


vidare och till dess att ett omfattade styrdokument i form av en policy för 


lokalfrågor, är klar och beslutad i Kommunfullmäktige.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 


besluta föreslå Kommunfullmäktige 


 


att uppdra åt samtliga nämnder att ansvara för att en lokalrevison påbörjas 


för respektive förvaltningens verksamhet och att en kartläggning av nuläget 


rapporteras för vidare beredning i lokalplaneringsgruppen senast 1 maj 2021 


 


att uppdra åt Teknik-, Fritid och Kulturförvaltningen att även göra en 


lokalrevision med bedömning av samtliga ägda lokaler ur 


fastighetsägarperspektiv 


 


att godkänna att ovanstående ansvarsfördelning i lokalfrågor gäller tills nytt 


beslut fattas i form av styrdokument som just nu är under framtagande 


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 


1. att uppdra åt samtliga nämnder att ansvara för att en lokalrevison 


påbörjas för respektive förvaltningens verksamhet och att en 


kartläggning av nuläget rapporteras för vidare beredning i 


lokalplaneringsgruppen senast 1 maj 2021 


2. att uppdra åt Teknik-, Fritid och Kulturförvaltningen att även göra en 


lokalrevision med bedömning av samtliga ägda lokaler ur 


fastighetsägarperspektiv 


3. att godkänna att ovanstående ansvarsfördelning i lokalfrågor gäller 


tills nytt beslut fattas i form av styrdokument som just nu är under 


framtagande. 


Propositionsordning 


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


till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 


kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.       
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Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att: 


1. att uppdra åt samtliga nämnder att ansvara för att en lokalrevison 


påbörjas för respektive förvaltningens verksamhet och att en 


kartläggning av nuläget rapporteras för vidare beredning i 


lokalplaneringsgruppen senast 1 maj 2021 


2. att uppdra åt Teknik-, Fritid och Kulturförvaltningen att även göra en 


lokalrevision med bedömning av samtliga ägda lokaler ur 


fastighetsägarperspektiv 


3. att godkänna att ovanstående ansvarsfördelning i lokalfrågor gäller 


tills nytt beslut fattas i form av styrdokument som just nu är under 


framtagande. 


________________ 


Exp: 


Hanna Bodesund, lokalstrateg 


Samtliga nämnder 


Teknik- fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson 
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§ 109 Dnr 2021-000113 179 


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


 


Sammanfattning  


Räddningsförbundet Östra Blekinge inkommer med ny taxabestämmelse 


med avgift avseende taxor för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE. 


Taxorna är uppräknade enligt index för 2021 och gäller från och med 1/3. 


Direktionen har beslutat uppräkning enligt delegation från respektive 


kommunfullmäktige  


. 


Ärendet skickas som anmälningsärende till kommunfullmäktige i respektive 


kommun.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera ärendet till 


protokollet. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S) 


och Kenneth Michaelsson (C). 


Propositionsordning 


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


till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 


kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.       


Beslut 


Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 


________________ 


Exp: 


Räddningsförbundet Östra Blekinge 
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§ 110 Dnr 2020-000660 192 


Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) 
angående beslutsgång vid investeringar inom 
kommunkoncernen 


 


Sammanfattning  


I sin motion skriver Sune Håkansson att ”Investeringar medför vanligen att 


ekonomin påverkas under en längre tid. Enligt min mening händer det alltför 


ofta att beslutsunderlaget är undermåligt. Det har inte gjorts försök att 


uppskatta de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna.”   


 


I motionen lämnas tre exempel: investeringen i bredband, direktiv om att 


bygga lägenheter i de mindre tätorterna och förekommande generella 


investeringsanslag till förvaltningar. 


 


Motionären föreslår: 


Att investeringsbeslut ska föregås av en beräkning av de framtida 


kostnaderna och 


Att tilldelning av generell investeringspott till nämnder inte skall få finnas.  


Bedömning 


I Ronneby kommuns Riktlinjer för god ekonomisk hushållning anges: ”Varje 


äskande som föreslås, både drift, investerings- och exploateringsäskanden, 


ska innehålla en behovsbeskrivning, möjliga och lämpliga 


handlingsalternativ med 


konsekvensbeskrivningar, en ekonomisk kalkyl för varje handlingsalternativ, 


samt förslag till finansiering av driftkostnaderna”. Riktlinjerna gäller så långt 


det är tillämpligt hela kommunkoncernen. 


 


I Investeringspolicy för Ronneby kommun framgår mer detaljerat vad som 


ska framgå i underlagen. Det hänvisas även till befintliga mallar tillgängliga 


på kommunens intranät som kan användas för att beslutsunderlagen ska bli 


så kompletta som möjligt. Investeringspolicyn omfattar Ronneby kommun. 
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Motionärens förslag om att investeringsbeslut ska föregås av en beräkning av 


de framtida kostnaderna ligger helt i linje med av kommunen antagna 


Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och Investeringspolicy för 


Ronneby kommun. 


 


Ett av motionärens exempel där beslutsunderlaget anses undermåligt, 


investering i bredband, har tillkommit genom politiska initiativ i kommunen 


och är därför inte berett av bolaget. Bolaget har till uppdragsgivaren 


kommunen återkopplat att delar av investeringen inte är försvarbar ur 


företagsekonomiskt perspektiv. Kommunen har gett bolaget besked om att 


man kommer att säkerställa finansieringen av bolaget. Från kommunens sida 


antas den framtida samhällsnyttan överstiga de faktiska kostnaderna för 


bolaget, vilket gör att kommunen är beredd att betala för den del som inte är 


företagsekonomiskt försvarbar.  


 


I de ursprungliga underlagen till beslut att ge uppdrag att investera i 


bredband kunde en totalkalkyl på lång sikt innefattande även samhällsnyttan 


samt en plan för framtida finansiering redovisats. 


