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§ 405 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Ola Robertsson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker måndag 2022-11-14. 

_______________ 
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§ 406 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.  

________________ 
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§ 407 Dnr 2022-000341 376 

Höjning av elnätstaxa  

 

Sammanfattning  

Utdrag ur Ronneby Miljö & Teknik ABs protokoll § 7 2022: 

För att täcka E.ON’s höjning för överliggande nät 2022-07-01 föreslås en 

höjning på 22,9 % fr.o.m. 2022-11-01 av Miljötekniks rörliga del i 

elnätstaxan för samtliga kunder. 

Höjningen kan inte tidigareläggas p.g.a. den långa beslutsprocessen. Med 

anledning av tätt återkommande prisjusteringar i överliggande nät som ägs 

av E.ON behöver bolaget korta ner ledtiderna för arbetet med att justera 

avgifterna genom att revidera den delen av ägardirektivet. 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa 

höjning med 22,9 % på den rörliga delen fr.o.m. 2022-11-01 för samtliga 

kunder. 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera aktuellt 

ägardirektiv till bolaget i 3.2.1 med att ersätta formuleringen "I samband 

med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina 

överväganden. Kommunfullmäktige beslutar taxa” till formuleringen 

"Styrelsen har mandat att fatta beslut om avgifter/taxa inom elnätsområdet 

med en informationsplikt till kommunstyrelsen två gånger per år.”      

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- återremittera frågan om ändring av beslutsmandat till Ronneby Miljö 

& Teknik ABs styrelse 

- föreslå kommunfullmäktige att fastställa en höjning med 22,9 % på 

den rörliga delen av elnätstaxan fr.o.m. 2022-11-01. 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29 

Kommunfullmäktige fastställer en höjning med 22,9 % på den rörliga delen 

av elnätstaxan fr.o.m. 2022-11-01. 

Deltar i debatten 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera aktuellt 

ägardirektiv till bolaget i 3.2.1 med att ersätta formuleringen, "I samband 

med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina 

överväganden. Kommunfullmäktige beslutar taxa”, Till formuleringen 

"Styrelsen har mandat att fatta beslut om justering av avgifter/taxor inom 

elnätsområdet som föranletts av avgiftsändringar i överliggande nät med en 

informationsplikt till kommunstyrelsen två gånger per år”. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att revidera aktuellt ägardirektiv till bolaget i 3.2.1 med 

att ersätta formuleringen, "I samband med förslag om taxeändringar skall 

alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. Kommunfullmäktige 

beslutar taxa”, Till formuleringen "Styrelsen har mandat att fatta beslut om 

justering av avgifter/taxor inom elnätsområdet som föranletts av 

avgiftsändringar i överliggande nät med en informationsplikt till 

kommunstyrelsen två gånger per år”. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 408 Dnr 2022-000520 141 

Skyltguide 

 

Sammanfattning  

Annika Sandqvist, näringslivsutvecklare, presenterar Ronneby kommuns 

skyltguide.       

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Tommy Andersson (S) och 

Anna Ekberg (KD).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att noterar 

ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 409 Dnr 2022-000418 104 

Beslut om utbetalning av partistöd 2023 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen 4 kap. 32 § ska kommunfullmäktige minst en gång 

per år fatta beslut om att betala ut partistöd. 

Det kommunala partistödet i Ronneby, totalt 1 086 640 kr, innebär att 15 % 

av totalsumman fördelas per parti representerade i kommunfullmäktige och 

85 % av summan fördelas utifrån mandaten. Utbetalning sker i januari för 

första halvåret och i juni för andra halvåret. 

Redovisning av förra årets partistöd ska ges in till fullmäktige senast sex 

månader efter redovisningsperiodens utgång. Kommunfullmäktige beslutade 

vid sitt sammanträde 2022-09-29 att godkänna redovisningen för år 2021.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd ska 

betalas ut för 2023 med en totalsumma enligt budgetbeslut samt fördelningen 

att 15 % av totalsumman fördelas per parti representerade i 

kommunfullmäktige och 85 % fördelas per mandat i kommunfullmäktige.  

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 partistöd ska betalas ut för 2023 med en totalsumma 

enligt budgetbeslut samt fördelningen att 15 % av totalsumman fördelas per 

parti representerade i kommunfullmäktige och 85 % fördelas per mandat i 

kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 410 Dnr 2022-000537 059 

Revidering av förteckning över personer utsedda att 
delta i anbudsöppning 

 

Sammanfattning  

Nuvarande beslut om förteckning över personer utsedda att delta i 

anbudsöppning beslutades 2021-10-05 och förändringar bland 

förtroendevalda samt personal innebär att förteckningen har setts över.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att utse följande personer att delta i anbudsöppning att gälla från 2022-12-15: 

 

Tjänsteställe  Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Nicolas Westrup 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Ola Robertsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Bengt S Å Johansson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Malin Månsson 

 

Kommundirektör  Carl-Martin Lanér 

 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen Anna Hinseäng 

Kommunledningsförvaltningen Daniel Camenell 

Kommunledningsförvaltningen Rebecka Bratlie 

Kommunledningsförvaltningen Sandra Danielsson 
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Kommunledningsförvaltningen Sara Jonasson 

Kommunledningsförvaltningen Therese Lindell Antonsson 

Kommunledningsförvaltningen Unni Johannesson 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen Cecilia Westlund 

Kommunledningsförvaltningen Krister Svensson 

Kommunledningsförvaltningen Torbjörn Lind  

Kommunledningsförvaltningen Roland Edvinsson 

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 utse följande 

personer att delta i anbudsöppning att gälla från 2022-12-15: 

 

Tjänsteställe  Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Nicolas Westrup 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Ola Robertsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Bengt S Å Johansson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Malin Månsson 

 

Kommundirektör  Carl-Martin Lanér 

 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis 
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Kommunledningsförvaltningen Anna Hinseäng 

Kommunledningsförvaltningen Daniel Camenell 

Kommunledningsförvaltningen Rebecka Bratlie 

Kommunledningsförvaltningen Sandra Danielsson 

Kommunledningsförvaltningen Sara Jonasson 

Kommunledningsförvaltningen Therese Lindell Antonsson 

Kommunledningsförvaltningen Unni Johannesson 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen Cecilia Westlund 

Kommunledningsförvaltningen Krister Svensson 

Kommunledningsförvaltningen Torbjörn Lind  

Kommunledningsförvaltningen Roland Edvinsson 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 411 Dnr 2022-000538 002 

Revidering av teckningsrätt för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Med anledning av förändring i kommunstyrelsens presidium förslås att det 

görs förändringar i 1 § 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 december 2021.  

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 

december 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 412 Dnr 2022-000258 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, 
2022 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdrag som 

kommunfullmäktige lämnat återredovisas till fullmäktige i juni och oktober. 

