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§ 38 Dnr 2023-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Ola Robertsson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker 2023-02-20.  

________________ 
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§ 39 Dnr 2023-000002 101 

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår följande förändringar av 

dagordningen: 

1. Ärende nio ”Trygghetsmiljonen” dras ur. 

2. Ärende 10 ”Avyttring av fastigheter” dras ur.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.  

________________ 
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§ 40 Dnr 2022-000661 101 

Blekinges målbild Nära vård 

 

Sammanfattning  

Sveriges regioner och kommuner har fått i uppdrag av Sveriges kommuner 

och regioner (SKR) att ta fram en gemensam målbild för omställningen till 

Nära vård. 

Inom ramen för Ledningssamverkan vård och Omsorg – LSVO har Region 

Blekinge och länets kommuner utarbetat en gemensam målbild för Nära vård 

som benämns ”Blekinges målbild för jämlik hälsa, nära vård, stöd och 

omsorg”, se beskrivning av målbilden i bifogad folder. 

Målbilden godkändes av LSVO 2022-10-07 och togs därefter upp på Politisk 

Samverkan Vård och Omsorg – PSVO 2022-11-18. 

Politisk Samverkan Vård och Omsorg i Blekinge – PSVO beslutade 2022-

11-18 §31 

1. Att ställa sig bakom Blekinges målbild för jämlik hälsa, nära vård, stöd 

och omsorg  

2. Att rekommendera fullmäktige i Region Blekinge och länets kommuner 

att ställa sig bakom densamma  

3. Att översända målbilden till Region Blekinge och länets kommuner 

 

Översänder i enlighet med beslut i PSVO ”Blekinges målbild för jämlik 

hälsa, nära vård, stöd och omsorg” för vidare behandling i region- och 

kommunfullmäktige.      

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom Blekinges 

målbild för jämlik hälsa, nära vård, stöd och omsorg.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig bakom Blekinges målbild för jämlik hälsa, 

nära vård, stöd och omsorg. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 41 Dnr 2022-000445 370 

Återrapportering av förstärknings- och 
energibesparingsåtgärder 

 

Sammanfattning  

Sören Andersson, fastighetschef, Peter Berglin, VD AB Ronneby Miljö & 

Teknik, och Dennis Robertéus, VD AB Ronneby Industrifastigheter ger 

information om elförbrukning och energisparåtgärder avseende kommunens 

och bolagens verksamheter.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 42 Dnr 2023-000081 002 

Revidering av teckningsrätt för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Med anledning av personalförändringar på ekonomienheten förslås att det 

görs förändringar i 4 § i Teckningsrätt för Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att anta reviderad teckningsrätt för Ronneby 

kommun enligt framtaget förslag att gälla från 15 mars 2023.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta reviderad 

teckningsrätt för Ronneby kommun enligt framtaget förslag att gälla från 15 

mars 2023. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 43 Dnr 2022-000440 001 

Handlingsalternativ för samordnad varudistribution i 
Ronneby 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-27, § 211, att: 

1. Implementera en samordnad varudistribution enligt beskrivet i case 2 

alternativt case 3. 

2. Ha som mål att genomföra det under en 3 års period 2023-25. 

3. Ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till KS i januari 2023 med 

en mer komplett projektbeskrivning och en utsedd projektledare. 

 

För att kunna återkomma till KS med en mer komplett projektplan behöver 

KS alternativt KF ange vilket case, 2 eller 3, som ska väljas vid en 

kommande implementering. Projektbeskrivningen och arbetet i projektet 

kommer att se olika ut beroende vilket handlingsalternativ som väljs. 

 

För att kunna påbörja projektet förutsätts att medel anslås för externt 

konsultstöd samt för andra angivna kostnader i beskrivningen 

”Handlingsalternativ för samordnad varudistribution i Ronneby”. Beslut om 

medel bör fattas i samband med att den mer kompletta projektbeskrivningen 

redovisas. Utan medelstilldelning kan inte projektet för att implementera 

samordnad varudistribution starta. Det externa konsultstödet behöver 

upphandlas innan projektet startas.  

 

Tidsmässigt påverkas projektplaneringen av den pågående utrullningen av E-

handel och av tillgängliga interna resurser. Med beaktande av dessa faktorer 

beräknas en projektstart tidigast i september 2023 som lämplig.  

 

Dessutom bör driftstarten av varudistributionen synkroniseras med när de 

största livsmedelsavtalen beräknas vara upphandlade på nytt. Detta för att 

kunna dra nytta av den samordnade varudistributionens fördelar då 

upphandlingen sker. Den absoluta merparten av varor som hanteras genom 

en varudistributionscentral är livsmedel.  
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Om uppdraget i budget 2023 att utreda en beställar-utförarorganisation inom 

kostverksamheten, eller följdbesluten av utredningen, leder fram till att 

kostverksamheten ska läggas ut på privata utförare kommer det att få stor 

påverkan på förutsättningarna för en samordnad varudistribution då den 

absoluta merparten av varor som hanteras genom en varudistributionscentral 

är livsmedel till köken.    

Bedömning 

I ett första steg behöver KS eller KF göra vägvalet om implementering ska 

ske enligt case 2 eller case 3. Därefter kan kommundirektören genom 

kommunledningsförvaltningen ta fram en mer komplett projektbeskrivning. 

 

När en mer komplett projektbeskrivning redovisas för KS ska en 

projektledare vara utsedd. I samband med redovisningen bör medel anslås 

både för projektet och för de driftkostnader som beräknas när den 

samordnade varudistributionen är implementerad.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att projektet för att implementera samordnad 

varudistribution ska arbeta med inriktningen att den samordnade 

varudistributionen ska bedrivas enligt case X. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att en mer komplett projektbeskrivning ska 

redovisas i KS i maj 2023 samt att en projektledare ska vara utsedd.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att projektet för att implementera samordnad 

varudistribution ska arbeta med inriktningen att den samordnade 

varudistributionen ska bedrivas enligt case 2. 

 

Ola Robertsson (S) yrkar på att projektet för att implementera samordnad 

varudistribution ska arbeta med inriktningen att den samordnade 

varudistributionen ska bedrivas enligt case 3.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att implementera 

samordnad varudistribution ska arbeta med inriktningen att den samordnade 

varudistributionen ska bedrivas enligt case 2. 

Samt att 

en mer komplett projektbeskrivning ska redovisas i KS i maj 2023 samt att 

en projektledare ska vara utsedd 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 44 Dnr 2023-000082 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Markarbeten inkl material 

 

Sammanfattning  

Nuvarande avtal avs Markarbeten inkl material upphör att gälla 2023-06-30. 