 


Exemplet med att bygga lägenheter i de mindre tätorterna, där underlaget för 


beslut om uppdraget anses undermåligt, har tillkommit genom politiskt 


initiativ och är inte berett av bolaget. Om bolaget ser svårigheter att kunna 


genomföra uppdraget ur företagsekonomiskt eller annat perspektiv förväntas 


bolaget återkomma med problemställning samt lösningsförslag för 


kommunfullmäktige att ta ställning till.  


 


När det gäller exemplet med generella investeringsanslag så är tanken med 


att facknämnderna som är närmast verksamheten får ansvar för 


investeringsbesluten, att de investeringar som bedöms som mest nödvändiga 


ur verksamhetssynpunkt prioriteras. Detaljstyrning från kommunfullmäktige 


kan leda till suboptimering, fördyring och att verksamhetens främsta behov 


inte tillgodoses på ett bra sätt. En investering kan ha ett starkt samband med 


annan investering och utan detaljkunskap eller hänsyn till förändrade 


förutsättningar kan investeringsbeslut prioriteras fel.  


 


För att få en smidighet när det gäller beslut om mindre investeringar, där 


man tar hänsyn till förändrade behov och ändrade förutsättningar, är 


bedömningen att beslutsnivån bör vara nämndnivå, inte 


kommunfullmäktigenivå. Inför varje investeringsbeslut bör nämnden dock 
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kräva tillräckliga beslutsunderlag, på samma sätt som beskrivs i 


Investeringspolicy för Ronneby kommun.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsen konstaterar att nuvarande styrande dokument redan 


föreskriver att efterfrågade ekonomiska beräkningar ska finnas med i 


beslutsunderlag. Beslutande nivå har möjlighet att begära komplettering om 


underlag anses bristfälligt, innan beslut fattas. 


 


Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige har rätt att delegera 


beslutsrätten för generella investeringsanslag till facknämnderna. 


 


Kommunstyrelsen anser härmed motionen besvarad.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen konstaterar att nuvarande styrande dokument redan 


föreskriver att efterfrågade ekonomiska beräkningar ska finnas med i 


beslutsunderlag. Beslutande nivå har möjlighet att begära komplettering om 


underlag anses bristfälligt, innan beslut fattas. 


 


Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige har rätt att delegera 


beslutsrätten för generella investeringsanslag till facknämnderna. 


 


Kommunstyrelsen anser härmed motionen besvarad. 


Deltar i debatten 


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


Yrkanden 


Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till motionen.      


Propositionsordning 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 


förslag mot Sune Håkansson (RP), bifall mot avslag, och finner att 


kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.       
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Beslut 


Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  


________________ 


Exp: 


Förslagsställaren  
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§ 111 Dnr 2018-000357 192 


Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) om att övervakningskameror 
installeras på Snäckebacksskolan  


 


Sammanfattning  


Komplettering till ärende 2018-000357 KS 


 


Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt en komplettering till 


utbildningsförvaltningens motionssvar avseende ärende 2018-000357  


”Motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) om att 


övervaknings-kameror installeras på Snäckebacksskolan”. 


 


Kompletteringen utgår från polisens brottsstatistik 2018 och 2019 samt en 


bedömning av lägesbilden utifrån metoden Effektiv Samordning för 


Trygghet. 


 


År 2018 polisanmäldes 56 brott i och omkring Snäckebacksskolan jämfört 


med 62 anmälda brott under år 2019. Man ser alltså en liten ökning av 


anmälda brott mellan de båda åren. Ökningen kan eventuellt bero på 


anmälningsbenägenhet och vilka personer som finns på skolan under 


perioden. Aktuella brottsrubriceringar är i huvudsak misshandel, bråk, 


stöld/inbrott, anträffat gods, brott mot trafiklagen och ofredande. 


 


Under ett års arbete utifrån metoden Effektiv Samordning för Trygghet 


(EST), där kommun, polis och Ronnebyhus samverkar kring att ta fram en 


gemensam lägesbild utifrån insamlad information om otrygghetsskapande 


händelser, har vi sett att oroligheterna på Snäckebacksskolan har fluktuerat 


över tid. Senaste halvåret från september 2019 till februari 2020 har 


samordningsgruppen inte fått in någon rapport om otrygghetsskapande 


händelser (som kan vara annat än polisanmälda händelser), och gör därför 


bedömningen att läget är ”grönt” det vill säga ”brottslighet och andra 


otrygghetsskapande fenomen förekommer i området, men bedöms inte på ett 


betydande sätt påverka invånare eller andra som vistas eller är verksamma i 


området på ett negativt sätt”. 
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Polisen ställer sig överlag positiv till att utrusta skolan med 


övervakningskameror, förutsatt att utrustningen kan användas i den nya 


skolan och att de är av god kvalitet så att bilder/filmer kan användas. Dessa 


kan underlätta brottsutredningar genom att möjliggöra identifikation av de 


som begår brott.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att första att-satsen i 


motionen avslås och att andra att-satsen bifalls. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar Roger Gardell (L) och Åsa Evaldsson (M). 


Propositionsordning 


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


till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 


kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.       


Beslut 


Kommunfullmäktige beslutar att första att-satsen i motionen avslås och att 


andra att-satsen bifalls. 