Denna återrapportering avser inte sådana uppdrag som ges av 

kommunfullmäktige i budgeten utan är uppdrag som kommunfullmäktige 

ger vid andra tillfällen under året. I bifogad sammanställning redogörs för de 

kommunfullmäktigebeslut, tagna under 2016 – juni 2022, som resulterat i ett 

uppdrag och som ej var klara vid förra redovisningen i juni 2022.  

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

förvaltningar, bolag eller enheter. Vid rapportering ska status bedömas enligt 

ej påbörjad, påbörjad eller klar och med fördel skrivs en kommentar.  

Bedömning 

Årets redovisning i juni innehåller totalt 28 uppdrag jämfört med totalt 33 

uppdrag i juni 2022 samt 50 uppdrag i oktober 2021. Det kan också jämföras 

med redovisningen 2019 som då innehöll 80 uppdrag. Att antalet uppdrag 

totalt har sjunkit beror dels på att antalet uppdrag givna av 

kommunfullmäktige under åren har minskat men också att fler uppdrag blir 

klara fortare än tidigare. 

En sammanställning ser ut som följer: 

Ärenden 

totalt 
 Ej 

påbörjad 

Påbörjad  
Klar 

28 1 15 12 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att notera 

redovisningen till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Malin Månsson (S) och Tommy Andersson (S). 
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Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att återremittera ärendet för en noggrannare 

genomgång.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för en noggrannare 

genomgång. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef  
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§ 413 Dnr 2022-000505 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
tolkförmedling och översättningstjänster 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser tolkförmedlingstjänster och översättningstjänster.  

Nuvarande avtal upphör 2023-01-31. Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 

2023-02-01 – 2025-01-31 med möjlighet till 12 plus 12 månaders option. 

 

Upphandlingen är gemensam för Karlskrona, Olofström, Sölvesborg och 

Ronnebys kommuner. Handläggande kommun är Ronneby. 

Upphandlingsvärdet för Ronneby kommun beräknas till ca 600 000 kronor 

per år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av Tolkförmedlingstjänster 

och översättartjänster.  

Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Anna Ekberg (KD). 

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 fastställer upphandlingsdokument avseende 

upphandling av Tolkförmedlingstjänster och översättartjänster. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  
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§ 414 Dnr 2022-000492 055 

Fastställande av förfrågningsunderlag för kart- och 
mättjänster  

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun och Ronneby Miljö och Teknik AB avser att upphandla 

kart- och mättjänster   

Bedömning 

Ronneby kommun har ingen egen kart-och mätningsverksamhet och 

upphandlingens syfte är att tillgodose kommunens behov av löpande 

kartteknisk verksamhet med ajourföring av kommunens kartverk och 

stomnät.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

förfrågningsunderlaget för kart- och mättjänster.   

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 fastställer förfrågningsunderlaget för kart- 

och mättjänster.   

________________ 

Exp: 

Daniel Camenell, mark- och exploateringsingenjör  
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§ 415 Dnr 2022-000489 040 

Direktiv och tidplan för verksamhets- och ekonomisk 
uppföljning 2023 samt arbete med budget 2024-2025 
plan 2026-2027 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutar i november/december om en tidplan för 

uppföljningar och direktiv för budgetarbetet för kommande år.  

 

Förslag till tidplan framgår av bilaga. 

 

Anvisningar för det praktiska arbetet med de tre formella uppföljningarna 

lämnas av ekonomienheten inför varje uppföljning. 

 

I kommunens ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” framgår 

övergripande hur budgetarbetet samt uppföljningen av verksamhet och 

ekonomi ska ske. Där framgår också övergripande 

ekonomistyrningsprinciper och rutiner vid befarade avvikelser.  

 

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

uppföljningsprocess.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplan för verksamhets- och 

ekonomisk uppföljning 2023 samt arbete med budget 2024-2025 plan 2026-

2027 enligt bifogat förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna direktiv för arbetet med budget 2024-

2025 enligt bifogat förslag.     

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att att 

fastställa tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2023 

samt arbete med budget 2024-2025 plan 2026-2027 enligt bifogat 

förslag. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 

direktiv för arbetet med budget 2024-2025 enligt bifogat förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 416 Dnr 2022-000498 706 

Förslag att ta ut timtaxa för provisorisk 
dödsboförvaltning mm 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-09-27 § 140 

Enligt Begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna 

personer gravsätts. Socialnämnden ska enligt ärvdabalken i vissa fall förvalta 

dödsbon provisoriskt. För de kostnader som dessa uppgifter medför har 

socialnämnden rätt till ersättning från dödsboet. 

Enligt 18 kap. 2 § andra stycket ÄB har kommunen en skyldighet att förvalta 

dödsbon om det inte finns någon som tar hand om den avlidnes egendom. 

Om det behövs ska kommunen göra vad som annars åligger dödsbodelägare 

enligt första stycket samma paragraf. Enligt samma bestämmelse har 

kommunen rätt till ersättning av dödsboet för sina kostnader. Kommunen har 

även en lagstadgad skyldighet att enligt 5 kap. 2 § Begravningslagen att 

ordna med gravsättning i de fall som det saknas någon som ordnar med detta. 

Även för detta har kommunen rätt att från dödsboet ta ut ersättning för sina 

kostnader. Enligt 5 kap. 1 § Kommunallagen ska fullmäktige besluta i 

ärenden som rör budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. I 

Ronneby kommun har det inte tidigare tagits ut någon avgift för provisorisk 

dödsboförvaltning eller för åtgärder enligt begravningslagen.      

Bedömning 

Arbetet med provisorisk dödsboförvaltning samt ordnandet av gravsättning 

kan vara mycket tidskrävande. Hembesök görs alltid i den avlidnes bostad. 

Ofta ska kontakter tas med ett flertal myndigheter och fordringsägare. Det 

bedöms därför vara rimligt att ta ut ersättning för verksamhetens arbete. En 

kommun får enligt 8 kap. 3c § KL inte ta ut högre avgift än vad som svarar 

mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller. Ersättningen 

skall därför motsvara kommunens självkostnad. Då tillhandahållandet av 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen inte är ett led i 

kommunens myndighetsutövning ska moms betalas till Skatteverket på den 

ersättning som kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster. 

Detta förslag innebär att ersättning för kostnader i samband med 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen ska tas ut med 1,0 

procent av gällande prisbasbelopp per timme. För 2023 är prisbasbeloppet 

fastställt till 52 500 kr, vilket innebär att timtaxan blir 525 kr/timme. 
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Beräkningen baseras på vad kommuner i allmänhet tar ut för provisorisk 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Genom att basera 

timtaxan på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att 

regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp. Avgift tas ut för varje 

påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen avgift ut. Därutöver 

tas ersättning ut för direkta utlägg som kommunen har för att utföra sitt 

uppdrag.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att; 

- Föreslå Kommunfullmäktige att anta ovanstående förslag till timtaxa 

för provisorisk dödsboförvaltning m.m.      

