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§ 272 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 273 Dnr 2020-000009 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten. 

Informationen berör följande: 

1. Etableringsläget i kommunen. 

2. Svenskt Näringsliv ranking- lokalt företagsklimat 2020. 

Förslag till beslut 

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

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

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschef, Torbjörn Lind  
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§ 274 Dnr 2020-000451 001 

Visit Blekinge AB, framtida ägarförhållande och 
finansiering från 2021-01-01 

 

Sammanfattning  

Regionchefsgruppen har behandlat ärendet, stämt av med respektive ledamot 

i samverkansrådet och överenskom på mötet 4 september att ta hem ärendet 

till respektive part för formell beredning.  

Bedömning 

Visit Blekinge AB, ett privat aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning och ägs sedan bildandet 2014 av Visit Blekinge 

ideella föreningen. Visit Blekinge AB bildades som ett led i arbetet med att 

utveckla besöksnäringen i Bleking och har styrts utifrån den gemensamma 

visionen i ”strategi för besöksnäringen - Blekinge” från 2013.   

Ideella föreningen bildades av privata och offentliga aktörer gemensamt med 

majoritet i styrelsen från privata aktörer, vilken byggde på en 

finansieringsmodell i strategin.  

 

Under 2018 gavs uppdrag av ordförande i ideella föreningen att påbörja 

översyn av ägarförhållanden och långsiktig finansiering av Visit Blekinge 

AB. 

Vid regionala samverkansrådets möte under våren 2019 prövades sedermera 

en avsiktsförklaring för gemensam utveckling och ägandeskap (finansiering) 

av Visit Blekinge från 2021. Avsiktsförklaringen har därefter beretts och 

beslutats av respektive part.  

Uppdraget från regionala samverkansrådet var att ta fram erforderliga 

underlag för bolagsordning och aktieägaravtal mm.  

 

Regionchefsgruppen har berett frågeställningen om uppdrag och 

bolagsbildning. 

På regionala samverkansrådets våren 2020 diskuterades ett underlag till 

uppdragsbeskrivning för bolaget, som ett möjligt underlag för aktieägaravtal 

och bolagsordning. Regionchefsgruppen fick i uppdrag att återkomma med 

mer konkret förslag. Vid regionala samverkansrådet 7 maj lades slutligen ett 

underlag för grunduppdrag och tilläggsuppdrag fram och beslutades, för 

fortsatt process kring finansiering och ägarförhållanden.  
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Ett samlat underlag togs fram inför regionchefsgrupp och samverkansråd i 

augusti.  

 

Regionchefsgruppen har sedermera stämt av förslaget som summerades upp 

på mötet 4 september enligt bifogat. 

 

Inom ramen för nuvarande uppdrag drivs Visit Blekinge utifrån 

bolagsordning och ägardirektiv från Visit Blekinge ideell förening. 

Finansiering fram till 2020 utgörs till ca 25 % av privat- och 

uppdragsfinansiering och till ca 75% offentlig finansiering som till hälften är 

projektfinansierad. Den offentliga finansieringen fördelas mellan parterna 

med ca 55% Region Blekinge och 45% från Blekinges kommuner och är 

beslutad fram till utgången av 2020 

 

Från 2021 föreslås att finansieringsmodell mellan offentliga aktörer, Region 

Blekinge 50% och Blekinges kommuner 50%. Styrelsen föreslås utgöras av 

offentliga och privata aktörer i enlighet med aktieägaravtal och 

bolagsordning. I förslaget framgår att ordförande i bolaget utses av Region 

Blekinge och att vice ordförande utses mellan kommunerna. Aktiekapitalet i 

Visit Blekinge uppgår till 50 tkr. För att stärka upp bolagets egna kapital och 

likviditet föreslås att ett aktieägartillskott om 1 000 tkr sker i samband med 

förvärv av aktierna  

 

Överlåtelse av aktier och aktieägartillskott föreslås fördelas enligt 

finansieringsmodell 50/50 

 