Upphandlingen är gemensam för kommunen, Ronnebyhus AB och AB 

Ronneby Industrifastigheter. Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 2023-07-

01 – 2025-06-30 med möjlighet till ett plus ett års option. Ronneby 

kommuns omfattning är ca 4 miljoner kr per år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avseende upphandling av Markarbeten inkl 

material.  

Deltar i debatten 

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

Ola Robertsson (S), Tommy Andersson (S) och Malin Månsson (S).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 

förändringar i upphandlingsdokumenten: 

- Rangordning upp till 6 prisbasbelopp, förnyad konkurrensutsättning 

mellan 6 och 10 prisbasbelopp och överstigande 10 prisbasbelopp 

förhåller sig beställaren rätten att göra en separat upphandling.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

avseende upphandling av Markarbeten inkl material med följande 

förändringar: 

- Rangordning upp till 6 prisbasbelopp, förnyad konkurrensutsättning 

mellan 6 och 10 prisbasbelopp och överstigande 10 prisbasbelopp 

förhåller sig beställaren rätten att göra en separat upphandling.  

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare 

Daniel Camenell, mark- och exploateringsingenjör 
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§ 45 Dnr 2023-000077 047 

Bidrag som planeras att ansöka om eller rekvirera 
utbildningsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Statsbidrag som ej finns på denna lista är bidrag som söks inom Vuxenutbildningen där 
ansökan sker gemensamt av samtliga kommuner i Blekinge och kan därmed inte gå via 
KSAU i Ronneby.  

 

Vid frågor kontakta förvaltningschef. 

 

För information om bidraget klicka på länken. 

Januari 
Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023 
Sök 1: 15 januari–15 februari 2023 
Vem: kommunala och fristående huvudmän 

Personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik 2023 
Sök: 15 januari–15 februari 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Fortbildning förskollärare 2023 
Sök: 15 januari–15 februari 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Högskolestudier i sva och sfi 2023 
Sök 1: 15 januari–15 februari 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Högskolestudier i specialpedagogik 2023 
Sök 1: 15 januari–15 februari 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Likvärdig skola 2023 
Sök: 15 januari–15 februari 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-behorighetsgivande-utbildning-for-yrkeslarare-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-personalforstarkning-inom-elevhalsan-och-specialpedagogik-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-fortbildning-av-forskollarare-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-hogskolestudier-i-sva-och-sfi-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-hogskolestudier-i-specialpedagogik-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2023
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Omsorg på kvällar, nätter och helger 2023 
Sök: 15 januari–15 februari 2023 
Vem: kommuner 

Papperslösa barn 2023 
Sök 1: 15 januari–15 februari 2023 
Vem: kommuner 

Kvalitetshöjande åtgärder 2023 
Begär ut 1: 15 januari–15 februari 2023 
Vem: kommuner 

Lärarlyftet 2023 
Sök 1: 15 januari–15 februari 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

 
 
 
Mars 
Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2023 
Sök 1: 15 mars–17 april 2023 
Vem: kommuner 

Karriärtjänster 2022/23 
Begär ut 1: 15 mars –2 maj 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Gymnasial lärlingsutbildning 2023 
Sök 1: 1 mars–3 april 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Lovskola 2023 
Sök: 15 mars–17 april 2023 
Vem: kommunala, fristående huvudmän 

Läxhjälp till huvudmän 2023 
Sök: 15 mars–17 april 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-omsorg-pa-kvallar-natter-och-helger-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-papperslosa-barn-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-kvalitetshojande-atgarder-i-forskolan-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lararlyftet-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-barn-som-inte-ar-folkbokforda-i-sverige-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-karriartjanster-2022-23
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-gymnasial-larlingsutbildning-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lovskola-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-laxhjalp-till-huvudman-2023
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April 
Lärarassistenter 2023 
Begär ut 1: 1 april–2 maj 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Lärarlönelyftet 2022/23 
Begär ut 2: 1 april–15 maj 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2023 
Begär ut: 15 april–15 maj 2023 
Vem: kommuner 

Specialpedagogik för lärande 2023/24 (publiceras senare) 
Sök: 1 april–2 maj 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

 

Augusti 
Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023 
Sök 2: 15 augusti–15 september 2023 
Vem: kommunala och fristående huvudmän 

Fortbildning förskollärare 2023 
Sök: 15 augusti–15 september 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Högskolestudier i sva och sfi 2023 
Sök 2: 15 augusti–15 september 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Högskolestudier i specialpedagogik 2023 
Sök 2: 15 augusti–15 september 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Lovskola 2023 
Begär ut: 15 augusti–15 september 2023 
Vem: kommunala, fristående huvudmän 

Lärarlyftet 2023 
Sök 2: 15 augusti–15 september 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lararassistenter-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lararlonelyftet-2022-23
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-omsorg-pa-kvallar-natter-och-helger-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-behorighetsgivande-utbildning-for-yrkeslarare-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-fortbildning-av-forskollarare-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-hogskolestudier-i-sva-och-sfi-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-hogskolestudier-i-specialpedagogik-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lovskola-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lararlyftet-2023
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Papperslösa barn 2023 
Sök 2: 15 augusti–15 september 2023 
Vem: kommuner 

Läslyftet i skolan 2022/23 
Redovisning: 15 augusti–15 september 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Lovskola 2023 
Begär ut: 15 augusti–15 september (sport-, påsk-, sommarlov) 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

 

September 
Distansundervisning 2023 
Sök 2: 1 september–2 oktober 2023 
Vem: Sofia Distans och Hermods AB 

Barn som inte är folkbokförda i Sverige 2023 
Sök 2: 15 september–16 oktober 2023 
Vem: kommuner 

Karriärtjänster 2023/24 (publiceras senare) 
Begär ut 1: 1 september–16 oktober 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Lärarlönelyftet 2023/24 (publiceras senare) 
Begär ut: 15 september–1 november 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

 

 

Oktober 
Lovskola 2023 
Begär ut: 15 oktober–15 november (läslov) 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Gymnasial lärlingsutbildning 2023 
Sök 2: 1 oktober–1 november 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-papperslosa-barn-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-laslyftet-i-skolan-2022-23
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lovskola-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-distansundervisning-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-barn-som-inte-ar-folkbokforda-i-sverige-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lovskola-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-gymnasial-larlingsutbildning-2023
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Lärarassistenter 2023 
Begär ut 2: 1 oktober–1 november 2023 
Vem: kommunala, fristående och statliga huvudmän 

Omsorg på kvällar, nätter och helger 2023 
Begär ut 2: 1 oktober–1 november 2023 
Vem: kommuner      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S), Bengt Sven 

Åke Johansson (SD) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet godkänner ovanstående 

sammanställning över statsbidrag som planeras att sökas och rekvireras av 

utbildningsnämnden. En återrapportering ska lämnas till arbetsutskottet när 

ansökan gjorts.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ovanstående sammanställning 

över statsbidrag som planeras att sökas och rekvireras av 

utbildningsnämnden. En återrapportering ska lämnas till arbetsutskottet när 

ansökan gjorts. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningen, Tobias Ekberg  

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lararassistenter-2023
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-omsorg-pa-kvallar-natter-och-helger-2023
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§ 46 Dnr 2022-000132 101 

Trygghetsmiljonen 

 

Sammanfattning  

Ärendet dras ur.       