Socialnämndens beslut 2022-09-27 

Socialnämnden beslutar att;  

- Föreslå Kommunfullmäktige att anta ovanstående förslag till timtaxa 

för provisorisk dödsboförvaltning m.m. Genom att basera timtaxan 

på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att 

regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp. 

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 anta ovanstående förslag till timtaxa för provisorisk 

dödsboförvaltning m.m. Genom att basera timtaxan på prisbasbeloppet 

justeras taxan årligen i samband med att regeringen beslutar om gällande 

prisbasbelopp. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens  
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§ 417 Dnr 2022-000496 047 

Statsbidrag - minska andelen timanställningar inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2022-09-28 § 133 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2023 fördela medel 

till landets kommuner som uppfyller villkoren för detta prestationsbaserade 

bidrag. Förvaltningen ämnar söka detta stadsbidrag rörande att minska 

andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om 

äldre.      

Bedömning 

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska andelen 

timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för 

att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. Statsbidraget 

fördelas utifrån kommunernas prestation under perioden den 1 januari 2021 

till och med den 31 december 2022.  

För att beviljas bidrag behöver kommunen redovisa en förbättring avseende 

något av följande villkor:  

Villkor 1 –En god nivå bestäms i uppdraget till att andelen timanställda är 

högst 17 procent.  

Villkor 2 – En tydlig förbättring. De kommuner som redan har en god nivå 

behöver förbättra förhållandet med minst 3 procentenheter.  

De kommuner som inte uppnår en god nivå behöver förbättra förhållandet 

med minst 5 procentenheter.  

Under hösten 2022 behöver ansökan till Socialstyrelsen göras och sedan vid 

årsskiftet 2022/2023 kommer formulär inkomma till kommunen för att 

rapportera in uppgifterna. Om Socialstyrelsen bedömer villkoren för 

stadsbidraget som uppfyllt beräknas betalning preliminärt ske under det 

andra kvartalet av 2023.       
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att föreslå KSAU att 

- Godkänna en ansökan för stadsbidrag rörande minska andelen 

timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om 

äldre.       

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-09-28 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att godkänna en ansökan för stadsbidrag rörande minska 

andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om 

äldre. 

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 en ansökan för stadsbidrag 

rörande minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård 

och omsorg om äldre. 

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsförvaltningen, Maria Appelskog 

Vård- och omsorgsförvaltningen, Maria Sevestedt  

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 418 Dnr 2021-000608 009 

Sockerbruket - åtgärder enligt tillsyn enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2022-09-27 § 176 

Fastighetsenheten ombads att återkomma med en konsekvensutredning om 

ingen brandtrappa byggs inom byggnaden, enl. § 424, dnr 2021-608 009, 

KSAU 2021-10-11.  

Gäller byggnaden Sockerbruket på fastighet Ronneby 25:3 med adress 

Emaljervägen 2 Ronneby. I samband med tillsynsärende av 

räddningstjänsten 202102-02 med diareinummer [2021-000065.5.1.2.2] har 

Räddningstjänsten uppmärksammat allvarliga brister i brandskyddet inom 

byggnaden, se bilaga 1.  

Fastighetsenheten har tidigare redovisat kostnaden för en ny yttre 

utrymningstrappa där kostnaden bedömdes till ca 900 000 kr för att uppfylla 

samhällets krav på brandsäkerhet och utrymning från byggnadens plan 2 till 

5.  

En tidigare beställd utredning av projektet Gribshunden visar att byggnadens 

golvbjälklag endast klarar lättare verksamhet vilket omöjliggör en 

museiverksamhet inom byggnaden utan kräver mycket stora ombyggnader 

och höga byggkostnader till följd.  

Fastighetsenheten har låtit utföra en kostnadsberäkning av en inre 

utrymningsväg via befintlig trappa med hjälp av VVS-, el- och 

brandkonsulter samt byggentreprenör. Åtgärderna för att iordningställa en 

inre brandtrappa med godkända utrymningsvägar uppgår till en bedömd 

kostnad om 900 000 kr.       

Bedömning 

Nedan redogörs den konsekvens om ingen och om brandtrappa byggs inom 

byggnaden.  

Ytor inom plan 2 till plan 5 är totalt på 1 490 m2 . Inom plan 2 och 3 inryms 

49 st externt hyrda förråd med in intäkt på 150 000 kr med en uthyrningsbar 

yta om 637 m2 .  

Inom plan 4 och 5 finns uthyrningsbara ytor om ca 750 m2 där idag olika 

förvaltningar, enheter inom TFK använder utan någon form av ersättning till 
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fastighetsenheten. Dessa förråd bör regleras med internhyra för de som 

använder dem. Det skulle också vara möjligt att kunna hyra ut till externa 

hyresgäster. Om halva plan 4, 200 m2 hyrs ut till externa hyresgäster och 

resterande förrådsytor på 200 m2 till interna hyresgäster och plan 5, 350 m2 

till interna hyresgäster motsvarar det en förväntad intäkt om 110 000 kr/år.  

Fastighetsenheten redovisar två förslag, 1 och 2 nedan, för ställningstagande 

och beslut om:  

1. Att det byggs en utrymningsväg inom byggnaden, där den bedömda 

kostnaden uppgår till 900 000 kr. Denna åtgärd kommer att säkerställa 

godkända utrymningsvägar från plan 2 till 5. Åtgärden innebär att nuvarande 

hyresintäkter om 150 000 kr/år bibehålls, samt möjliggöra förväntade 

intäkter om 110 000 kr/år för uthyrning av kallförråd. Teknik-, Fritid-, och 

Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen om att tillskjuta medel om 

900 000 kr för att bygga en utrymningsväg inom byggnaden.  

2. Att samtliga hyresgäster av förråd, 49 st privatpersoner/företag, inom plan 

2 och 3 meddelas om uppsägning av kontrakten på grund av att 

brandsäkerheten inte kan uppnås inom byggnaden. Fastighetsenheten har 

idag intäkter om 150 000 kr/år som uteblir för uthyrningen av förråd. Detta 

innebär att fastighetsenheten behöver ha täckning, d.v.s reducering av 

budgeten för år 2023 och framåt, för den uteblivna hyresintäkten om 150 000 

kr/år. Förslaget innebär att förvaltningar och enheter inom TFK som idag 

använder förrådsytor inom plan 4 och 5 ombeds ta ut allt materiel som finns 

där idag. Det innebär att förväntade intäkter om ca 110 000 kr/år uteblir. 

Totalt försvinner 1 490 m2 med borttagandet av alla ytor från plan 2 till plan 

5.  