År 2021 föreslås även bolaget Visit Blekinge AB tillföras ett ovillkorat 

aktieägartillskott om 1 000 000 kr 

Region Blekinge                         500 000 kr 

Karlskrona kommun                  200 000 kr 

Karlshamns kommun                 100 000 kr 

Ronneby kommun                      100 000 kr 

Sölvesborgs kommun                   50 000 kr 

Olofströms kommun                    50 000 kr 
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Förslag till beslut 

Region Blekinge, Regionfullmäktige och Blekinges kommuner respektive 

kommunfullmäktige föreslås besluta om följande; 

 

1. Att förvärva aktierna i Visit Blekinge AB, i enlighet med 

överlåtelseavtal mellan parterna och Visit Blekinge ideell förening, 

bilaga 1 

För Ronneby kommun, 50 aktier á 100 kronor. 

 

2. Att ingå Aktieägaravtal i enlighet med bilaga 2 (samt bilaga 2.1) 

 

3. Att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 1 mkr, 

fördelat enligt ägarandel.  

För Ronneby kommun – 100 000 tkr 

 

4. Att Princip för finansiering av grunduppdrag görs utifrån ägarandel. 

För 2021 finansieras Visit Blekinge AB med 7 650 tkr vilket fördelas 

mellan Region och kommuner utifrån ägarandel 50% Region 

Blekinge 50% Blekinges kommuner.  

För Ronneby kommun – 765 000 tkr 

 

5. Att besluta att utse xx som ombud på bolagsstämman samt att 

nominera xx som ordinarie styrelseledamot till Visit Blekinge AB. 

Stämmoombud föreslår den nominerade på ordinarie bolagsstämma.  

(Karlskrona kommun utser xx till suppleant i styrelsen för 

Visit  Blekinge AB.) 

 

6. Att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB besluta om 

bolagsordning och ägardirektiv enligt bilaga 3–4 på bolagsstämman..  

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker förslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), Malin 

Månsson (S), Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S).  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Att förvärva aktierna i Visit Blekinge AB, i enlighet med 

överlåtelseavtal mellan parterna och Visit Blekinge ideell förening, 

bilaga 1 

För Ronneby kommun, 50 aktier á 100 kronor. 

 

2. Att ingå Aktieägaravtal i enlighet med bilaga 2 (samt bilaga 2.1) 

 

3. Att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 1 mkr, 

fördelat enligt ägarandel.  

För Ronneby kommun – 100 000 tkr 

 

4. Att Princip för finansiering av grunduppdrag görs utifrån ägarandel. 

För 2021 finansieras Visit Blekinge AB med 7 650 tkr vilket fördelas 

mellan Region och kommuner utifrån ägarandel 50% Region 

Blekinge 50% Blekinges kommuner.  

För Ronneby kommun – 765 000 tkr 

 

5. Att besluta att utse xx som ombud på bolagsstämman samt att 

nominera xx som ordinarie styrelseledamot till Visit Blekinge AB. 

Stämmoombud föreslår den nominerade på ordinarie bolagsstämma.  

(Karlskrona kommun utser xx till suppleant i styrelsen för 

Visit  Blekinge AB.) 

 

6. Att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB besluta om 

bolagsordning och ägardirektiv enligt bilaga 3–4 på bolagsstämman. 

________________ 

 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 275 Dnr 2020-000039 001 

Utredning Överförmyndarnämnden  

 

Sammanfattning  

Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade våren 

2019 ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam 

överförmyndarverksamhet. Utredningen utmynnade i ett förslag om att 

sammanföra de tre tjänstemannaorganisationerna till ett överförmyndarkansli 

i en första etapp och sedan i samband med nästkommande val bilda en 

gemensam överförmyndarnämnd. Mot bakgrund av den inledande 

utredningen (förstudien) fattade kommundirektörerna ett inriktningsbeslut 

om att ta fram ett beslutsunderlag och avtalsförslag för införande av 

gemensam organisation.  

 

Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett 

förslag till införande av gemensam organisation för 

överförmyndarverksamheterna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby och att 

det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt.  

 

Inrättandet av ett gemensamt kansli och gemensam nämnd avseende 

överförmyndarverksamhet ska ge bättre förutsättningar att bedriva och 

utveckla verksamheten i de samverkande kommunerna. Samverkan i en 

gemensam organisation, kansli och nämnd, ska resultera i minskad sårbarhet 

för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad 

kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och större förmåga att klara 

volymökningar och andra förändringar inom ansvarsområdet. Vidare ska 

digitalisering genomföras av de processer som är lämpliga inom 

verksamhetsområdet.  