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(59) 
2023-02-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 2022-000187 009 

Avyttring av fastigheter 

 

Sammanfattning  

Ärendet dras ur.  

________________ 
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§ 48 Dnr 2022-000588 865 

Samverkansavtal regionalt konstresurscentrum 
Ronneby kommun och Region Blekinge 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 49 Dnr 2019-000379 730 

Utredning av kommunens hälso- och 
sjukvårdsorganisation 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har sedan det kommunala övertagandet av 

hemsjukvården en hälso- och sjukvårdsorganisation bestående av 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor som arbetar med vård i 

hemmet, även mot de personer som har personlig assistans och som bor 

hemma. 

Socialnämnden har en mindre hälso- och sjukvårdsorganisation, bestående 

av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor, som dagtid arbetar 

mot nämndens LSS-boenden.   

Vård- och omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsorganisation sköter 

socialnämndens patienter på kvällar och helger. 

Efter initiativ av dåvarande äldrenämnden (nu vård- och omsorgsnämnden) 

beslutar kommunstyrelsen 2019-09-03 § 250 att uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för en gemensam 

hälso- och sjukvårdsorganisation. 

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-03-21 § 111 

presenterar utredare vid kommunledningsförvaltningen tre olika förslag 

avseende en framtida organisation för kommunens hälso- och 

sjukvårdsverksamhet varvid arbetsutskottet beslutar att utredningen ska 

fördjupas avseende alternativ tre och att förslag till implementeringsplan ska 

tas fram för detta förslag.  

Bedömning 

Utredare vid kommunledningsförvaltningen har genomfört en fördjupad 

utredning av det alternativ som innebär att kommunens totala hälso- och 

sjukvårdsorganisation samlas i en organisation under vård- och 

omsorgsnämnden. 

 

Den fördjupade utredningen är en vidareutveckling baserad på den utredning 

som presenterades för kommunstyrelsen i början av 2022. De slutsatser, 

utgångspunkter och ställningstaganden som presenterades i den första 
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utredningen kvarstår, men har här ärendet fördjupats och specificerats utifrån 

den inriktning arbetsutskottet beslutat. 

 

Utredningens innehåll bygger på intervjuer och mailkorrspondens som 

genomförts med representanter vid socialförvaltningen samt vård- och 

omsorgsförvaltningen samt på den risk- och konsekvensanalys som 

genomförts. Även delaktighet från medarbetare på ekonomi- respektive 

personalenheten har genererat fakta till utredningen.  

 

Vid en eventuell sammanslagning av de båda hälso- och 

sjukvårdsorganisationerna beräknas 5,85 tjänster övergå från socialnämnden 

till vård- och omsorgsnämnden. Överförningsbar budget är 4 449tkr då en av 

tjänsterna är inkomstfinansierad genom samarbete med Cura 

Individutveckling där en av tjänsterna är förlagd till Sjöarps gruppboende. 

 

Utredningen påvisar att behovet som de olika brukarna/patienterna har vilket 

medför att de båda förvaltningarna har helt olika arbetssätt utgör den absolut 

mest påtagliga risken vid en möjlig sammanslagning. Socialförvaltningens 

verksamhet upplever en stor rädsla för att deras preventiva arbete ska ”ätas 

upp” av den betydligt större verksamheten inom vård- och omsorg vilket 

bedrivs på ett arbetssätt som inte kan appliceras på socialförvaltningens 

brukare/patienter. 

En annan betydande risk är att varken den enhetschefsfunktion, som idag 

ansvarar för socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsarbete, eller den 

budgetpost denna funktion uppbär, kommer medfölja vid en 

sammanslagning. Resultatet av denna intention medför en förhöjd 

arbetsbelastning på mottagande enhetschef hos vård- och 

omsorgsförvaltningen, men även att sårbarheter i form av kunskap och 

samverkan kan uppstå med anledning av de båda förvaltningarnas skiftande 

brukar/patientunderlag och varierande arbetssätt. 

 

Brukare/patienter hos vård- och omsorgsförvaltningen anses inte riskera 

lidande vid en eventuell sammanslagning. 

 

En sammanslagning kan även medföra vissa positiva effekter på 

verksamheten så som exempelvis ökad kunskap hos vård- och 

omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvårdspersonal avseende 

funktionsstöds brukare/patienter samt ökad möjlighet till utbyte av 
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kunskaper och erfarenheter mellan de olika professionerna från de båda 

förvaltningarna. 

 

Nedanstående tre alternativ på genomlysning av kommunens befintliga 

hälso- och sjukvårdsarbete applicerat på lag och nationella strukturer likväl 

som lokala arbetssätt presenterades som alternativ på förslag till beslut vid 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-03-21 § 111. 

 

Förslag 1: 

* Dagens organisation av kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet 

kvarstår. 

Konsekvenser kvalitet: Nuvarande brister kvarstår 

Konsekvenser ekonomi: Inga förändringar 

Utredarens åsikt: Inget hållbart alternativ. 

 

Förslag 2: 

* Socialförvaltningen tar över ansvaret för hemsjukvård avseende brukare 

med personlig assistans i ordinärt boende. 

* Socialförvaltningen tillsätter sjuksköterska i beredskap vid längre 

helgledigheter så som påsk, midsommar, jul och nyår. 

* Vård- och omsorgsförvaltningen internfakturerar för genomförda insatser 

kvällar/nätter och helger i socialförvaltningens verksamhet. 

* Regelbunden samverkan mellan de båda förvaltningarna införs på samtliga 

nivåer där både rutiner, individer och samarbete diskuteras. 

* Tid för överrapportering mellan kvälls/natt/helgpersonalen till 

dagpersonalen ska möjliggöras genom förändrade scheman. 

Konsekvenser kvalitet: En betydande förbättring av patientsäkerheten och 

ökad trygghet för brukaren/patienten. 

Konsekvenser ekonomi: En ökad ekonomisk belastning för socialnämnden i 

form av utökning av tjänst samt ersättning för det arbete vård- och 

omsorgsförvaltningen utför.  

Utredarens åsikt: Med utgångspunkt i vad som är bäst för brukaren/patienten 

och kommunens medborgare förespråkas detta alternativ. 

 

Förslag 3: 
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* Kommunens totala hälso- och sjukvårdsverksamhet samlas i en 

organisation under vård- och omsorgsförvaltningen. 