________________ 


Exp: 


Förslagsställaren  
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§ 112 Dnr 2018-000434 109 


Besvarande av medborgarförslag - Förslag om 
webbkamera över Karösundet och gästhamnen i 
Ekenäs 


 


Sammanfattning  


Per-Olof Berggren har inkommit med ett medborgarförslag att en 


webkamera ska installeras vid Villa Vassen vid Karösundet i Ekenäs med 


översikt ut mot gästhamnen 


Bedömning 


Synpunkter har inhämtats från kommunens näringslivsenhet. Att installera 


en webbkamera i marknadsförings syfte kostar ca 25.000 kr inkluderat att 


dra fram nät och sätta upp webbkameran enligt IT-enheten. Med största 


sannolikhet krävs även ett tillstånd från Datainspektionen och detta bör 


undersökas och ansökas om innan inköp och uppsättning sker. Om 


webbkameran installeras läggs den in på kommunens hemsida tillsammans 


med övriga webbkameror som visar torget i Ronneby samt Brunnsparken.  


 


Nyttan med en webkamera i marknadsföringssyfte bör vägas mot kostnaden 


och den administration det innebär att installera och underhålla en dylik 


kamera.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 


föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om installation av 


en webbkamera över Karösundet och gästhamnen i Ekenäs.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 


om installation av en webbkamera över Karösundet och gästhamnen i 


Ekenäs. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (L) och Kenneth 


Michaelsson (C). 
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Yrkanden 


Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget. 


 


Roger Gardell (L) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 


kommunstyrelsens förslag.       


Propositionsordning 


Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 


förslag mot Nicolas Westrup (SD), bifall mot avslag, och finner att 


kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.       


Beslut 


Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om installation av en 


webbkamera över Karösundet och gästhamnen i Ekenäs. 


________________ 


Exp: 


Förslagsställaren  
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§ 113 Dnr 2020-000547 109 


Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - önskan om 
att det byggs en större hundrastgård i Kallinge 


 


Sammanfattning  


Förslagsställaren önskar en ny större hundrastgård i Kallinge.        


Bedömning 


Gatu/Parkenhetens bedömning är att Kallinge är ingen större tätort och har 


många bra strövområden och mycket naturmark nära inpå alla bostadsområden 


där rastning av hundar kan ske.       


Förslag till beslut 


Teknik, -Fritid och Kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott 


föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 


medborgarförslaget.       


Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-02-23  


Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att Kommunstyrelsens 


arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 


avslå medborgarförslaget. 


Kommunstyrelsens förslag 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 


Propositionsordning 


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


till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 


kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.       


Beslut 


Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  


________________ 


Exp: 


Förslagsställaren  
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§ 114 Dnr 2020-000504 109 


Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Cykelbana 
mellan Hamnvägen och Angelskogs 
återvinningscentral 


 


Sammanfattning  


Förslagsställaren anför följande:  


”Att Ronneby kommun bygger en cykelbana för att undvika en dödsolycka 


på vägen mellan Hamnvägen och Angelskogs återvinningscentral. Det är en 


mycket kort vägsträcka med biltrafik, tung lastbilstrafik blandat med moped, 


cykel och gångtrafikanter till återvinningscentralen. Vägen har ett extremt 


farligt parti med backkrön på denna sträckning. Det inträffar dagligen 


incidenter på detta krön där oskyddade trafikanter på väg till och från 


återvinningscentralen och även Ronneby Segelsällskap får rädda sig genom 


att kasta sig ner i diket. Det är en direkt livsfara när två personbilar och tex 


en cyklist möts på krönet”.  


Bedömning 


Denna väg (660) är inte kommunal utan det är Trafikverket som är 


väghållare. Förslagsställaren bör uppvakta Trafikverket i frågan. Ronneby 


kommun kommer att bevaka Trafikverkets ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för 


Regional cykelstrategi i området gällande deras vägnät och lämna remissvar 


när så ska ske. Syftet är att ta fram en åtgärdsvalsstudie som tydligt ger en 


nulägesanalys, beskriver problem, brister, behov och föreslår eventuella 


lösningar utifrån fyrstegsprincipen. 


Att föregå sådan strategi är inte lämpligt.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 


föreslå Kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.  


Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  


Propositionsordning 


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


till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 


kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 


detsamma.       
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Beslut 


Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  


________________ 


Exp: 


Förslagsställaren  
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§ 115 Dnr 2021-000021 001 


Återrapportering från krisledningsnämnden 2021 


 


Sammanfattning  


Protokoll från krisledningsnämnden 2021-04-09 återrapporteras till 


kommunfullmäktige.      


Beslut 


Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.  


________________ 


Exp: 


Akten  
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§ 116 Dnr 2021-000272 192 


Anmälan av motion från Sune Håkansson (RP) 
angående omarbetning av regler för förtroendevaldas 
arvoden 


Sune Håkansson (RP) lämnar följande motion: 


Sammanfattning  


Tidningen Expressen har skrivit några artiklar om de ekonomiska villkoren 


för en del kommunala förtroendevalda. Med nuvarande regler, som också 


gäller i Ronneby kommun, kan den förtroendevalde lämna sitt uppdrag och 


exempelvis återgå till sin tidigare anställning, med ”omställningsbidrag” från 


kommunen. För Ronneby kommun skulle kostnaden kunna uppgå till 


kringsvid en miljon kronor. 


 


Reglerna torde ha utformats för ”normalfall”, dvs. en förtroendevald tvingas 


avgå i samband med en valförlust. Expressen Har visat att reglerna kan 


”missbrukas”. 


 


Jag föreslår 


att en utredning görs om huruvida Ronneby kommun bör omarbeta reglerna 


för de ekonomiska ersättningarna till avgående politikerna. 


Beslut 


Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 


hantering.  


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 117 Dnr 2021-000288 192 


Anmälan av motion från Lova Necksten (MP) - inför 
"huskurage" i Ronnebyhus AB 


Lova Necksten (MP) lämnar följande motion: 


Sammanfattning  


Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon har eller haft en relation 


med. Varje dag anmäls 50 fall av våld i nära relation och mörkertalet är stort. 