 

Föreliggande underlag föreslår att en gemensam framtida 

överförmyndarorganisation bildas mellan Karlskrona, Ronneby och 

Karlshamn.  

 

Från och med 2021-01-01 bildas en gemensam tjänstemannaorganisation 

med Ronneby som värdkommun. Ett gemensamt fysiskt kontor inrättas i 

Ronneby. För att säkerställa att alla kommuninvånare enkelt har tillgång till 
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en handläggare ska expeditionstider upprättas lokalt i respektive kommun 

med fysisk tillgänglighet vid behov.  

 

Utredningen föreslår att det bildas en gemensam nämnd för 

överförmyndarverksamheterna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn från 

och med 1 januari 2023. Fram till dess att en gemensam nämnd bildas 

kvarstår respektive kommuns nämndsorganisation för 

överförmyndarverksamhet. 

 

Efter beslut i respektive Kommunfullmäktige påbörjas genomförandet.  

All personal kommer att vara anställd i Ronneby kommun som har det 

samlade ansvaret för personal och arbetsmiljö. Förändringen mellan 

kommunerna sker genom så kallad verksamhetsövergång där Ronneby 

kommun är förvärvare och Karlshamns kommun och Karlskronas kommun 

är överlåtare. Dock kommer verksamheten, under perioden fram till dess att 

en gemensam överförmyndarnämnd bildas, svara inför 

överförmyndarnämnden i respektive kommun. Verksamhetsövergången 

gäller från 1 januari 2021.  

 

Chef för den gemensamma verksamheten får i uppdrag att ta fram en plan 

för implementering av de målsättningar som sammanförandet syftar till och 

leda införandet i nära samverkan med medarbetare.  

 

Det gemensamma överförmyndarkansliet ska ge förutsättningar för en 

kostnadseffektiv verksamhet. De befintliga överförmyndarnämnderna i de tre 

samverkanskommunerna uppvisar olika kostnader för verksamheterna. Mot 

bakgrund av dessa förutsättningar kommer det under omställningsperioden 

2021-2022 användas olika mått för att bestämma kostnadsfördelning och 

slutreglering efter respektive verksamhetsår för att så långt det är möjligt 

fördela kostnaderna mellan samverkanskommunerna.  

 

1 januari 2021 sammanförs befintliga verksamheter med befintlig budget för 

verksamhet. Gemensam budget omfattar personalkostnader, administration, 

verksamhetssystem och övriga verksamhetsrelaterade kostnader som redan 

finns idag. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(99) 
2020-10-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Under 2021 och 2022 betalar respektive kommun sina egna kostnader för 

verksamheten, dvs. befintlig budget för respektive kommun gäller 2021 och 

2022. 

 

Budget 2021 och 2022 för arvode till förtroendevalda och ersättning till 

uppdragstagare ligger kvar på respektive kommun som beslutar om och gör 

utbetalningar.  

 

Under 2021 och 2022 har ansvarig chef tillsammans med medarbetare ett 

utvecklingsuppdrag att kostnadseffektivisera verksamheten. Inför budget 

2023 ska förslag om kostnadseffektivisering presenteras. 

 

Fördelningen av kostnader kommer från och med 2023 att ske enligt modell 

baserad på invånarantal i respektive kommun. I samband med gemensam 

överförmyndarnämnd 1 januari 2023 ska arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda och uppdragstagare vara samordnade och likvärdiga, utgå 

från en kostnadsmedvetenhet och vara skäliga. 

 

Ronneby ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler för 

verksamheten. Värdkommunen äger rätt att ianspråkta lokaler för 

överförmyndarkansliets verksamhet till en kostnad av max 300 000 kronor 

per år. Ärendet i Ronneby ska kompletteras med förslag till hyreskontrakt 

när anpassningsåtgärder av lokalerna är bedömda och kostnadsberäknade i 

sin helhet.  