Konsekvenser kvalitet: Jämlika anställningsvillkor. Kvaliteten för brukarna 

beror på hur väl det unika arbetssättet hos socialförvaltningen får kvarstå. 

Risk för ökad personalflykt hos socialförvaltningen då arbetsuppgifter och 

anställningsvillkor riskerar att förändras. 

Konsekvenser ekonomi: Inga större ekonomiska samordningsvinster kan 

förutspås då de båda verksamheternas olika inriktning inte kan tillåta 

neddragning av personal.  

Utredarens åsikt: Förslaget har fördelar likväl som nackdelar. Risken är dock 

överhängande att ingen av förvaltningarnas brukare/patienter gynnas av 

förändringen (socialförvaltningens brukare kanske till och med förlorar på 

omställningen) utan att vinsten endast blir en administrativ justering av 

organisationen. 

 

Den första utredningen var ute på remiss hos socialnämnden respektive vård- 

och omsorgsnämnden 2021/2022.  

 

Socialnämnden förespråkade förslag 1 tillsammans med förstärkt samverkan 

medan vård- och omsorgsnämnden förordade förslag 2. 

Utredaren ansåg att kommunens framtida organisation för hälso- och 

sjukvård skulle utformas med ”patientens bästa” i fokus ansåg att förslag 2 

gav både brukarens/patientens behov samt den framtida hälso- och 

sjukvårdsorganisation bäst förutsättningar.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen besluta  

 

att utifrån de båda utredningarnas innehåll fatta beslut enligt något av de tre 

presenterade alternativen ovan.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.  

________________ 
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§ 50 Dnr 2022-000402 049 

Information om pågående byggprojekt 

 

Sammanfattning  

Unni Johannesson, byggprojektledare, ger information om pågående 

byggprojekt.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 51 Dnr 2023-000061 000 

Sommarcykelväg mellan Bräkne-Hoby och Järnavik  

 

Sammanfattning  

I enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2022-10-0 § 262 ska en utredning 

belysa möjligheterna till att skapa en sommarcykelväg mellan Bräkne-Hoby 

och Järnavik.  

Bedömning 

Den idag genaste vägen mellan platserna är längst med Järnaviksvägen, lv 

636. Trafikverket som är väghållare för lv 636 kommer inte tillåta 

uppsättning av hänvisningsskyltar för cyklister på denna väg på grund av 

hastigheter och årsdygnstrafik.  

Genom att studera olika sträckningar mellan Bräkne-Hoby och Järnavik har 

vägen längst med Hakarpsvägen sätts som mest gynnsam och görbar utifrån 

Trafikverkets ståndpunkt.  

En uppskattad kostnad för att anlägga sommarcykelvägen längst med 

sträckan hamnar på uppskattningsvis 200 000:-  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktiga besluta att tillskjuta medel om 200 000:- för 

uppbyggnaden av en sommarcykelväg mellan Bräkne-Hoby och Järnavik i 

sträckningen längst med Hakarpsvägen.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet remitteras till Bräkne-Hoby bygd 

i samverkan.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till Bräkne-Hoby bygd i 

samverkan. 

________________ 

Exp: 

Daniel Camenell, exploateringsingenjör  

Bräkne Hoby Bygd i samverkan  
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§ 52 Dnr 2023-000071 252 

Köp av mark, Ronneby 22:57, Viggen norra etapp 1 

 

Sammanfattning  

I utvecklingen av Viggenområdet erfordras det att Ronneby kommun köper 

mark på del av fastigheten Ronneby 22:57 från Fuligula AB för vidare 

byggnation av väg.  

Bedömning 

Förslag på överenskommelse med nuvarande fastighetsägare Fuligula AB 

har tagits fram. Markköpet omfattar ca 2275 kvadratmeter, var av ca 1100 

kvadratmeter är en anlagd väg. Framtida väg till Viggen Norra Etapp 2 

kommer att anslutas via denna väg vilket gör att markköpet ger Ronneby 

kommun full rådighet över vägområdet med tillhörande grönytor som i 

framtiden kan användas för dagvattenfördröjning.  

Kostnad för köpet föreslås till 650 000 SEK. Denna kostnad motsvarar 

återköp av marken och uppbyggnaden av vägen. Vid fastighetsreglering 

överförs del av fastigheten till den kommunala fastigheten Ronneby 22:1. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.     

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att 

finansiering sker via       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

godkänna överenskommelsen om återgång av köp gällande fastigheten 

Kalleberga 6:268. Kostnaden för återgången av köpet ska belasta kontot för 

köp och försäljning av mark. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 53 Dnr 2021-000718 253 

Markförsäljningar inom verksamhetsområdet Gärdet  

 

Sammanfattning  

Bolaget JFK 1 AB har markanvisning på del av Gärestad 1:13 (idag Frakten 

3). Bygglov för anläggande av industribyggnad finns. Markpriset är enligt 

tidigare beslut satt till 100 kr/kvm.  

Bedömning 

Bolaget JFK 1 AB har markanvisning på del av Gärestad 1:13 (efter 

lagakraftvunnen lantmäteriförrättning Frakten 3). Bygglov för anläggande av 

industrihall om ca 720 kvm finns. Markpriset är enligt tidigare beslut satt till 

100 kr/kvm och ger i detta fall en total köpeskilling på 462 000 kr.  Köparen 

står för förrättningskostnaden. Om köparen inte fullföljer tänkta 

byggnationsplaner har kommunen rätt att köpa tillbaka fastigheten för 

motsvarande köpeskilling enligt framtaget köpeavtal.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta godkänna köpeavtal 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

köpeavtalet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 54 Dnr 2023-000086 049 

Tidigareläggande av investeringsmedel Viggen Norra  

 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringsenheten har i Budget 2023 plan för 2024-2025 
investeringsmedel på 4mkr för 2024 gällande infrastruktur för Viggen Norra. 3 mkr 

av dessa 4 mkr begärs att få tidigareläggas och därmed flyttas över på 2023. 

Bedömning 

Anledningen är att den nya infrastrukturen i form av vägbyggnation med 

tillhörande ledningsdragningar utökats och blivit i princip dubbelt så lång 

sedan den uppskattade kostnaden för byggnationen togs fram. Detta beror 

dels på den flexibla detaljplanen som flertalet alternativ kring omfattningen 

av byggnationen samt på den pågående diskussionen med 

intressenter/etablerare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige att tidigarelägga 3 mkr av de enligt 

Budget 2023 plan för 2024-2025 finns som avsatta investeringsmedel för 

utbyggnationen av infrastruktur i Viggen Norra till 2023 års budget.   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tidigarelägga 3 mkr av de enligt Budget 2023 plan 

för 2024-2025 finns som avsatta investeringsmedel för utbyggnationen av 

infrastruktur i Viggen Norra till 2023 års budget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 55 Dnr 2023-000085 253 

Förfrågan om försäljning av två byggnader på Stora 
Ekön (kommunägda på ofri grund) 

 

Sammanfattning  

Kommunen äger, efter köp från Fortifikationsverket år 1982, två byggnader 

på ofri grund på Stora Ekön i Ronneby. Byggnaderna står på privatägd mark 

och ägaren till denna mark har framställt önskemål om att få köpa 

byggnaderna.  