I spåret av pandemin varnar nu också kvinnojourerna för ett ökat våld i nära 


relationer samtidigt som isolering och karantän dessutom gör det svårare för 


de våldsutsatta kvinnorna att söka hjälp.   


Våldet drabbar även barn som lever i hem där de tvingas uppleva våld mot 


en förälder eller barn som själva blir utsatta för våld. I Sverige beräknar 


Rädda Barnen att var tionde barn lever i hem med våld. Det är minst 200,000 


barn i Sverige. 


Eftersom våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar, så krävs det något 


annat än de verktyg samhället har idag för att arbeta mot våldet. Huskurage 


(www.huskurage.se) är ett sådant verktyg. Huskurage är en våldspreventiv 


metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och 


våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage 


ökar för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Genom att 


informera och uppmuntra hyresgäster att ringa på hos grannen eller kontakta 


polis då de misstänker våld, kan en pågående misshandel avbrytas och liv 


räddas. 


Tanken med Huskurage är inte att fysiskt ingripa vid pågående våld utan att 


göra våldsverkaren uppmärksam på att grannarna kommer att agera vid 


misstanke om våld. Även för den våldsutsatta är det viktigt att veta att de kan 


få hjälp och att grannarna agerar vid oro för att någon far illa. 


Ett tjugotal kommuner och över 50 bostadsbolag har redan infört Huskurage. 


För en ökad trygghet och minskat våld borde självklart även Ronneby 


kommun och Ronnebyhus AB göra detsamma. 
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Utifrån ovan yrkar jag att kommunfullmäktige uppmanar styrelsen för 


Ronnebyhus AB 


Att införa policyn "Huskurage" i alla bolagets bostadsfastigheter 


Att informera alla hyresgästerna i Ronnebyhus AB om Huskurage 


 


Vidare yrkar jag även att kommunfullmäktige beslutar  


 


Att Ronneby kommun via www.ronnebv.se informerar alla kommunens 


invånare om Huskurage och hur man kan använda sig av detta 


Att Ronneby kommun i möten med privata hyresvärdar/ bostadsbolag/ 


bostadsrättsföreningar informerar om Huskurage. 


Beslut 


Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 


hantering.  


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 118 Dnr 2021-000289 192 


Anmälan av motion från Stefan Österhof (S) om 
"Utveckling och Demokrati; Ungas inflytande utvecklar 
och stärker hela kommunen" 


Stefan Österhof lämnar följande motion: 


Sammanfattning  


Bakgrund 


Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag. Barnkonventionen som lag 


stärker barns mänskliga rättigheter i praktiken.   


 


På SKRs hemsida om ”Lärande Exempel” kan man läsa om ett intressant 


demokratiprojekt. Orsa är en liten kommun i Dalarna med 7 000 invånare. 


Utflyttning och integration är två utmaningar som kommunens politiker 


försöker tackla, bland annat genom att ta fram framtidsvisionen ”Orsa 2050”. 


I det arbetet har ungdomar bjudits in att komma med konkreta förslag, 


utifrån sina förutsättningar. 


I stället för att ungdomarna enbart deltar i traditionella möten och workshops 


har politikerna valt att också möta dem i skolan. Förslag som väcks tas upp i 


kommunens ledningsgrupp, där ansvariga utses och får i uppdrag att 


undersöka om och hur förslagen ska kunna genomföras. 


Dialogen samordnas av kommunens ungdomsstrateg, som skapar former för 


kontakterna mellan politikerna och de unga. Sedan 2018 anställs ”unga 


kommunutvecklare”, nya för varje år, under ett antal sommarveckor. 


 


Positiva effekter 


 Ungdomsperspektivet integreras i politiska sakfrågor och är inget 


eget spår. 


 Politiker möter de unga på deras villkor, på deras arenor. 


 Avståndet mellan beslutsfattare och kommunens unga har minskat. 


 Flexibelt arbetssätt ger de unga snabb feedback och insyn i 


processen. 


 De unga känner att deras synpunkter tas på allvar. 


 Unga med olika kön, ålder och engagemang deltar i dialogen. 
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 Fler ungdomar än väntat har engagerat sig i arbetet.  


 


Orsamodellens viktigaste slutsatser 


1. ”Våga släpp sargen” – var inte rädd att från kommunens sida frångå 


gängse rutiner och vara mer flexibel i arbetet med Unga 


kommunutvecklare. 


2. Ungdomsperspektivet bör ingå i alla sakfrågor och inte vara en 


separat politisk fråga. 


3. En ungdomsstrateg som samordnar mötesformer och dialog 


säkerställer att inte frågor hamnar mellan stolarna utan hos rätt 


ansvarig beslutsfattare. 


4. Nära kontakt ger lärdomar åt båda håll. De unga får en inblick i hur 


kommunpolitik fungerar och varför den är viktig, medan 


beslutsfattare bättre förstår hur de unga resonerar och vad som är 


viktigt för dem. Det skapar även ömsesidig respekt. 


 


Paralleller 


Även om Orsa är en mindre kommun än Ronneby så är utmaningarna 


desamma. 


De positiva slutsatserna ifrån ett arbete som startade 2016 och fortfarande 


pågår är mycket lovande och väl värda att titta närmare på. 


 


Förslag 


Vi förslår därför att:  


- Ronneby kommun med det lärande exemplet som grund skapar 


förutsättningar för ett Ronneby där ungas inflytande och demokratin 


stärks.  


- Kommunstyrelsen får uppdraget att bilda en arbetsgrupp för att skapa 


ett mer demokratiskt, integrerat och utvecklande Ronneby. 


- Gruppen ges uppdraget att skapa ny arenor för samverkan mellan 


unga, kommunpolitiker och tjänstepersoner.  
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Beslut 


Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 


hantering.  