Teknik-, Fritid-, och Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 

besluta om att samtliga hyresgäster sägs upp, att samtliga förvaltningar och 

enheter ombeds flytta ut allt materiel på plan 2 till plan 5 och att uteblivna 

hyresintäkter om 150 000 kr reduceras i budget 2023 och framåt för 

fastighetsenheten.     

Förslag till beslut 

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

besluta om ett av de två förslagen:  

1. Att det byggs en utrymningsväg inom byggnaden, där den bedömda 

kostnaden uppgår till 900 000 kr. Denna åtgärd kommer att säkerställa 

godkända utrymningsvägar från plan 2 till 5. Åtgärden innebär att 

nuvarande hyresintäkter om 150 000 kr/år bibehålls, samt möjliggöra 

förväntade intäkter om 110 000 kr/år för uthyrning av kallförråd.  
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Teknik-, Fritid-, och Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen om att 

tillskjuta medel om 900 000 kr för att bygga en utrymningsväg inom 

byggnaden. 

2. Att samtliga hyresgäster av förråd, 49 st privatpersoner/företag, inom 

plan 2 och 3 meddelas om uppsägning av kontrakten på grund av att 

brandsäkerheten inte kan uppnås inom byggnaden. Fastighetsenheten 

har idag intäkter om 150 000 kr/år som uteblir för uthyrningen av förråd. 

Detta innebär att fastighetsenheten behöver ha täckning, d.v.s reducering 

av budgeten för år 2023 och framåt, för den uteblivna hyresintäkten om 

150 000 kr/år. Förslaget innebär att förvaltningar och enheter inom TFK 

som idag använder förrådsytor inom plan 4 och 5 ombeds ta ut allt 

materiel som finns där idag. Det innebär att förväntade intäkter om ca 

110 000 kr/år uteblir. Totalt försvinner 1 490 m2 med borttagandet av 

alla ytor från plan 2 till plan 5.   

Teknik-, Fritid-, och Kultur-förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 

besluta om att samtliga hyresgäster sägs upp, att samtliga förvaltningar och 

enheter ombeds flytta ut allt materiel på plan 2 till plan 5 och att uteblivna 

hyresintäkter om 150 000 kr reduceras i budget 2023 och framåt för 

fastighetsenheten.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2022-09-27 

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta:  

- att det byggs en utrymningsväg inom byggnaden, där den bedömda 

kostnaden uppgår till 900 000 kr. Denna åtgärd kommer att 

säkerställa godkända utrymningsvägar från plan 2 till 5. Åtgärden 

innebär att nuvarande hyresintäkter om 150 000 kr/år bibehålls, samt 

möjliggöra förväntade intäkter om 110 000 kr/år för uthyrning av 

kallförråd. 

- Att tillskjuta medel om 900 000 kronor för att bygga en 

utrymningsväg inom byggnaden.  

Deltar i debatten 

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

Ola Robertsson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att samtliga hyresgäster av 

förråd, 49 st privatpersoner/företag, inom plan 2 och 3 meddelas om 

uppsägning av kontrakten på grund av att brandsäkerheten inte kan uppnås 

inom byggnaden. Fastighetsenheten har idag intäkter om 150 000 kr/år som 

uteblir för uthyrningen av förråd. Detta innebär att fastighetsenheten behöver 

ha täckning, d.v.s reducering av budgeten för år 2023 och framåt, för den 

uteblivna hyresintäkten om 150 000 kr/år. Förslaget innebär att förvaltningar 

och enheter inom TFK som idag använder förrådsytor inom plan 4 och 5 

ombeds ta ut allt materiel som finns där idag. Det innebär att förväntade 

intäkter om ca 110 000 kr/år uteblir. Totalt försvinner 1 490 m2 med 

borttagandet av alla ytor från plan 2 till plan 5.       

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: 

- samtliga hyresgäster av förråd, 49 st privatpersoner/företag, inom 

plan 2 och 3 meddelas om uppsägning av kontrakten på grund av att 

brandsäkerheten inte kan uppnås inom byggnaden. Fastighetsenheten 

har idag intäkter om 150 000 kr/år som uteblir för uthyrningen av 

förråd. Detta innebär att fastighetsenheten behöver ha täckning, d.v.s 

reducering av budgeten för år 2023 och framåt, för den uteblivna 

hyresintäkten om 150 000 kr/år. Förslaget innebär att förvaltningar 

och enheter inom TFK som idag använder förrådsytor inom plan 4 

och 5 ombeds ta ut allt materiel som finns där idag. Det innebär att 

förväntade intäkter om ca 110 000 kr/år uteblir. Totalt försvinner 1 

490 m2 med borttagandet av alla ytor från plan 2 till plan 5. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 419 Dnr 2022-000399 214 

Informationsärende - Förstudie Br-01 

 

Sammanfattning  

Hanna Faming, planarkitekt och Matilda Stjernfeldt, planarkitekt, ger 

information för förstudie Br-01.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD) 

och Ola Robertsson (S).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Hanna Faming, planarkitekt  

Matilda Stjernfeldt, planarkitekt  
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§ 420 Dnr 2022-000033 214 

Ändring av detaljplan för Aspan 

 

Sammanfattning  

Enheten för strategisk samhällsutveckling har enligt uppdrag från september 

2020 upprättat förslag på ändring av detaljplan nr. 401 Aspan i Ronneby 

Kommun. Syftet med ändringen är att avhjälpa ett planstridigt utgångsläge 

som uppstår vid ansökan om bygglov. Planstridigheten avser bestämmelse 

om minsta fastighetsstorlek där flera fastigheter och arrendetomter inte 

överensstämmer med regleringen vilket inneburit ett planstridigt 

utgångsläge. Det ingick också i uppdraget att se över bestämmelsen n, 

Markens höjd får inte ändras mer än plus/minus 50 cm. 

Förslaget har varit utställt för samråd under tiden 2022-03-26 till och med 

2022-04-22 Handlingarna fanns tillgängliga på Ronneby Stadsbibliotek och i Entrén 

till Stadshuset. 

Synpunkter från myndigheter och sakägare gällde till största del saker som 

inte ingick i syftet med planändringen.       

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i september 2020 att ta fram förslag 

på ändring av detaljplan nr. 401 Aspan i Ronneby Kommun. Vid 

handläggning av ett flertal ansökningar om bygglov för nybyggnation inom 

gällande detaljplan nr. 401 för Aspan har ett planstridigt utgångsläge 

identifierats. Planstridigheten avser bestämmelse fastighetsstorlek där flera 

fastigheter och arrendetomter inte överensstämmer med regleringen vilket 

inneburit ett planstridigt utgångsläge. 

 

För att avhjälpa problemet har handläggaren gått igenom plankartan och 

ändrat planbestämmelsen om minsta tomtstorlek där den inte stämmer 

överens med fastighetens verkliga storlek. 