Bedömning 

Kommunen äger, efter köp från Fortifikationsverket år 1982, två byggnader 

på ofri grund på Stora Ekön i Ronneby, Saxemara skärgård. Nuvarande 

markägare till Saxemara 18:1, som byggnaderna ligger på, har framställt 

önskemål om att få förvärva byggnaderna av kommunen. Byggnaderna det 

gäller är lotsutkiken och stenladan, belägna på höjden i mitten av ön. Se 

bilder och karta i Bilaga 1. 

Något arrendeavtal med markägaren har inte kunnat återfinnas, varken hos 

kommunen eller Fortifikationsverket, trots att det omnämns i köpeavtalet 

mellan kommunen och Fortfikationen att ett arrendeavtal skulle överföras på 

kommunen i samband med köpet.  

Det finns inga befintliga hyresavtal gällande byggnaderna. Förvaltningschef 

för Teknik-, Fritid- och kulturförvaltningen och verksamhetschefer för Fritid 

och Kultur samt Fastighet har angett att inga kommunala behov finns som 

kräver ett fortsatt kommunalt ägande av byggnaderna. Det är ingen 

långsiktigt bra lösning att äga byggnader på ofri grund utan ett 

underliggande arrendeavtal. Mot denna bakgrund önskas ett inriktningsbeslut 

innebärande att mark- och exploateringsenheten arbetar vidare med 

försäljning av byggnaderna till markägaren.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

om inriktningsbeslut att sälja lotsutkiken och stenladan på Stora Ekön till 

markägaren.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och 

Anna Ekberg (KD).  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

inriktningsbeslut att sälja lotsutkiken och stenladan på Stora Ekön till 

markägaren.  

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten  
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§ 56 Dnr 2023-000075 4310 

LOVA åtgärdssamordnare Bräkneån och Listerbyån 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har under de senaste åren genomfört ett LONA-projekt 

(lokal naturvårdssatsning) där Bräkneån och Listerbyån har biotopkarterats 

vilket sen har resulterat i en hydromorfologisk åtgärdsplan för respektive 

vattendrag. I åtgärdsplanerna finns gedigna åtgärdslistor för vattendragen 

samt en prioritering av de viktigaste åtgärderna. 

 

För att ta detta arbete vidare har Ronneby kommun ansökt om medel från 

LONA (lokal naturvårdssatsning) för att finansiera restaureringsåtgärder i 

Bräkneån och Listerbyån. Med finansiering från LOVA (lokala 

vattenvårdsprojekt) kan en åtgärdssamordnare för Bräkneån och Listerbyån 

anställas. Samordnaren ska genomföra åtgärder hämtade från vattendragens 

hydromorfologiska åtgärdsplaner 

 

Anställningen av en åtgärdssamordnare kommer finansieras av LOVA till 

80% och till 20% av Ronneby kommun, vilket finansieras genom del av 

tjänst som medarbetare på enheten för samhällsutveckling är tjänstledig. 

LONA-projekt kommer medfinansieras med tid från åtgärdssamordnaren. 

Förutom LONA-ansökan som är inskickad finns det möjlighet för 

åtgärdssamordnaren att söka andra bidrag för genomförandet av 

naturvårdsåtgärder.  

Bedömning 

Miljökvalitetsnormen för Bräkneån är god ekologisk status 2033, Lillån och 

Listerbyån god ekologisk status 2027. Bräkneån har idag måttlig ekologisk 

status från sin mynning till Lillån och från Lillån till Tiken har Bräkneån 

dålig ekologisk status. Lillån har måttlig ekologisk status. Listerbyån har 

måttlig ekologisk status. (Statusklassningar 2016-2021) 

 

Projektet ligger i linje med Ronneby kommuns hållbarhetsstrategi. Det ingår 

under fokusområde livskraftig natur och hållbara livsmiljöer med 

inriktningarna biologisk mångfald och ekosystem samt vatten som resurs.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Ronneby kommun ska 

söka bidrag från LOVA för en åtgärdssamordnare för Bräkneån och 

Listerbyån.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Ronneby kommun ska söka 

bidrag från LOVA för en åtgärdssamordnare för Bräkneån och Listerbyån. 

________________ 

Exp: 

Sofie Samuelsson, miljöutvecklare  
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§ 57 Dnr 2023-000090 047 

Statsbidrag för 2023 - Återhämtningsbonus, 
Äldreomsorgslyftet samt Motverka ensamhet bland 
äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2023-01-25 § 9: 

Socialstyrelsen har påbörjat att utlysa stadsbidrag för 2023. Utlysning för 

Återhämtningsbonus har kommit och förvaltningen har för avsikt att söka 

detta stadsbidrag. Även Äldreomsorgslyftet samt Motverka ensamhet bland 

äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 

demenssjukdom avser förvaltningen söka när de utlyses.       

Bedömning 

 Återhämtningsbonus 2023- Främja ett hållbart arbetsliv inom vård 

och omsorg  

Socialstyrelsen har tidigare fördelat statsbidrag till regioner och kommuner 

för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom 

hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende 

omsorg om äldre personer. Förvaltningen sökte utifrån två projekt och 

beviljades medel 2022 med koppling mot en personcentrerad vård genom 

nya arbetssätt och utveckling av de befintliga inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationen samt mot upprättande av resurspool samt strukturen 

och processerna kopplat till bemanning.  

Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart 

arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter och kan sökas för 

kostnader avseende projekt som innebär att verksamheten prövar nya eller 

vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller 

för att långsiktigt stärka arbetsmiljön. 

Även följande stadsbidrag har förvaltningen för avsikt att ansöka om och i så 

fall när Socialstyrelsen utlyser dessa:  

 Äldreomsorgslyftet 2023- 8 medarbetare läser uppdragsutbildningen till 

undersköterska med stöd av detta stadsbidrag idag. Behov av fortsatta medel 

för att dessa ska kunna examineras enligt plan sommaren 2023. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(59) 
2023-02-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom 2023. 

Medlen är tänkt att bland annat kunna användas till att utveckla mötesplatser 

och sociala aktiviteter samt eventuellt kunna möjliggöra den uppsökande och 

förebyggande verksamheten för äldre personer.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att:  

Godkänna rekvirering samt ansökan för ovan nämnda stadsbidrag när det 

utifrån Socialstyrelsen är möjligt.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2023-01-25 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att godkänna rekvirering samt ansökan för ovan nämnda 

stadsbidrag när det utifrån Socialstyrelsen är möjligt. 