 

Alla tre kommunerna är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera. Vid 

samråd med Sydarkivera framkommer att ny arkivbildning bedöms behöva 

göras inför bildandet av gemensam överförmyndarnämnd 2023. Eventuellt 

utökat behov av arkivmöjligheter i Ronneby behöver då beaktas.  

 

Formerna för samverkan kommunerna emellan och regler för 

kostnadsfördelning och ersättning till värdkommunen regleras i Avtal om 

samverkan avseende gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2021 - 2022. Innan gemensam nämnd 

finns på plats ansvarar respektive kommun för att innan avtalet undertecknas 

att fastställt och aktuellt reglemente och delegationsordning finns. 

Överförmyndarverksamheten är en angelägenhet för många 

kommuninvånare, myndigheter och organisationer. Förändrad 
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organisationsstruktur är därför viktig att kommunicera efter att beslut är 

fattat.  

 

Inför ny nämndstruktur 2023 ansvarar kommundirektör i värdkommunen för 

att nödvändigt arbete, bl. a framtagande av förslag till gemensamt 

reglemente och delegationsordning, påbörjas för att kunna utgöra grund inför 

de avtalsförhandlingar som ska ske enligt Avtal om samverkan avseende 

gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby 2021 – 2022 inför 2023.  

Bedömning 

Bedömning utgörs av bilagt underlag Gemensamt överförmyndarkansli och 

nämnd för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby – beslutsunderlag och 

genomförande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige  

 

att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 

kommuner från och med den 1 januari 2021 med Ronneby som 

värdkommun, 

 

att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation och 

 

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och 

Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 

värdkommun..  
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Överförmyndarnämndens yttrande 2020-08-25 

Överförmyndarnämnden beslutar att yttra att nämnden önskar att 

kommunledningen ytterligare undersöker alternativa kommunala lokaler som 

blir lediga i närtid t.ex. som en konsekvens av LOV inom särskilt boende.  

Nämnden tillstyrker att-satserna 1 och 2 dvs  

Att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarnämnden 

i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 

januari 2021 med Ronneby kommun som värdkommun. 

Att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation.  

Nämnden avstår från att yttrasig över 3:e att-satsen, dvs 

Att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och 

Karlshamns kommuner frånm och med 1 januari 2023 med Ronneby som 

värdkommun för att föra partipolitiska överläggningar. 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 

kommuner från och med den 1 januari 2021 med Ronneby som 

värdkommun, 

2. Uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation och 

 

3. Bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby 

och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2023 med 

Ronneby som värdkommun. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att Karlskrona och Karlshamns 

kommun fattar ett likalydande beslut.  

Deltar i debatten 

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

(C), Jan-Eric Wildros (S), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V) och 

Malin Månsson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 

kommuner från och med den 1 januari 2021 med Ronneby som 

värdkommun, 

2. Uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation och 

 

3. Bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby 

och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2023 med 

Ronneby som värdkommun. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att Karlskrona och Karlshamns 

kommun fattar ett likalydande beslut.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 276 Dnr 2020-000488 001 

Lokaler för gemensamt överförmyndarkansli för 
Karlshamn, Karlskrona och Ronneby. 

 

Sammanfattning  

Förslag föreligger i kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby att 

bilda gemensam förvaltningsorganisation avseende 

överförmyndarverksamhet från och med den 1 januari 2021 och att bilda 

gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2023. Förslaget 

innebär att överförmyndarverksamheten får sitt säte i Ronneby både 

organisatoriskt och geografiskt.  

Ett för de tre kommunerna gemensamt fysiskt kansli ska etableras i 

Ronneby. 

Vid beslut om att bilda gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten ska en s.k. verksamhetsövergång göras vilket 

medför att samtliga medarbetare och chef kommer att vara anställda i 

Ronneby kommun. Verksamheten kommer att omfatta totalt tio medarbetare 

inklusive chef.  

Ronneby kommun ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler 

för det gemensamma överförmyndarkansliet. Behovsspecifikation för lokaler 

har gjorts. Lokaler till ett gemensamt kansli kan av utrymmesskäl inte 

upplåtas i stadshuset i Ronneby.  

ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter, kan erbjuda lokaler för 

verksamheten som, efter viss anpassning, anses uppfylla 

behovsspecifikationen. Lokalerna omfattar ca 330 kvm och är belägen på 

adress Metallgatan 1 i Ronneby. 

Planering pågår tillsammans med ABRI för att säkerställa funktioner i 

lokalerna enligt behovsspecifikationen. När planering av lokalerna är 

färdigställd kan kostnader för anpassning beräknas i sin helhet och utgöra 

underlag för hyreskontrakt.  

I förslag till avtal om samverkan för överförmyndarverksamhet mellan de tre 

aktuella kommunerna framgår att värdkommunen, i det här fallet Ronneby, 

äger rätt att ianspråkta lokaler för överförmyndarkansliets verksamhet till en 

kostnad av max 300 000 kronor per år. Kostnadsfördelning mellan 

samverkanskommunerna utgår från principen ”kostnad per invånare”. 
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Kommundirektören föreslås få i uppdrag att teckna hyreskontrakt med 

ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter, gällande lokaler, Metallgatan 1 i 

Ronneby, för Ronneby, Karlshamn och Karlskrona gemensamma 

överförmyndarkansli till en beräknad kostnad om max 300 tkr per år 

inklusive värme, vatten och hushållsel för en tid motsvarande fem till sju år 

och att uppdraget gäller under förutsättning att beslut om att bilda gemensam 

förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten har fattats i 

samtliga tre härför aktuella kommuner.  

Bedömning 

Förslag föreligger i kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby att 

bilda gemensam förvaltningsorganisation avseende 

överförmyndarverksamhet från och med den 1 januari 2021 och att bilda 

gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2023. Förslaget 

innebär att överförmyndarverksamheten får sitt säte i Ronneby både 

organisatoriskt och geografiskt.  

Vid beslut om att bilda gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten ska en s.k. verksamhetsövergång göras vilket 

medför att samtliga medarbetare och chef kommer att vara anställda i 

Ronneby kommun. Verksamheten kommer att omfatta totalt tio medarbetare 

inklusive chef. I dagsläget motsvarar det två medarbetare i Karlshamn, fyra 

medarbetare i Karlskrona och fyra medarbetare i Ronneby.  

Ett för de tre kommunerna gemensamt fysiskt kansli ska etableras i 

Ronneby. För att säkerställa att alla kommuninvånare enkelt har tillgång till 

en handläggare ska expeditionstider upprättas lokalt i respektive kommun för 

att möjliggöra för fysisk tillgänglighet vid behov. Karlshamn och Karlskrona 

ansvarar för att tillhandahålla dessa lokaler i respektive kommun. 

Nuvarande verksamhet i de tre kommunerna är lokaliserad till respektive 

kommuns stadshus/kommunhus. Medarbetare har egna arbetsrum. Det 

tillämpas inte debitering av internhyra i någon av kommunerna för lokaler i 

stadshus/kommunhus. Det finns såldes inte möjlighet att göra en direkt 

jämförande lokalkostnad. I Karlskrona och Ronneby har gjorts en grov 

uppskattning av kostnad utifrån totala kostnaden för aktuella lokaler och i 

förhållande till antalet medarbetare. Karlskrona har då en kostnad om ca 

53 200 kronor per medarbetare och år (2019). Motsvarande kostnad för 

Ronneby uppgår till ca 24 300 kronor (2019).  

Ronneby kommun ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler 

för det gemensamma överförmyndarkansliet. Behovsspecifikation för lokaler 

har gjorts och innehåller eget arbetsrum till chef och varje medarbetare, 

besöksrum, sammanträdesrum eller tillgång till sådant och personalutrymme. 

Vidare behövs utrymme för kopiering, förråd och förvaring av akter. 

Lokalerna behöver ha hög grad av fysisk tillgänglighet, förutsättningar för 
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att bedriva en säker och trygg verksamhet, ha tillgång till 

parkeringsmöjligheter med handikapparkering och ligga kollektivtrafiknära.  

Lokaler till ett gemensamt kansli kan av utrymmesskäl inte upplåtas i 

stadshuset i Ronneby. Risk- och konsekvensbedömning med anledning av 

flytt till andra lokaler har gjorts. 