 

I uppdraget fanns det även med att man skulle se över planbestämmelse om 

reglering av markens nivå. Handläggaren har undersökt planbestämmelse om 

reglering av markens nivå och kommit fram till att bestämmelsen ändras till 

att Marklov krävs vid ändring av mark mer än plus/minus 50 cm. Syftet med 

bestämmelsen är att säkerställa att landskapsbilden i området bevaras 

samtidigt som man öppnar för en prövning av större markförändringar.  
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Bestämmelsen b2, byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande tas bort. 

Radonsäkert byggande styrs av plan- och bygglagen. 

Förslag till beslut 

Att godkänna förslaget till ändring av detaljplan nr. 401 Aspan och sända ut 

densamma för granskning i enlighet med 5 kap 6 § Plan- och bygglagen 

(2010:900).      

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 

ändring av detaljplan nr. 401 Aspan och sända ut densamma för granskning i 

enlighet med 5 kap 6 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 421 Dnr 2022-000132 101 

Trygghetsmiljonen 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har inför 2022 beslutat att Ronneby kommun ska skapa 

ytterligare ett fokusområde benämnt Trygghet. Detta uppdrag innebär bland 

annat att möjliggöra för kommunala verksamheter att söka finansiering av 

brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande insatser för upp till 1 miljon 

kronor under 2022. Handläggning av inkomna ansökningar sker inom 

Enheten för strategisk utveckling. 

 

Enheten för Näringsliv och Kommunikation har inkommit med en ansökan 

som innebär en kommunikationssatsning med syftet att påverka tryggheten 

positivt. Under de senaste två åren har kommunikationsarbetet kring det 

trygghetsskapande arbetet inom kommunen förstärkts i kommunens egna 

kanaler genom återkommande kommunikationsinsatser som bygger på EST-

arbetet (Effektiv Samordning för Trygghet). För att ytterligare förstärka detta 

arbete skulle det krävas mer regelbunden och av aktuella 

händelser/aktiviteter driven kommunikation, även i köpta kanaler såsom 

annonsering i sociala medier och/eller i dagstidningar. 

 

Målet med dessa insatser är att positivt påverka den upplevda tryggheten 

genom att aktivt och återkommande berätta om det trygghetsskapande arbete 

som görs i samverkan med olika aktörer. Liknande arbete har genomförts 

framgångsrikt i andra kommuner, t.ex. Malmö stad. 

 

Förväntat utfall: Motverka den negativa trenden med negativ 

trygghetskänsla i kommunen och minska glappet mellan faktiskt brottslighet 

och upplevd trygghet. Då detta är ett långsiktigt arbete kommer effekterna av 

visa sig med en viss fördröjning. 

 

Uppföljning: Insatsen följs upp genom utfall i Polisens årliga 

trygghetsmätning. 

 

Tidplan: Uppstart med trygghetssamordnare, kommunikatör och 

kommunikationsbyrå för att etablera ett arbetssätt i december 2022 

Händelsedriven/aktivitetsdriven kommunikation som i text, bild, rörlig bild 

sprids i både egna och köpta kanaler; start december 2022 och planeras att 

fortsätta även under 2023. Sökt belopp: 200 tkr för köpt utrymme i media 
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(dagstidning/sociala medier osv), produktion av innehåll (bild, text, film/ 

rörlig bild), byråarvode.      

Bedömning 

Informativ, riktad och återkommande kommunikation är en betydelsefull 

faktor för att påverka tryggheten positivt och är därför en viktig del av 

trygghetsarbetet. Kommunikation kan skapa en god kännedom om det 

trygghetsskapande arbetet som bedrivs i Ronneby kommun, och öka 

förståelsen om hur privatpersoner och samverkan mellan olika aktörer kan 

bidra till ett tryggare samhälle och minskad brottslighet. Det kan dessutom 

fungera som ett verktyg för att öka engagemanget och delaktigheten kring 

trygghetsfrågor i Ronneby kommun. 

 

Enheten för strategisk samhällsutveckling ser mycket positivt på beskriven 

kommunikationsinsats och bedömer att den kan ha en positiv inverkan på 

trygghetsupplevelsen i Ronneby kommun. 

Kostnaden för insatsen bedöms också vara rimlig i förhållande till förväntat 

utfall.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att beskriven insats att 

genomföra en kommunikationsinsats för kostnaden  

200 000kr finansieras med medel ur Trygghetsmiljonen under 2022.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 

Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (L) och Anna Ekberg (KD). 

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 beskriven insats att genomföra 

en kommunikationsinsats för kostnaden 200 000kr finansieras med medel ur 

Trygghetsmiljonen under 2022. 

________________ 

Exp: 

Bibbi Rönnlund, BRÅ-samordnare  
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§ 422 Dnr 2021-000164 009 

Vaccination på arbetstid 

 

Sammanfattning  

2021-03-12 beslutade krisledningsnämnden att:  

 Tillåta medarbetare gå ifrån med bibehållen lön för att bli 

vaccinerade mot Covid-19.  

 Medarbetare som inte kan vacciners på ordinarie arbetstid ersätts 

med timlön för en timme. Kostnaden för detta finansieras från 

kommunstyrelsens ordförandes konto för oförutsedda utgifter.  

 Om en ogynnsam och oväntad biverkan uppstår och vaccineringen 

har samband med arbetet eller arbetsförhållandena ska det anmälas 

som arbetsskada enligt gällande rutin. Om en ogynnsam och oväntad 

biverkan uppstår och vaccineringen inte har samband med arbetet 

eller arbetsförhållandena ska det inte anmälas som arbetsskada. 

Analys av nuläget 

Regeringen har beslutat att från den 1 april 2022 är Covid-19 inte längre en 

så kallad samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Bakgrunden till beslutet 

var att viruset inte längre bedömdes kunna orsaka någon stor 

samhällspåverkan och detta då immuniteten i samhället är hög efter det att en 

stor andel av befolkningen blivit vaccinerad, många har också genomgått 

infektionen.  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer mellan 18 och 64 år 

vaccinerar sig med tre doser och att denna åldersgrupp har möjlighet att 

vaccinera sig med en påfyllnadsdos om de av personliga skäl önskar det. 

Därutöver rekommenderar Folkhälsomyndigheten att så många som möjligt 

som jobbar patientnära inom vård & omsorg och funktionshinderomsorg är 

vaccinerade mot sjukdomen eftersom de ofta möter personer som är sköra 

och riskerar att drabbas hårt av covid-19. För att underlätta för de som jobbar 

patientnära inom vård & omsorg och funktionshinderomsorg har Region 

Blekinges ett mobilt vaccinationsteam som kommer på fastställt datum för 

att vaccinera de som ingår i målgruppen. Övriga vaccinerar sig på 

hälsocentralen och då genom att själva boka tid som passar.       