Deltar i debatten 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på vård- och 

omsorgsnämnden förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner rekvirering samt ansökan för 

ovan nämnda stadsbidrag när det utifrån Socialstyrelsen är möjligt. 

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 58 Dnr 2023-000091 739 

Uppräkning av avgifterna för vård- och 
omsorgsnämnden 2023 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2023-01-25 § 15: 

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden justeras årligen utifrån 

procentuella ändringar i prisbasbeloppet. Även justering i förbehållsbeloppet 

sker utifrån ändring i prisbasbeloppet och grundar sig i lagen om 

förbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av Vård- och 

omsorgsnämnden.  

Alla föreslagna ändringar gällande 2023 står med röd skrift i den bifogade 

Författningssamlingen och de borttagna gällande 2022 är överstrukna.      

Bedömning 

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden samt förbehållsbeloppet 

justeras årligen procentuellt utifrån ändringar i prisbasbeloppet. Beslut om de 

nya avgifterna samt från när dessa skall gälla fattas av vård- och 

omsorgsnämnden. Övriga ändringar hänskjuts till Kommunfullmäktige. 

Prisbasbeloppet har från 2022 ökat från 48 300 till 52 500 för 2023. Här med 

har avgifterna procentuellt ökat med 8.71 %. 

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.  

Maxtaxa = Gräns för antal timmar för reducering.  

Timpris 

Förändring av text under rubriken reducering av frånvaro justeras utifrån att 

beräkningar inte längre kan utföras som tidigare. Detta på grund av ändrat 

verksamhetssystem gällande avgifter. Förändringen innebär ett gynnande 

beslut för den enskilde.      
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom vård- 

och omsorgsnämnden för 2023 utifrån prisbasbelopp och att dessa ska gälla 

från 2023-02-01. Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå 

Kommunfullmäktige besluta:  

 att godkänna borttagning enligt markerad text under rubriken reducering 

vid frånvaro.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2023-01-25 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

  att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom vård- 

och omsorgsnämnden för 2023 utifrån prisbasbelopp och att dessa ska gälla 

från 2023-02-01.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:  

 att godkänna borttagning enligt markerad text under rubriken reducering 

vid frånvaro. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på vård- och 

omsorgsnämnden förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna borttagning enligt markerad text under 

rubriken reducering vid frånvaro. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 59 Dnr 2023-000084 049 

Deltagande i regional projektansökan riktat till unga 

 

Sammanfattning  

Medel för att kunna arbeta med de unga individer och deltagare som behöver 

extra hjälp för att ta sig till självförsörjning behövs i Ronneby kommun. 

Därav föreslås att Ronneby kommun deltar i arbetet att skriva fram regionalt 

ESF projekt där Region Blekinge föreslås blir projektägare. Det kräver dock 

en medfinansiering, som kan hanteras inom kommunal budget främst inom 

det kommunala aktivitetsansvaret. Förslaget inbegriper att växla upp medel 

som i dagsläget redan används till målgruppen. Ansökan till ESF ska skickas 

3 mars 2023 och målet är att starta upp i september 2023.       

Bedömning 

I februari 2022 bjöd Landshövding för Blekinge in Kommunstyrelsens 

ordförande samt Kommundirektör för respektive kommun samt representant 

för Länsstyrelsen Blekinge, Arbetsförmedlingen Blekinge/Kronoberg och 

representant för Regional utveckling för ett ”rundabord samtal” där ungas 

situation på arbetsmarknaden i Blekinge var i fokus. Utifrån den 

diskussionen fick Region Blekinge i uppdrag att samla representanter från 

varje kommun för att fortsätta diskussionerna. Arbetsgrupper skapades och 

utifrån 3 olika workshops fann man gemensamma utmaningar kring unga 

och arbetsmarknad i Blekinge. Utifrån dessa utmaningar har arbetsgrupper 

skapat alternativ på innehåll till projekt som ska skapa möjligheter för fler 

unga att gå till arbete och studier.  

 

Europeiska socialfonden (ESF) har nu en aktuell utlysning som gör det 

möjligt att erhålla extra medel riktade mot unga i åldern 13 till 29 år. 

Behovet av att arbeta med problematisk skolfrånvaro inom Ronneby 

kommun är stort. Behovet hos kommunens Kommunala 

aktivitetsansvar(KAA) är också stort. Ronneby hade i december 2022 9 

stycken KAA deltagare utan sysselsättning samt 15 stycken med enbart 

kontakt med myndighet. Det innebär att totalt 24 stycken inte hade veckovis 

aktivitet. Förutom KAA gruppen så har vi indikationer på att antalet unga 

som varken arbetar eller studerar(UVAS) kommer att öka under 2023. Det 

finns således stort behov av aktiviteter och sysselsättning för ovanstående 

målgrupper.  

 

Projektet är tänkt att vara regionalt övergripande med Region Blekinge och 

Regional utveckling som projektägare. Möjligheten att göra olika i olika 
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kommuner är stor och verksamheten kommer kunna riktas till de behov som 

finns just i Ronneby kommun.  

 

Projektet är tänkt att ha 7TJUGO-metoden som är den grundläggande 

arbetsmetoden. Till det lägger vi till BIP-metoden som också kommer utgöra 

en stomme i projektet. Aktiviteterna i projektet syftar till att genom nya 

grepp ta individerna till självförsörjning. Tanken är att arbeta med nära 

coaching samt i parallella processer för att deltagaren ska ta sig framåt.  

 

Projekttiden förslås till 3 år och medfinansiering är beslutad till 46 % av 

ESF. Medfinansiering kommer främst att hanteras inom KAA som idag 

redan arbetar med målgruppen.      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att vid positivt besked av 

regionalt övergripande projekt riktat till unga ta emot medel för insatser 

utifrån projektets beskrivning.       

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att vid positivt besked av 

regionalt övergripande projekt riktat till unga ta emot medel för insatser 

utifrån projektets beskrivning.  

________________ 

Exp: 

Therese Bohnsack, arbetsmarknadschef  
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§ 60 Dnr 2021-000649 101 

Information Gribshunden 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.  

________________ 
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§ 61 Dnr 2023-000055 101 

Genomförd ägardialog 2022-2023 med delägda bolaget 
Techtank AB 

 

Sammanfattning  

 Ägardialog har genomförts i två steg  

Dels genom att styrelsen i bolaget bjudit in ägarombud (2022-06-27) till 

dialogmöte i enlighet med aktieägaravtal för bolaget, anteckningar bifogas.  