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  


 







Bilaga A 


 


Artikeln skapades 21 april 2021 


Kungörelse: kommunfullmäktige i 


Ronneby torsdag 2021-04-29 kl. 18:00, 


stadshuset, Ronneby 
Kungörelse: kommunfullmäktige i Ronneby torsdag 2021-04-29 kl. 18:00, stadshuset, 


Ronneby 


Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 


Torsdagen den 29 april 2021, kl. 18:00 i Stadshuset, Ronneby för behandling av följande 
ärenden: 


Klicka här för att komma till websändningen av kommunfullmäktige. 


1. Val av justerare KF 
Dnr 2021-000006 


2. 
Medborgarförslag 
Dnr 2021-000007 


3. 
Interpellationer 
Dnr 2021-000008 


4. 
Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Anders Lund (M) angående hyresnivån för Ålycke 
Dnr 2021-000257 


5. 
Fyllnadsval till uppdragen som ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i 
utbildningsnämnden och ledamot i socialnämnden, Anna-Karin Wallgren (S) 
Dnr 2021-000183 


6. 
Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i Ronneby Helsobrunn, 
Magnus Johannesson (S) 
Dnr 2021-000227 


7. 
Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden, Charlotte 
Svanberg (C) 
Dnr 2021-000252 



https://ronneby.kommunetv.se/archive





Bilaga A 


 


8. 
Årsredovisning 2020 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet 
Dnr 2021-000075 


9. 
Ägardirektiv till årsstämmor 2021 för kommunens helägda bolag (för 2020) 
Dnr 2021-000093 


10. 
Kommunfullmäktiges uppdrag till verksamheten 2020 Förbättra företagsklimatet i 
Ronneby 
Dnr 2020-000666 


11. Ny taxekonstruktion VA- Brukningstaxa 
Dnr 2018-000181 


12. 
Reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge 
Dnr 2020-000647 


13. Ändring av reglemente kommunstyrelsen 
Dnr 2021-000122 


14. 
Förlängning av Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun 
Dnr 2020-000611 


15. 
Uppdrag till Socialnämnden - beslut av KF 
Dnr 2021-000153 


16. 
Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter för vård- och 
omsorgsnämnden 2021 
Dnr 2021-000149 


17. 
Hyra Sörby Center 
Dnr 2021-000150 


18. 
Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual 
Dnr 2021-000104 


19. Ansvarsfördelning lokalförsörjning 
Dnr 2020-000530 


20. 
Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor enligt LSO och LBE, 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 
Dnr 2021-000113 
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21. 
Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) angående beslutsgång vid 
investeringar inom kommunkoncernen 
Dnr 2020-000660 


22. 
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) om att 
övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan  
Dnr 2018-000357 


23. 
Besvarande av medborgarförslag - Förslag om webbkamera över Karösundet och 
gästhamnen i Ekenäs 
Dnr 2018-000434 


24. 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - önskan om att det byggs en större 
hundrastgård i Kallinge 
Dnr 2020-000547 


25. 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Cykelbana mellan Hamnvägen och 
Angelskogs återvinningscentral 
Dnr 2020-000504 


26. Återrapportering från Krisledningsnämnden 2021 


27. 
Anmälan av motioner 
Dnr 2021-000010 


Uppdaterad: 2021-04-21 


 







Bilaga B 


Tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-04-29 § 97 


Omröstningslista nr. 1 
 


9. Årsredovisning 2020 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet 
 


Ledamöter Parti Kret
s 


Ersättare Ja Nej Avst  Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla         X    
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla         X    
Anders Bromée                          (M)        Alla         X    
Lennarth Förberg                         (M)        Alla         X    
Kajsa Svensson                           (M)        Alla       Johan Sandberg  X    
Helene Fogelberg                         (M)        Alla         X    
Anders Lund                              (M)        Alla         X    
Therese Åberg                           (M)        Alla         X    
Christer Stenström                       (M)        Alla         X    
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla         X    
Hillevi Andersson                        (C)        Alla       Magnus Gustafsson  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     
Amani El-Ali Mazloum                    (S)        Alla       Thomas Svensson  X     
Bo Johansson                             (S)        Alla        X     
Annette Rydell                           (S)        Alla        X     
Ola Robertsson                           (S)        Alla        X     
Catharina Christensson                   (S)        Alla        X     
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla        X     
Monika Lindqvist                         (S)        Alla       Agnetha Wildros X     
Stefan Österhof                          (S)        Alla        X     
Ingrid Karlsson (S)        Alla       Magnus Johannesson  X     
Kranislav Miletic                       (S)        Alla        X     
Anna-Karin Wallgren                      (S)        Alla       Thommy Persson  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 Johansson                          (SD)       Alla         X    
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla         X    
Sandra Bergkvist                         (SD)       Alla         X    
Bengt Johansson                          (SD)       Alla         X    
Tim Aulin                                (SD)       Alla         X    
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Tony Holgersson  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         X    
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                 X    
Anna Carlbrant                           (-)        Alla                                                 X    
Sune Håkansson                           (RP)       Alla                                                  x   


SUMMA: 18 30 1   
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Tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2021-04-29 § 100 