Ledig lämplig lokal har eftersökts enligt principen 1) kommunens eget 

lokalbestånd, 2) kommunkoncernens i sin helhet lokalbestånd och 3) externa 

fastighetsförvaltares lokalutbud. Samråd har skett med kommunens 

lokalstrateg.  

ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter, kan erbjuda lokaler för 

verksamheten som, efter viss anpassning, anses uppfylla 

behovsspecifikationen. Lokalerna omfattar ca 330 kvm och är belägen på 

adress Metallgatan 1 i Ronneby. Storleken medför viss överyta, men detta 

bedöms utifrån tillgång på lokaler kompenseras av läge, tillgänglighet och 

hyresnivå. Hyreskostnaderna bedöms inte innebära ökade kostnader för de 

tre kommunerna totalt jämfört med dagens framräknade schabloniserade 

hyresnivåer.  

Planering pågår tillsammans med ABRI för att säkerställa funktioner i 

lokalerna enligt behovsspecifikationen. När planeringen av lokalen är 

färdigställd kan kostnader för anpassning beräknas i sin helhet och utgöra 

underlag för hyreskontrakt.  

I förslag till avtal om samverkan för överförmyndarverksamhet att tecknas 

mellan de tre aktuella kommunerna framgår följande:  

”Kostnader för lokaler för överförmyndarkansliet fördelas mellan 

samverkanskommunerna utifrån principen ”kostnad per invånare”. Antalet 

invånare per kommun per den 31 december verksamhetsåret ligger till grund 

för reglering. Värdkommunen äger rätt att ianspråkta lokaler för 

överförmyndarkansliets verksamhet till en kostnad av max 300 000 kronor 

per år. Om kostnaderna beräknas överstiga 300 000 kronor per år ankommer 

det på kommundirektören i värdkommunen att inleda dialog för förhandling 

med kommundirektörerna i samverkanskommunerna.” Förslag till Avtal om 

samverkan avseende gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2021 – 2022.  

Kommundirektören föreslås få i uppdrag att teckna hyreskontrakt gällande 

lokaler, Metallgatan 1, Ronneby, för gemensamt överförmyndarkansli under 

förutsättning att beslut om att bilda gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten fattats i de tre kommunerna.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige  

 

att uppdra åt kommundirektören att teckna hyreskontrakt med ABRI, AB 

Ronneby Industrifastigheter, gällande lokaler, Metallgatan 1 i Ronneby, för 

Ronneby, Karlshamn och Karlskrona gemensamma överförmyndarkansli till 

en beräknad kostnad om max 300 tkr per år inklusive värme, vatten och 

hushållsel för en tid motsvarande fem till sju år och att uppdraget gäller 

under förutsättning att beslut om att bilda gemensam organisation för 

överförmyndarverksamheten har fattats i samtliga tre härför aktuella 

kommuner.  

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 kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

att uppdra åt kommundirektören att teckna hyreskontrakt med ABRI, AB 

Ronneby Industrifastigheter, gällande lokaler, Metallgatan 1 i Ronneby, för 

Ronneby, Karlshamn och Karlskrona gemensamma överförmyndarkansli till 

en beräknad kostnad om max 300 tkr per år inklusive värme, vatten och 

hushållsel för en tid motsvarande fem till sju år och att uppdraget gäller 

under förutsättning att beslut om att bilda gemensam organisation för 

överförmyndarverksamheten har fattats i samtliga tre härför aktuella 

kommuner. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 277 Dnr 2020-000449 007 

Revisionsrapport- granskning av beredningen av VA-
taxan 

 

Sammanfattning  

Revisionen har överlämnat granskningsrapporten Granskning av 

beredningen av VA-taxan till kommunstyrelsen för yttrande senast 2020-11-

30. Bedömningen utifrån granskningen är att ärendegång och den beredning 

som genomförts i flera delar inte har varit ändamålsenlig.  Utifrån 

granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- säkerställa att det framöver sker en ändamålsenlig hantering av 

beredningen av VA-taxan i enlighet med kommunens riktlinjer, 

- tydliggöra vilken ytterligare information som krävs för att VA-taxan 

ska kunna tas upp för beslut, samt 

- säkerställa att rutiner och riktlinjer i framtiden hanteras 

ändamålsenligt.    