Bedömning 

Medarbetare som arbetar patientnära inom vård & omsorg och 

funktionshinderomsorgen i Ronneby kommun och som vaccinerar sig mot 
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Covid-19 via Region Blekinges vaccinationsteam på tid som sammanfaller 

med ordinarie arbetstid bör även fortsättningsvis få vaccinera sig på betald 

arbetstid. Övriga vaccinerar sig på sin på tid utan betalning.  

Om vi hanterar det på detta sätt innebär det att vi ha lika hantering som 

vaccinations mot säsongsinfluensan.  

När det gäller anmälas som arbetsskada vid biverkan är förslaget att vi följer 

SKR riktlinje för hur detta ska hanteras.       

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens att besluta att:  

 krisledningsnämndens beslut §25 2021-03-12 om vaccination på 

arbetstid upphör. 

medarbetare inom patientnära yrken inom vård och omsorg och 

funktionshinderomsorg som vaccinera sig mot Covid-19 via Region 

Blekinges vaccinationsteam får vaccinera sig på betald arbetstid om tiden för 

vaccination sammanfaller med ordinarie arbetstid.      

Personalutskottets beslut 2022-10-17 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Krisledningsnämndens beslut § 25 2021-03-12 om vaccination på 

arbetstid upphör. 

2. Medarbetare inom patientnära yrken inom vård och omsorg och 

funktionshinderomsorg som vaccinera sig mot Covid-19 via Region 

Blekinges vaccinationsteam får vaccinera sig på betald arbetstid om 

tiden för vaccination sammanfaller med ordinarie arbetstid. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Krisledningsnämndens beslut § 25 2021-03-12 om vaccination på 

arbetstid upphör. 

2. Medarbetare inom patientnära yrken inom vård och omsorg och 

funktionshinderomsorg som vaccinera sig mot Covid-19 via Region 

Blekinges vaccinationsteam får vaccinera sig på betald arbetstid om 

tiden för vaccination sammanfaller med ordinarie arbetstid. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 423 Dnr 2022-000539 261 

Ansökan om avgiftsbefrielse 

 

Sammanfattning  

Fyndiz HB arrenderar sedan många år tillbaka marken där Smackgrillen 

ligger. Grillen är sedan 15 juli 2021 stängd och ligger ute för försäljning. Då 

där inte är någon verksamhet kommer det inte heller in några intäkter.  

Bedömning 

Fyndiz HB arrenderar sedan många år tillbaka marken där Smackgrillen 

ligger. Grillen är sedan 15 juli 2021 stängd och ligger ute för försäljning. Då 

där inte är någon verksamhet kommer det inte heller in några intäkter.  

Ägarna har trots detta fortsatt att betala arrendet då grillen har visat sig 

svårsåld. 

Nu har en av ägarna avlidit och den andra ägaren kommer inte att klara 

arrendebetalningarna. Arrendeavgiften uppgår till 3 089 kronor/månad.  

Ägaren ansöker nu om avgiftsbefrielse tills grillen säljs.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja ägaren 

till Smackgrillen avgiftsfritt arrende tills grillen säljs, dock längst till och 

med 2023-12-31.  

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 bevilja ägaren 

till Smackgrillen avgiftsfritt arrende tills grillen säljs, dock längst till och 

med 2023-12-31. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 424 Dnr 2022-000445 370 

Åtgärder med anledning av elbrist 

 

Sammanfattning  

Sören Andersson, fastighetschef, medverkar för diskussion. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-10-27 § 209 

Bakgrund 

Regeringen har uppdragit att, t.o.m. den 31 mars 2023, vidta möjliga och 

lämpliga energibesparingsåtgärder.   

Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige 

på flera årtionden. De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i 

Europa stiger priserna på el och gas, vilket slår hårt mot samhällets aktörer. 

Inför den kommande vintern är det av avgörande betydelse att minska 

användningen av alla energislag. Alla länder behöver bidra till minskningen.  

Ledningen för Ronneby kommun har uppdragit åt fastighetsenheten att 

inkomma med förslag till möjliga energieffektiviseringar och 

kostnadsbesparingar för att sänka energianvändningen både temporärt och 

långsiktigt. 

Fastighetsenheten Ronneby kommun  

Fastighetsenheten, Ronneby kommun, köper in ca 13 000 MWh/år i el och 

ca 16 000 MWh/år fjärrvärme. Vi köper in pellets motsvarande 980 MWh 

och olja motsvarande 600 MWh/år.  

 

El som används till uppvärmning sker endast i några stycken (10 st.) av 

kommunens byggnader, vilka främst är mindre byggnader och Expandia 

moduler  vilket motsvarar ca 1 930 MWh/år. 

 

Ronneby kommuns politiker har satsat 7 miljoner kr i investeringar för 

solceller under de senaste två åren vilka håller på att projekteras och 

installeras inför nästa sommarsäsong. Solcellerna beräknas ge elenergi 

motsvarande ca 685 MWh/år, dock är elanvändningen som lägst i skolor och 

förskolor under den tid som solceller producerar mest el. Detta medför att 

man får sälja el till marknaden. 
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Energimyndigheten  

Energimyndighetens nyckeltal avseende fördelning av köpt elenergi till 

skolor och förskolor 

 

I Energimyndighetens rapport STIL 2 2007 redogör fördelning av vilka 

installationer som använder elenergi inom skolor/förskolor. Redovisning är 

ett medelsnitt för alla skolor och förskolor i Sverige 2006, se tabell 1 nedan.  

 

De mest energikrävande installationerna är:  

1. Belysning                 32,5 %  

2. Fläktmotorenergi      31,9 % 

3. Energi till storkök     12,8 %                
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Bedömning  

Minska behovet av köpt elenergi: 

Fastighetsenheten har tagit fram ett antal punkter som medverkar till minska 

byggnaders energianvändning. I vårt uppdrag med driftorganisationen, 3 

personal, arbetar vi dagligen för att medverka till en lägre energianvändning 

med kontinuerlig uppföljning av våra anläggningar. Dock får uppföljning 

många gånger stå tillbaka för utförande av akuta felavhjälpande.  

 

Följande åtgärder nedan bidrar till att sänka mängden köpt elenergi. Det 

finns inga medel avsatta inom Fastighetsenheten för dessa redovisade 

åtgärder utan medel behöver skjutas till. Vid eventuellt beslut om att vidta 

åtgärder enligt förslagen har fastighetsenheten redan flaggat, enligt 

arbetsmiljölagstiftningen om sund arbetsmiljö, för att hantera för den ökade 

mängden arbete som det då innebär.  

 

1. Beteenderelaterad elenergianvändning 

Det enklaste är att man får vanor som gör att vi släcker efter oss, stänger 

dörrar och fönster så att onödiga värmeförluster minskas. Generellt antas att 

den brukarrelaterade köpta el- och värmeenergin för lokaler och 

flerbostadshus ligga i spannet ca +/- 10-20 % av den totala köpta el- och 
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värmeenergin. Det finns tyvärr inget incitament för att påverka sin 

energianvändning med den hyressättning som Ronneby kommun tillämpar 

idag för internt hyrda lokaler. För att möjliggöra incitament att påverka sina 

energikostnader behöver de synliggöras för hyresgästen. Dock har vi inte 

några byggnader som har separat mätning av fastighetsel och verksamhetsel. 