Omröstningslista nr. 2 
 


12. Ny taxekonstruktion VA- Brukningstaxa 
Ledamöter Parti Kret


 
Ersättare Ja Nej Avst  Frånv 


Roger Fredriksson                        (M)        Alla        X     
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla        X     
Anders Bromée                          (M)        Alla        X     
Lennarth Förberg                         (M)        Alla        X     
Kajsa Svensson                           (M)        Alla       Johan Sandberg X     
Helene Fogelberg                         (M)        Alla        X     
Anders Lund                              (M)        Alla        X     
Therese Åberg                           (M)        Alla        X     
Christer Stenström                       (M)        Alla        X     
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla        X     
Hillevi Andersson                        (C)        Alla       Magnus Gustafsson 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    
Amani El-Ali Mazloum                    (S)        Alla       Thomas Svensson   X    
Bo Johansson                             (S)        Alla         X    
Annette Rydell                           (S)        Alla         X    
Ola Robertsson                           (S)        Alla         X    
Catharina Christensson                   (S)        Alla         X    
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla         X    
Monika Lindqvist                         (S)        Alla       Agnetha Wildros  X    
Stefan Österhof                          (S)        Alla         X    
Ingrid Karlsson (S)        Alla       Magnus Johannesson   X    
Kranislav Miletic                       (S)        Alla         X    
Anna-Karin Wallgren                      (S)        Alla       Thommy Persson   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 Johansson                          (SD)       Alla        X     
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla        X     
Sandra Bergkvist                         (SD)       Alla        X     
Bengt Johansson                          (SD)       Alla        X     
Tim Aulin                                (SD)       Alla        X     
Tomas Lund                               (SD)       Alla       Tony Holgersson 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        X     
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                X     
Anna Carlbrant                           (-)        Alla                                                X     
Sune Håkansson                           (RP)       Alla                                                 X    


SUMMA: 30 19    
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Utgivare: Vård- och omsorgsförvaltningen 


Gäller från: 2021-01-01, * gäller från 2020-04-01 


Antagen ÄFVON: 2021-02-24 


Antagen KF: 2019-10-31 § 313 XXX §313 


Avgifter och kostnader vård- och omsorgsförvaltningen 2020 2021 


Prisbasbelopp 2020 2021 
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) 47 300 47 600 kr 


Maxtaxa/högkostnadsskydd 


Högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enl. SoL 
Debiterad kostnad för mat & hyra betraktas inte som avgift och räknas inte in i maxtaxan. 


2125 2138 
kr/mån eller 90 % 
av avgifts- 
utrymmet 


Avgifter/kostnader ordinärt boende 


Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av 


Hemtjänst 190 220 kr/timme VON/KF 


Trygghetslarm 
264 266 kr/mån 
Extra larm knapp till make/maka: 105 106 kr/mån 


VON/KF 


Matdistribution 


Kostnader för måltider debiteras enligt gällande författnings- 
samling ”Taxa för måltidsverksamhet” 


TFKN/KF 


10 kr/portion tillkommer för leveransavgift VON/KF 


Dagvård för personer med 
demenssjukdom 


26,50 27 kr/dag för resor till och från dagvården VON/KF 


22,50 23 kr/frukost VON/KF 


Kostnader för lunch debiteras enligt gällande författnings- 
samling ”Taxa för måltidsverksamhet” 


TFKN/KF 


Avlösning, fler än 24 h Timtaxa hemtjänst VON/KF 


Avgifter/kostnader vård- och omsorgsboende 


Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av 


Hemtjänst/omvårdnad Maxtaxa, 2125 2138 kr/mån eller 90 % av avgiftsutrymmet VON/KF 


Kost 


-Den som är självständig i sin
mathållning kan välja bort mat- 
abonnemang.
-På demensavdelningar finns
endast matabonnemang 1
-På Backens vård- och omsorgs- 
boende kan endast
matabonnemang 2 tecknas


Matabonnemang 1 


= frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål. 
Kostnader för måltider debiteras enligt gällande författnings- 
samling ”Taxa för måltidsverksamhet”. 


TFKN/KF 


Matabonnemang 2 = lunch. 


Kostnader för måltider debiteras enligt gällande författnings- 
samling ”Taxa för måltidsverksamhet”. 


TFKN/KF 


Lunch för gäster med biståndsbeslut. 


Kostnader för lunch debiteras enligt gällande  


författningssamling ”Taxa för måltidsverksamhet”. 


TFKN/KF 


Trygghetslarm 0 kr, ingår i hemtjänst/omvårdnadsavgiften VON/KF 


Avgifter/kostnader korttidsvistelse 


Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av 


Hemtjänst/omvårdnad 70 71,26 kr/dygn VON/KF 


Kost 
Kostnader för måltider debiteras per dygn enligt gällande för- 
fattningssamling ”Taxa för måltidsverksamhet” 


TFKN/KF 


Trygghetslarm 0 kr, ingår i hemtjänst/omvårdnadsavgiften VON/KF 


Avgifter/kostnader hälso- och sjukvård (HSL) 


Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av 


Besök/delegerad insats HSL 
För barn & ungdomar utgår ingen 
avgift t.o.m. det år man fyller 19 år 


100 kr/besök *, max 200 kr/månad * 
VON/KF 


KF = Kommunfullmäktige, VON= Vård- och omsorgsnämnden, TFKN = Teknik-, fritid- och kulturnämnden 


FÖRFATTNINGSSAMLING 


AVGIFTER VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
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Information och tillämpning gällande avgifter och kostnader 


Vård och omsorg - avgifter 
Avgifterna inom vård- och omsorg, som beslutas av vård- och omsorgsnämnden (VON) 
/kommunfullmäktige (KF) 


 Avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet, vilket liksom vid eventuella 
ändringar vad gäller lag om förbehålls belopp 


 Beslut om den årliga justeringen fattas av VON 


 VON bestämmer datum för ändringen 


 Övriga ändringar hänskjuts till KF 


 


Avgifter för vård- och omsorg regleras i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. I lagen 
regleras vilken den högsta avgift som kommunerna får ta ut. 


 


Hälso- och sjukvård - avgifter 


Avgiften för kommunal hälso- och sjukvård omfattas av det kommunala högkostnadsskyddet, max- 
taxan. 
För personer som bor på vård- och omsorgsboende ingår hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. 
Ingen avgift för barn och ungdom till och med det år man fyller 19 år. 