Bedömning 

Ärendet om ny taxakontruktion för vatten- och avlopp är ett på många sätt 

speciellt ärende. Att det funnits stor osäkerhet kring konsekvenserna av 

förslaget från Ronneby Miljö och Teknik AB återspeglas bl.a. genom att det 

skett återremiss från kommunfullmäktige hela två gånger.  

I granskningsrapportens avsnitt 3. Bedömning återfinns de synpunkter 

granskningen lett fram till.  

Revisionens påpekande där, att det inte utsetts handläggare, grundar sig i att i 

normalfallet är det VD eller förvaltningschef som föredrar ärenden som 

kommer från bolag eller förvaltning. Normalt är det även bolaget eller 

förvaltningen som ansvarar för beredningen i samband med återremiss om 

inte kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar annorlunda. 

Revisionen påpekar även att någon tidplan inte heller har upprättats så som 

ska göras vid ett omfattande ärende enligt kommunens grunddokument. Att 

någon tidplan inte upprättats beror på att när ärendet initierades så var det 

inte känt att ärendet skulle bli så omfattande. Hade kommunfullmäktige inte 

valt återremiss i första vändan hade ärendegången ej varit omfattande utan 

klarats inom vad som kan anses rimlig beredningstid. 
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Revisionen är i övrigt i huvudsak nöjd med beredningen av ärendet fram till 

juni 2019 då bolaget lämnar in ett svar på de remissynpunkter som 

inkommit. Därefter har beredningen helt riktigt i huvudsak stannat upp. 

 

De rekommendationer som ges till kommunstyrelsen kommenteras enligt 

följande: 

3 september, en vecka innan granskningsrapporten inkom till 

kommunstyrelsen, hölls ett möte där ärendet diskuterades. Ronneby Miljö 

och Teknik AB:s VD, VA-chef, styrelseordförande, kommundirektör, 

kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

deltog.  Kommundirektören har därefter uppmanat Ronneby Miljö och 

Teknik AB att snarast återkomma med förslag till förändrad konstruktion av 

VA-taxa samt tillämpningsregler så att beslut kan fattas i frågan. 

 

Ett arbete är påbörjat för översyn av grunddokument och för att få fram nya 

tydliga riktlinjer för handläggning. I det arbetet kommer synpunkterna och 

rekommendationerna, från denna men även andra granskningsrapporter, vara 

ett viktigt underlag. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta ovanstående som sitt yttrande 

över revisionsrapporten Granskning av beredningen av VA-taxan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att återremittera ärendet för ett tydligare svar 

på de rekommendationer som revisionen lämnar i granskningsrapporten.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen återemitterar ärendet för att kompletteras med tydligare 

svar på de rekommendationer som revisionen lämnar i granskningsrapporten. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef  
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§ 278 Dnr 2020-000378 114 

Remiss, utkast till lagrådsremiss - Slopad straffrabatt 
för unga myndiga vid allvarlig brottslighet 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-25 § 88  

Ronneby kommun lämnade i maj 2019 ett remissvar på Betänkande ”slopad 

straffrabatt för unga myndiga” (SOU 2018:85) . Ronneby kommun har nu 

fått möjlighet att lämna synpunkter på utkastat till lagrådsremiss avseende 

förändringar i påföljdssystemet för lagöverträdare i åldersgruppen 18-20 år. 

Ronneby kommuns tidigare yttrande Socialnämnden beslutade 190327 att 

lämna följande yttrande; 

Ronneby kommuns tidigare yttrande 

 

Socialnämnden beslutade 190327 att lämna följande yttrande; 

 

 Socialnämnden i Ronneby anser att förslaget att ta bort 

särbehandlingen av åldersgruppen 18-20 år gör det tydligt att 

kriminalvården har ansvaret för påföljder vid brott för den 

åldersgruppen. 

 Att fler unga personer kommer att dömas till fängelsestraff ställer 

krav på en utökad och förbättrad samverkan mellan kriminalvård 

och socialtjänst, för att minska de för individen negativa följderna av 

ett fängelsestraff.  