Fastighetsenheten har tagit fram en Mätplan som ska medverka till att 

synliggöra fastighetsel och verksamhetsel i de nya skolorna och förskolorna. 

Det behöver informeras ut till verksamheterna om betydelsen att var och en 

gör sitt och bidrar till minskad energianvändning för både el- och 

värmeenergi. 

 

TABELL 2 Avser inköpt elenergi år 2021 Fastighetsenheten 

Total köpt 

elenergi 

Besparing 

5% i kWh/år  

Besparing kr 

vid 3,4 

kr/kWh 

Investering 

kr  

Avbetalningstid  

år 

12 780 000 

 

639 000  2 172 600 0 Direkt 

  

 

 

 

Förslag 1: Att kommunikationsenheten tar fram informationsmaterial om 

energibesparingar för att sprida internt och på kommunens hemsida i syfte 

att alla är med och bidrar till minskad energianvändning.  

 

2. Behov av mål 

Fastighetsenheten föreslår att ett besparingsmål om 5% minskad 

elenergianvändning tas för kommunen, Ronneby kommun. 

 

Förslag 2: Att Ronneby kommun antar ett besparingsmål för elenergi om 5% 

från 1 dec 2022 till 30 nov 2023. 

 

3. Stängning av verksamheter temporärt 

Politiker behöver ta ställning till stängning av Kallinge simhall, kommunen 

har idag två simhallar, Ronneby simhall och Kallinge simhall, där Kallinge 

simhall dras med stora problem med bristande underhåll och läckande 

bassäng, utredning pågår med konsulter och framtagning av kostnadsförslag 

till åtgärder. Bedömer en besparing om ca 1 miljon/år i främst 

fjärrvärmekostnader men också för elkostnader och minskad användning av 
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kemikalier vid en temporär nedstängning. Som konsekvens berör det främst 

utbildningsförvaltningen och Fritid inom TFK-förvaltningen vilket får 

kommuniceras med respektive förvaltning. 

 

Förslag 3: Att temporärt stänga ned Kallinge simhall i viloläge under 1 år.  

 

4. Stängning av verksamheter temporärt 

Lugnevi Isarena – Årsförbrukning på ca 700 000 kWh/år där 665 000 

kWh/år används till frysning av isbanan. Förslag till temporär stängning av 

denna isbana. Besparing 2 260 000 kr/år. Gällande avtal ska 

uppmärksammas och beaktas.  

 

Förslag 4: Att temporärt stänga Lugnevi Isarena för nedfrysning säsongen 

2022-2023. 

 

 

5. Byte till LED-belysningar  

Fortsatt utbyte till LED-belysningar inom kommunens egna byggnader. En 

ljuskälla med LED motsvarar en besparing om ca 35 W/st. Fastighetsenheten 

bedömer att kunna minska köpt elenergi med drygt 800 000 kWh/år med ny 

LED belysning i ett antal skol- och föreningslokaler. Bedömer investeringen 

till motsvarande 8,7 milj. Bedömd kostnadsbesparing 2,66 milj. 

(Beräkningen avser elenergi med pris om 3,4 kr/kWh) 

 

Förslag 5: Att investera 8,7 miljoner i ny LED-belysning. 

 

6. Byte till effektivare värmekällor 

Byte till effektivare värmekällor med värmepumpsteknik där vi idag har 

elradiatorer som primär värmekälla eller varmvattenberedare med elpatron. 

Bedömd energibesparing 65 000 kW/år. Bedömd investering om 1 miljon kr. 

Kostnadsbesparing 221 000 kr. (Beräkningen avser elenergi med pris om 3,4 

kr/kWh) 

 

Förslag 6: Att investera 1 miljon kr för installation av värmepumpar. 
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7. Byte till effektivare luftbehandlingsaggregat 

Flera av våra luftbehandlingsaggregat har äldre elmotorer med höga 

effekttal. Förslaget är att byta ut de allra sämsta elmotorerna och ett 

luftbehandlingsaggregat med nya effektivare elmotorer och 

luftbehandlingsaggregat. Bedömd minskad energianvändning om 44 400 

kWh/år. Bedömd investering 600 000 kr. Kostnadsbesparing 150 000 kr/år. 

(Beräkningen avser elenergi med pris om 3,4 kr/kWh). 

 

Förslag 7: Att investera 600 000 kr i nya elmotorer och 

luftbehandlingsaggregat. 

 

8. Stängning av offentliga toaletter 

Vi ser möjligheter att avveckla några av våra offentliga toaletter utan att det 

ska påverka tillgängligheten till offentliga toaletter i Ronneby. Gäller en av 

de två offentliga toaletterna i centrala Ronneby centrum och en av de tre 

offentliga toaletterna på Brunnsområdet. Minskad elenergianvändning med 

41 600 kWh/år. Besparingen sker främst på minskat städ och uppgår till 270 

000 kr/år. Kostnaden för avvecklingen av två st offentliga toaletter bedöms 

till ca 50 000 kr. 

 

Förslag 8: Att avveckla två stycken offentliga toaletter.  

Förslag till beslut 

Minska behovet av köpt elenergi: 

Fastighetsenheten har tagit fram ett antal punkter som medverkar till minska 

byggnaders energianvändning. I vårt uppdrag med driftorganisationen, 3 

personal, arbetar vi dagligen för att medverka till en lägre energianvändning 

med kontinuerlig uppföljning av våra anläggningar. Dock får uppföljning 

många gånger stå tillbaka för utförande av akuta felavhjälpande.  

 

Följande åtgärder nedan bidrar till att sänka mängden köpt elenergi. Det 

finns inga medel avsatta inom Fastighetsenheten för dessa redovisade 

åtgärder utan medel behöver skjutas till. Vid eventuellt beslut om att vidta 

åtgärder enligt förslagen har fastighetsenheten redan flaggat, enligt 

arbetsmiljölagstiftningen om sund arbetsmiljö, för att hantera för den ökade 

mängden arbete som det då innebär. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om framtagande 

av investeringsmedel om 10 300 000 kr i syfte att minska behovet av köpt 

elenergi enligt förslagen 1 till 8 nedan.  

 

Förslag 1: Att kommunikationsenheten tar fram informationsmaterial om 

energibesparingar för att sprida internt och på kommunens hemsida i syfte 

att alla är med och bidrar till minskad energianvändning. 

 

Förslag 2: Att Ronneby kommun antar ett besparingsmål för elenergi om 5% 

från 1 dec 2022 till 30 nov 2023. 