 


Måltider - kostnader 


Alla kostnader för måltider beslutas av kostenheten/Kommunfullmäktige (KE/KF). Gällande kostnader 
för måltider anges i författningssamlingen ”Taxa för måltidsverksamhet”. 


 


Debitering 


Hemtjänst/omvårdnadsavgift debiteras från och med den dag man erhåller hemtjänst. Om insatser 
endast ges en gång varannan vecka så debiteras hel eller halv avgift första månaden, beroende på 
när första insatsen ges. Debitering sker en månad i efterskott, med undantag av hyror som debiteras i 
förskott. Förfallodag är den siste varje månad. 


 
Retroaktiva debiteringar kan ske när inkomstuppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud 
vid kontroll befinns vara felaktiga. Retroaktiva debiteringar, upp till tre månader, kan ske när inkomst- 
uppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud vid kontroll befinns vara felaktiga. 


 


Reducering 
Reducering av hemtjänst/omvårdnadsavgift sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid för- 
anmält uppehåll av hemtjänst om hemtjänstinsatser skulle ha utförts under denna period. 
 
Vid sjukhusvistelse, föranmäld annan frånvaro eller vid bortfall av enstaka insatser ska utfört antal 
timmar understiga det antal timmar som utgör maxtaxa, för att reducering av avgiften ska göras. 
 
Maxtaxa = Gräns för antal timmar för reducering.   
 Timpris 
 
På vård och omsorgsboende görs endast avdrag på mat abonnemang vid sjukhusvistelse och för 
lunch vid föranmäld annan frånvaro.  
 
Reducering av kostnad för matabonnemang sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid för- 
anmält uppehåll av hemtjänst och matabonnemang. 


 


Avgiftsutrymme 
Formel för beräkning av avgiftsutrymmet: 


 
Nettoinkomster (= inkomster efter skatt) 
+ Bostadstillägg/bidrag 
– Förbehållsbelopp 
– Boendekostnad  


= Avgiftsutrymme 
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Om avgiftsutrymmet blir 0 kr eller visar på ett underskott (= negativt avgiftsutrymme) så debiteras inga 
avgifter. 
Om den enskilde inte når upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen, kan han/hon efter ansökan 
få rätten till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen prövad. 
Avgiftsutrymmet räknas normalt om en gång varje år samt när det sker förändringar av aktuella 
inkomster, boendekostnader, hemtjänstnivå eller av förbehållsbeloppets storlek. Förändringarna 
skall vara av varaktig karaktär. 


 


Den enskilde eller dess ombud är skyldigt att lämna upplysningar om sådana varaktiga förändringar 
som kan påverka avgiftsutrymmet. 


 


Inkomster 


Som avgiftsgrundande inkomst räknas: 
1. Skattepliktiga inkomster samt 
2. Ej skattepliktiga inkomster av 


 Utländska inkomster (t.ex. pensioner eller invalidförmåner) 


 Studiebidrag (bidragsdelen) 


 Stipendier till den del som överstiger 3 000 kr/månad 


 Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag, särskilt vuxenstöd) 


 Underhållsbidrag för vuxna 


 Familjebidrag 


 Äldreförsörjningsstöd 


 


3. Följande räknas också som inkomst 


 Bostadstillägg för pensionärer (BTP) 


 Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP) 


 Bostadsbidrag till barnfamiljer (BoB). 
 


Inkomsthämtning 


Uppgifter om allmän pension, änkepension, tjänstepension och inhämtas. Den enskilde skall 
informeras om detta. Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner samt överskott av kapital lämnas av 
den enskilde genom kopia av senaste deklarationen. 


 
Överskott av kapital skall gälla för året före det år för vilket hemtjänstavgiften beräknas. En gång om 
året sker en allmän omprövning av avgifterna med tillämpning av ändrade basbelopp, 
skattebestämmelser, inkomst och förmögenhetsuppgifter. 


 


Om den enskilde trots påminnelse ej lämnar in aktuella inkomstuppgifter kommer beslut om 
avgiftsutrymme att fattas utan hänsyn till individuella uppgifter. Detta innebär att ingen hänsyn till 
inkomster tas och maxtaxa debiteras. 


 
Beträffande egna företagare och andra för vilka det är svårt att beräkna årsinkomst, så skall man ta 
hänsyn till den förvärvsinkomst den enskilde kan antas komma att få under de närmaste 12 
månaderna, fördelade med lika belopp per månad. 


 


Inkomster för sammanboende makar i såväl ordinärt som särskilt boende 


Registrerade partners är att jämställa med makar. 
 


Om den enskilde är gift eller registrerad partner ska inkomsterna läggas samman och därefter fördelas 
med hälften på vardera maken eller partnern som grund för att bestämma avgiftsunderlagets storlek. 
Om den ena maken/makan bor på särskilt boende räknas vårdavgiften på det sätt som är mest 
fördelaktigt för dem båda. 


 


Sammanslagning av inkomster gäller ej ”sambo” då det inte finns någon lagstadgad underhålls-
skyldighet mellan dem. Dock skall samma förbehållsbelopp som för makar tillämpas eftersom de har 
ge- mensamma hushållskostnader. Boendekostnaden delas. 
Övriga sammanboende t.ex. syskon eller föräldrar och vuxna barn räknas som ensamstående i av- 
giftshänseende. Boendekostnader delas. 
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Förbehållsbelopp 


Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp + den faktiska boendekostnaden. 
 