Dels genom representanter från Regionchefsgruppen (A-L Malm Region 

Blekinge och Daniel Wäppling, Karlshamns kommun) som efter ägardialog 

2022-20-31 återrapporterat till Regionala samverkansrådet  

Denna sammanfattning föreslås utgöra gemensamt underlag till beredning av 

ärende, ”genomförd ägardialog 2022–2023 med delägda bolaget Techtank 

AB” som återrapportering till respektive part/delägare (uppsiktsplikt)  

Techtank – ägardialog 2022-10-31 A-L Malm, Daniel Wäppling, Ingela 

Håkansson  

 Genomgång av bolagsordning, aktieägaravtal och befintliga 

ägardirektiv  

 Kort beskrivning av verksamhet, året som gått (PP), bilaga 1 Sida 2  

 Återrapportering från ägardialog som genomförts mellan styrelse och 

ägarombud 22-06-27 (anteckningar bifogas)  

 Strategidag 26/8 2022 – Beslut i styrelsen december-22  

 Ägardirektiv – bedöms inte behöva revideras inför 2023–2024  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

Att ägardirektiv antagna 2021-06-23 kvarstår som ägardirektiv för 2023 

Att fastställd budget 2021-06-23 gäller för 2023  

Att omprövning/uppräkning av budget för 2024 prövas efter framställan från 

styrelsen i bolaget  

Att i övrigt ta information om ägardialogprocess till protokollet 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Ägardirektiv antagna 2021-06-23 kvarstår som ägardirektiv för 2023. 

2. Fastställd budget 2021-06-23 gäller för 2023. 

3. Omprövning/uppräkning av budget för 2024 prövas efter framställan 

från styrelsen i bolaget.  

4. I övrigt ta information om ägardialogprocess till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 62 Dnr 2022-000253 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2022 

 

Sammanfattning  

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

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

enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för fjärde kvartalet 2022, redovisas för 

Nämnden för arbete och välfärd.      

Nämnden för arbete och välfärds beslut 2023-01-24 

Nämnden för arbete och välfärd beslutar att godkänna redovisningen och 

noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder densamma till 

kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition nämnden för arbete 

och välfärds beslut och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 63 Dnr 2022-000438 109 

MEDBORGARFÖRSLAG inrätta en fritidsbank i 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen inrättar en s.k. fritidsbank. En 

fritidsbank fungerar ungefär som ett bibliotek för frilufts- och 

idrottsutrustning som man får låna gratis. Utrustningen skänks till 

fritidsbanken från framför allt privatpersoner. Förslagsställaren argumenterar 

för förslaget utifrån miljö- och hållbarhetsaspekter, folkhälsa, ökad 

inkludering och socioekonomisk utjämning. Idén om fritidsbanker har 

funnits seden 2013 då den första sattes igång i Forshaga. Idag finns en 

fritidsbank i 95 kommuner.  

Bedömning 

Ronneby kommun har tidigare, 2020, hanterat ett annat medborgarförslag 

om kommunal fritidsbank. I samband med detta yttrade sig teknik-, fritid- 

och kulturnämnden samt socialnämnden. Teknik-, fritid och kulturnämnden 

yttrade att man var positiv till förslagets intentioner men föreslog att 

medborgarförslaget skulle avslås med hänvisning till det rådande 

budgetläget. Socialnämnden ställde sig positiv till förslaget att starta en 

fritidsbank och föreslog att kommunfullmäktige skulle ge socialnämnden i 

uppdrag att vidare utreda medborgarförslaget avseende lokaler, öppettider, 

personal och utrustning m.m. I kommunfullmäktige (2020-09-24 § 230) gick 

förslaget till omröstning där avslag ställdes mot det förslag som 

socialnämnden lämnat dvs vidare utredning. Omröstningen utföll 15-12 för 

avslag av medborgarförslaget. 

 

I ett RISE-projekt (RISE= Research Institutes of Sweden, Sveriges 

forskningsinstitut) utvärderades vilka samhällsnyttor fritidsbanker bidrar 

med samt identifierades utmaningar och framgångsfaktorer. Utvärderingen 

är en s.k. främjande utvärdering och resultatet redovisas i RISE rapport 

2020:05 Utvärdering av fritidsbanker. Resultaten från utvärderingen visar att 

fritidsbanker kan bidra med betydande samhällsvinster i form av ökad 

rörelse och hälsa, inkludering och deltagande, fler arbetstillfällen och 

minskad klimatpåverkan.  

Enligt rapporten drivs fritidsbankerna i olika former - vanligast är att 

kommunen finansierar verksamheten. I de flesta fall finns det även ett 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(59) 
2023-02-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

samarbete med andra parter. Det kan vara det regionala idrottsförbundet, 

lokala idrottsföreningar, Studiefrämjandets Medlemsorganisationer Svenska 

Kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, PRO, Hyresgästföreningen eller 

liknande organisationer som samlas kring fritidsbanken och bidrar till drift 

och utveckling utifrån förmåga. De allra flesta fritidsbanker bemannas av en 

platsansvarig med stöd av några som arbetstränar, eller volontärer, men det 

finns även de som endast har personer som arbetstränar eller med kortare 

anställning. Kostnadsbilden för en fritidsbank varierar stort över landet. Den 

dyraste uppges kosta 1,4 MSEK per år och den billigaste 10 000 SEK per år 

att driva. Den stora variationen beror bland annat på att det finns en stor 

variation i placering av lokal. Även lönekostnader kan variera stort. 

 

Före ett införande av en fritidsbank krävs utredning avseende lokaler, 

öppettider, personal och utrustning m.m. likt det förslag som dåvarande 

socialnämnden gav kommunfullmäktige. 

 

Fullmäktige får själv göra bedömningen om förslaget ska avslås eller leda till 

vidare utredning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att  

- avslå medborgarförslaget alternativt 

ge nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att vidare utreda 

medborgarförslaget avseende lokaler, öppettider, personal och utrustning 

m.m.    

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.  

Ola Robertsson (S) yrkar på att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att ge nämnden för arbete och välfärd i uppdrag 

att vidare utreda medborgarförslaget avseende lokaler, öppettider, personal 

och utrustning m.m.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget förslag.  
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Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar avslå medborgarförslaget röstar ja. 

De som önskar bifalla Ola Robertssons (S) förslag röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tre ja-röster och fyra 

nej-röster, varefter ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Ola 

Robertssons (S) förslag. 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Anna Ekberg (KD)*  X  

Roger Gardell (L) X   

Ola Robertsson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Summa 3 4  

       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att 

vidare utreda medborgarförslaget avseende lokaler, öppettider, personal och 

utrustning m.m. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 64 Dnr 2023-000003 101 

Delegationsbeslut 2023 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Beslut att avstå från yttrande över Regionala 

vattenförsörjningsplanen för Kalmar län. 

2. Delegationsbeslut, personalfrågor, tillsvidareanställning av en 

utredare, kanslienheten.        