 

Förslag 3: Att temporärt stänga ned Kallinge simhall i viloläge under 1 år. 

 

Förslag 4: Att temporärt stänga Lugnevi Isarena för nedfrysning säsongen 

2022-2023. 

 

Förslag 5: Att investera 8,7 miljoner i ny LED-belysning. 

 

Förslag 6: Att investera 1 miljon kr för installation av värmepumpar. 

 

Förslag 7: Att investera 600 000 kr i nya elmotorer och 

luftbehandlingsaggregat. 

 

Förslag 8: Att avveckla två stycken offentliga toaletter. 

Fastighetsenheten har också lämnat följande underlag avseende 

förstärkningsåtgärder: 

 
För att möjliggöra vårt uppdrag som en god serviceorganisation till övriga 

förvaltningar och ledning vid en allvarlig samhällspåverkan behöver vi 

förstärka vår utrustning och material.  

Det handlar om förstärkningar med att kunna ladda upp elverktyg, 

kommunikationsutrustningar, säkerställa drift för viktiga installationer som 

drivmedelspumpar, avloppsanläggningar och tappvatten. 
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 Inköp av 3 st elverk, mindre modell, mobila el-inverterverk, bedömd 

kostnad 70.000 kr  

 Ombyggnad av tankstation Ekenäs med reservverksomkopplare så vi 

kan tanka fordon, våra egna men också övriga förvaltningars fordon 

som drivs med bensin eller diesel med reservkraftverk om elnätet 

ligger nere, bedömd kostnad 20.000 kr  

 Inköp av extern dieseltank till Sjöarpsskolan /Cura vårdboende för att 

hålla längre gångtid, idag är gångtiden ca 6 tim med den integrerade 

dieseltanken, det är särskilt viktigt då kommunen har eget vattenverk 

och avloppsverk här som ska fungera vid el bortfall. Bedömd kostnad 

för en större tank om 1 m3, och markarbete och invallning, 60.000 kr.  

Inköp kommunikationsradio 15 st för att kunna kommunicera om mobilnätet 

ligger nere. Bedömd kostnad 60.000 kr. 

Kommunfullmäktige beslut 2022-10-27 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. ge uppdrag till kommundirektören att göra en prioriteringsordning av 

identifierade förstärkningsinsatser,  

2. ge uppdrag till kommundirektör och alla förvaltnings- och 

bolagschefer att genomföra nödvändiga och prioriterade långsiktiga 

förstärkningsinsatser för att säkra robustheten i de samhällsviktiga 

verksamheterna. Uthålligheten för insatserna ska harmoniseras med 

det framtida kostlager som tidigare beslutats om, dvs 6 månader.  

3. anta ett energieffektiviseringsprogram inom alla kommunala 

verksamheter inkl. bolag med målet att spara in 15 % på 2019-2021 

års medelsförbrukning från och med 2023. 

4. anta fastighetenhetens förslag till förstärkningsåtgärder (bilaga) 

5. finansiering energieffektiviseringsprogrammet punkt 5,6 och 7 sker 

genom extern upplåning om 10,3 mkr. Investeringsanslaget tilldelas 

teknik-fritid- och kulturnämnden. Investeringarna ska godkännas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

6. finansiering för förstärkningsåtgärder vid fastighetsenheten sker 

genom extern upplåning om 210 tkr. Investeringsanslaget tilldelas 

teknik, fritid- och kulturnämnden. 

7. delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut om fortsatta 

förstärkningsåtgärder/energibesparingsåtgärder 

Deltar i debatten 

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

Anna Ekberg (KD), Ola Robertsson (S), Tommy Andersson (S) och Bengt 

Sven Åke Johansson (S). 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet. 

Arbetsutskottet ber om svar på frågorna om hur Kallingeskolan skulle klara 

en stängning av Kallinge simhall och hur förslaget om att stänga ett antal 

offentliga toaletter skulle kunna genomföras.  

________________ 

Exp: 

Sören Andersson, fastighetschef  
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§ 425 Dnr 2022-000500 007 

Delårsrapport 2022 Cura Individutveckling 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Cura Individutveckling överlämnar delårsrapport för år 

2022.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera delårsrapporten till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 426 Dnr 2022-000308 739 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap. 1 § och rapportering 
enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen, Vård och 
omsorgsnämnden 2022 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2022-09-28 § 129 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Bedömning 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2022 är: 

 1–31 januari 2022 (gäller för okt-dec 2021)  

1–30 april 2022  

1 juli–31 augusti 2022  

1–31 oktober 2022  

1-31 januari 2023   
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Under perioden 1 juli - 31 augusti har följande beslut rapporterats enligt 

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

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-09-28 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 427 Dnr 2022-000536 022 

Uppföljning av förordnande som förvaltningschef, 
Teknik-, Fritid och Kulturförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Anders Karlsson Teknik-,fritid och kulturförvaltningen, har 2022- 12-30, 

varit förordnad som förvaltningschef i fyra år, därmed skall enligt politiska 

beslut, förordnandet prövas.  

Efter samråd med Teknik, fritid och kulturnämndens ordförande, berörda 

fackliga företrädare, m fl, överlämnar jag ställningstagande om Anders 

Karlssons fortsatta förordnande 2023-01-01 – 2026 -12-30 för 

ställningstagande. Mitt förslag lämnas muntligt i föredragning.      

Deltar i debatten 

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

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

och Tommy Andersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott inte förlänger Anders Karlssons förordnande som 

förvaltningschef.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förlänger inte Anders Karlssons 

förordnande som förvaltningschef. 

________________ 

Exp: 

Carl-Martin Lanér, kommundirektör  
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§ 428 Dnr 2022-000004 101 

Delegationsbeslut 2022 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delegationsbeslut: 

1. Skadespråksanspråk- motorhaveri båt, till detta protokoll 

bifogad bilaga 1. 

2. Beslut om strategisk miljöbedömning, till detta protokoll 

bifogad bilaga 2. 

3. Beslut om att inte avge remissyttrande, till detta protokoll 

bifogad bilaga 3. 

4.  Delegationsbeslut gällande lantmäteriförrättningar, till detta 

protokoll bifogad bilaga 4.  

5.  Delegationsbeslut om befullmäktiga ombud att för 

kommunens räkning föra talan i mål och ärenden, till detta 

protokoll bifogad bilaga 5.    

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delegationsbesluten till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 429 Dnr 2022-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Följande kurser och inbjudningar föreligger: 

- Regional diskussionsövning för länets kommunala politiker.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets ledamöter får 

delta.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 430 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 431 Dnr 2022-000557 009 

Utbetalning av årsarvode året ut för avgående 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) lägger fram förslag till att årsarvode 

utgår året ut för avgående ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.       

Deltar i debatten 

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

Anna Ekberg (KD).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna att 

årsarvode utgår året ut för avgående ledamöter i kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