Minimibelopp 
Minimibeloppet är de pengar som ska täcka normala kostnader för personliga behov och övriga nor- 
mala levnadskostnader och skall täcka normalkostnader för följande poster: 


 
 
 


Livsmedel Dagstidning Hemförsäkring Förbrukningsvaror 
Kläder och skor Telefon Öppen hälso/sjukvård Möbler 
Hygien TV-avgift Tandvård Husgeråd 
Fritid Hushållsel Läkemedel Resor 


 


Kostnaden för livsmedel (råvaror) beräknas till 1780 1791 kr/månad för år 2020 2021 och ingår 
som schablon i minimibeloppet. Uppräkningen av schablon för livsmedel kopplas till 
procentökningen av prisbasbeloppet. 


 


Förbehållsbeloppets nivå/mån: 
 Ensamstående Makar/sambo 


65 år och äldre 
En tolftedel av 135,46 % av 
prisbasbeloppet 


En tolftedel av 114,46 % av 
prisbasbeloppet 


19-64 år 
En tolftedel av 135,46 % av 
prisbasbeloppet +10% 


En tolftedel av 114,46 % av 
prisbasbeloppet +10% 


 
Höjning av förbehållsbeloppet 
Under vissa förutsättningar kan förbehållsbeloppet fastställas till ett högre belopp om den enskilde på 
grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. 
Behovet skall vara varaktigt och utgångspunkten skall vara att merkostnaden uppgår till minst 200 kr i 
månaden. 


 
Omständigheter som ger rätt till förhöjt förbehållsbelopp är: 


 Fördyrade kostnader för mat när man har regelbunden matdistribution, regelbundet köper ma- 
ten i särskilda boende eller om man genom biståndsbeslut regelbundet äter på dagcentraler 
eller servicehus. 


 Fördyrade reskostnader (t.ex. arbets- eller sjukresor) 


 Kostnad för god man 


 Underhållsskyldighet för barn 


 Övrigt efter individuell prövning 


 Distributionsavgift för huvudmåltid 
 


Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte förbehållsbeloppet. 
 


Boendekostnader 


Aktuell hyra ska kunna styrkas. 
 


Boendekostnader i egen fastighet beräknas enligt gällande regler för bostadstillägg för pensionärer 
(BTP). 


 


Bostadstillägg (BTP och SBTP) samt bostadsbidrag (BoB) räknas som inkomst. 
Den enskilde eller dess ombud skall upplysas om möjligheten att söka detta. 
Hjälp med ansökan skall kunna erhållas. 


 
Fastighetsavgiften utgör en del av boendekostnaden och beräknas enligt skatteverkets regler. 


Vid beräkningen tas skuldräntor på fastigheten endast upp med 70 % av sitt värde. 


Pensionsmyndighetens föreskrift (2014:11), om uppskattning av kostnader för en bostads-
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uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad, gäller vi beräkning av 
kostnader för uppvärmning, driftskostnader (driftskostnader = vatten och avlopp, sophämtning, 
underhåll och försäkringar) och kostnader för en bostads hushållsel som ingår i den avtalade hyran, 
vid hyrd bostad. 


 
Där BTP-schablonen inte täcker faktiska uppvärmningskostnader (värme inkl. varmvatten) godkänns 
faktiska kostnader mot uppvisande av verifikation. 


 


Dubbla boendekostnader 


Den som flyttar till särskilt boende kan under högst tre månader få kompensation för dubbla boende- 
kostnader. Kompensation sker genom bidrag till den lägre av de två boendekostnaderna. Detta under 
förutsättning att den enskildes förmögenhet inte överstiger två basbelopp. 
Som förmögenhet räknas bankmedel, aktier, obligationer, fordringar samt fritidsbostad. Däremot ingår 
ej den senaste permanentbostaden. 
Ansökan sker på särskild blankett. 


 


För längre tid än tre månader, upp till högst sex månader, kan individuell prövning göras av Äldre- 
nämnden 


 


Övrigt 
Uttag av faktiska kostnader för hemtjänstinsatser 
Kommunens faktiska kostnader för lämnade hemtjänstinsatser uttages när insatserna på grund av 
skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring, skall bekostas av annan än den som erhåller 
dessa insatser. 


 


Överklagande 


Avgiftsbeslut 
Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess ombud genom förvaltningsbesvär (16 kap. 3§ 
SoL) 


 
Detta kan överklagas: 


 Den fastställda avgiften 


 Avgiftsändring 


 Beräkning av avgiftsunderlaget och boendekostnad 


 Förbehållsbeloppets storlek 


 


Överklagat beslut skickas till: 
Ronneby Kommun 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
372 80 Ronneby 


 


Taxesystemet 


Beslut om taxesystem fattas av Kommunfullmäktige. 
Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen (13 kap. KL) 
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Information om behandling av personuppgifter 


Följande information lämnas med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR): 
I och med att Ni ansöker om bistånd inom äldreomsorgen i Ronneby Kommun så kommer Era 
lämnade personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är nödvändiga för att vi skall 
kunna administrera och handlägga Ert ärende enligt gällande lagstiftningar i Socialtjänstlagen (SoL) 
Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). 


 
Vi hämtar uppgifter om Er inkomst från: 
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan om allmänna pensioner och bostadstillägg/bidrag. 
Riksskatteverket (RSV) om taxerade inkomster och över/underskott av kapital. 


 
Er folkbokföringsadress samkörs en gång i veckan med befolkningsregistret. 


 


Ni har rätt att, efter skriftlig begäran få information om vilka av Era personuppgifter som behandlas hos 
oss. 


 
För rättelse av personuppgifter, kontakta: 
Avgiftshandläggare 
tel. 0457-61 84 88 
tel. 0457-61 77 11 


 


Personuppgiftsansvarig är: 


Vård- och omsorgsnämnden 
Stadshuset 
372 80 Ronneby 


 


Dataskyddsombud för Ronneby kommun är: 
Therese Jigsved 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
Telefon: 0472-39 10 00 
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