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterande delegationsbeslut till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 65 Dnr 2023-000004 101 

Kurser och konferenser 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan åtgärd.  

________________ 

Exp: 
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§ 66 Dnr 2023-000005 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden rapporteras:  

1. Blekinge Tingsrätt, underrättelse MAPA kyl och värmepumpservice 

har fiirsatts i konkurs. 

2. Lars P, fyrverkeriförbud.  

3. SKR, Överenskommelse - God och nära vård - En omställning av 

hälso- och sjulvården med primärvården som nav. 

4. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2023-01-19 § 5     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 67 Dnr 2023-000031 310 

Prioritering av nya gång- och cykelvägar  för Ronneby 
kommun där Trafikverket har väghållaransvar 

 

Sammanfattning  

Under 2022-2023 ska en ny regional cykelplan tas fram genom revidering av 

Regional Cykelstrategi för Blekinge 2018-2029. I processen träffar Region 

Blekinge tillsammans med Vägverket kommunerna i länet för att sätta 

prioriteringar av gång- och cykelvägar i ett regionalt sammanhang. Grunden 

är att aktualisera det regionala huvudcykelnätet, vilket kräver att 

kommunerna lyfter fram de brister de ser. Ett förslag på en prioritering av 

nya gång- och cykelvägar i Ronneby kommun har tagits fram av en 

tjänstemannagrupp och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

Bedömning 

Vid årsskiftet 2017/2018 antogs styrdokumentet Regional Cykelstrategi för 

Blekinge 2018-2029. Strategin syftar till att främja cyklingen i länet genom 

att bygga ut cykelinfrastrukturen för ökad och säker cykling, samt 

uppmuntra till ökad cykling och främjande av cykelkultur i länet. Under 

2022 påbörjades en revidering av den regionala cykelstrategin. Syftet med 

uppdraget är att ta fram ett kunskapshöjande underlag gällande cykling i 

Region Blekinge som utgör underlagsmaterial inför kommande revidering av 

cykelstrategin. Efter revideringen kommer den regionala cykelstrategin att 

heta regional cykelplan.  

 

I processen träffar Region Blekinge tillsammans med Vägverket alla 

kommunerna i länet. Arbetet drivs i projektform mellan augusti 2022 - juni 

2023. Trafikverket har önskemål om att kommunerna är med i dialog om 

prioriteringen av GC-vägar och att det finns med i kommunernas budget 

framåt. I länstransportplan och cykelplan gäller samfinansieringsmodellen, 

som går ut på att 50 % av åtgärderna längs med statligt vägnät belastar 

länstransportplanen och 50 % medfinansieras av kommunerna. Detta är ett 

sätt att prioritera vilka åtgärder som behöver göras, samt växla upp de medel 

som avsätts för investeringar. Grunden är att aktualisera det regionala 

huvudcykelnätet, vilket kräver att kommunerna lyfter fram de brister de ser 

så att det kan sättas i ett regionalt sammanhang. 
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En intern arbetsgrupp med deltagare från Enheten för strategisk 

samhällsutveckling, Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen och Mark- och 

exploateringsenheten har tagit fram ett förslag på prioriteringslista för 

nybyggnation av GC-vägar (gång- och cykelvägar) inom Ronneby kommun 

där Trafikverket har väghållaransvar. Prioriteringen utgår från tidigare beslut 

över prioritering av GC-vägar från 2009-04-07 i samband med beslut om 

Länstransportplan 2010-2021 samt från nytt kunskapsunderlag. 

Prioriteringslistan kommer att utgöra ett underlag inför revideringen av den 

regionala cykelstrategin och kan påverka Trafikverkets prioriteringar. 

 

Förslag på prioriteringslista av nya gång- och cykelvägar i Ronneby 

kommun där Trafikverket har väghållaransvar överlämnas till 

kommunstyrelsen för beslut:  

Prioritet Vägsträcka Väg Kommentarer 

1 Ronneby - Hallabro Rv 27  Förbinder orterna med GC-väg längst med Rv 27 

 Förbifart Backaryd ingår i Länstransportplanen 
och planerad byggstart är 2023. Projektet 
kommer samordnas med den planerade 
ombyggnaden av trafikplats Ronneby Väst i 
korsningen mellan Riksväg 27 och E22.  

 Förbifart Hallabro ingår i Länstransportplanen. 
Byggstart planeras i nuläget till 2025.  

 Mopeder, cyklar och gående kan fortsatt 
trafikera genom orterna. 

2 Ronneby –  
Bräkne-Hoby  
 

Lv 638 
Lv 636 

 En längre rutt än Gamla riksvägen, men har fler 
boende längst sträckan. 

 Mellan Granitvägen och Spjälkövägen finns en 
ÅVS utförd. 

 Kan byggas vidare med anslutning till GC-väg 
Bräkne-Hoby-Järnavik . 

3 Bräkne-Hoby – 
Järnavik   

Lv 636  Lågprioriteras alternativ 2 bör denna prioriteras.  

 Har länge varit ett stort önskemål för både de i 
Järnavik och Bräkne-Hoby.  

4 Ronneby –  
Bräkne-Hoby  

Lv 620  Gamla riksvägen 

 Anslutning till GC-väg Bräkne-Hoby - Järnavik 
missas med detta alternativ för sträckningen 
Ronneby – Bräkne-Hoby jämfört med alternativ 
2. 

 Om alternativ 2 genomförs får detta alternativ 
lägre prioritet men kvarstår 

5 Gärestad - Hamnvägen Lv 618  Ca 200 m 

 Ger anslutningar till Gärdet för arbetspendling 
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6 Heaby Lv 660  Utbyggnad av Aspan 

7 Bredåkra - Hasselstad Lv 653  Kvarstår en sträcka utan GC-väg mellan 
samhällena på ca 850 meter  

8 Bökenäs - Listerby Lv 663  Ingår i sträckan Kuggeboda - Listerby 

9 Almö Lv 673  Troligtvis en större önskan för Karlskrona 
kommun att skapa en förbindelse till Hasslö.  

 

Ronneby kommun får längre fram i processen tillfälle att yttra sig över förslag till 

revidering av den regionala cykelstrategin. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

ovanstående förslag på prioriteringslista för nybyggnation av GC-vägar inom 

Ronneby kommun där Trafikverket har väghållaransvar.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i delegation att fatta 

beslut om prioriteringsordning av nya gång- och cykelvägar i Ronneby 

kommun där Trafikverket har väghållsansvar. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer följande prioriteringsordning 

avseende nybyggnation av GC-vägar inom Ronneby kommun där 

Trafikverket har väghållaransvar: 

 

________________ 

Exp: 

Martina Adenholm, hållbarhetsutvecklare 
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Daniel Camenell, mark- och exploateringsingenjör 

 