 För socialtjänstens del innebär förslaget ett minskat ansvar för 

insatser mot kriminalitet i åldersgruppen 18-20 år eftersom 

möjligheten till överlämnande till ungdomsvård och ungdomstjänst 

försvinner.   

 Socialtjänstens insatser behöver som följd av förslagen i större 

utsträckning riktas mot stöd och rehabilitering efter avslutat 

fängelsestraff. Hur ett sådant stöd ska utformas och finansieras 

diskuteras enligt socialnämndens uppfattning inte tillräckligt i 

betänkandet. 

 Socialnämnden instämmer i betänkandets bedömning att en 

minskning av den s k tröskeleffekten inte ensamt kan motivera en 

straffskärpning för åldersgruppen 15-17 år. 

 Enligt socialnämndens uppfattning är de organisatoriska och 

ekonomiska effekterna av en de förändringarna inte tillräckligt 

utredda eller beaktade i betänkandet 
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Att socialnämnden är orolig för den ökade grövre brottsligheten som går 

allt längre ner i åldrarna och att nämnden inte tycker att alternativen för 

åldrarna 15-17 är tillfredställande utredda i betänkandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07 att yttra följande: 

 

Ronneby kommun, genom kommunstyrelsen, framhåller att all straffrabatt 

bör tas bort.       

Bedömning 

Lagrådsutkastets innehåll 

 

Lagrådsutkastet förslag innebär i korthet att: 

 

- Reduceringen av fängelsetiden vid straffmätning tas bort för personer som 

är 18-20 år när de begår brottet om det för brottet är föreskrivet fängelse i 

lägst ett år. 

- Det ska inte heller krävas särskilda skäl för att döma personer som är 18-20 

år när de begår brottet till fängelse 

- För personer som är 18-20 när de begår brottet kan fängelsestraff förlängas 

på grund av återfall. 

- De särskilda sk ungdomspåföljderna ungdomsvård, ungdomstjänst och 

ungdomsövervakning förbehålls i princip personer under 18 år och ska 

endast användas för personer i åldern 18-20 om de finns särskilda skäl 

- För vissa grova brott  e x mord, våldtäkt tas preskriptionstiden bort för brott 

begångna av personer är 18-20 som när de begår brottet. 

- För personer i ålder 15-17 år föreslås inga förändringar. 

 

 

De föreslagna förändringarna innebär att straffskärpningen för åldersgruppen 18-20 

begränsas till att gälla grova brott. Förlaget innebär även att socialtjänsten får ett 

minskat ansvar för straffpåföljder för personer över 18 år. 

 

 

Socialnämndens synpunkter på Lagrådsutkastet 

 

 Socialnämnden anser att den föreslagna straffskärpningen förgrova brott för 

åldersgruppen 18-20 år är motiverad.  

 

Socialnämnden i Ronneby är positiva till förslaget att i princip ta bort de sk 

ungdomspåföljderna för åldersgruppen 18-20 år. Förslaget förtydligar 

kriminalvårdens ansvar för straffpåföljder för åldersgruppen.      
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Förslag till beslut 

Att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ovanstående 

remissyttrande.      

Socialnämndens beslut 2020-08-25 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ovanstående 

remissyttrande. 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

ovanstående som remissvar på betänkande ”slopad straffrabatt för unga 

myndiga” (SOU 2018:85). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ovanstående som remissvar på betänkande ” 

slopad straffrabatt för unga myndiga” (SOU 2018:85). 

________________ 

Exp: 

Justitiedepartementet (senast 10/11) 

Socialnämnden  
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§ 279 Dnr 2020-000276 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år, i juni och oktober. Från och med 

februari i år sker arbetet med medborgarförslag enligt en ny rutin. Den 

innebär bl. a. att kommunfullmäktige i större utsträckning använder sig av 

möjligheten i § 31 Arbetsordning för kommunfullmäktige att i vissa fall 

överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  Sedan 

redovisningen i juni har 18 stycken medborgarförslag, av de som då fanns på 

listan, beslutats av kommunfullmäktige eller nämnd/kommunstyrelse. Det 

hade varit något mer förlag som kunnat behandlas om kommunfullmäktige 

möte i augusti inte hade blivit inställt. Det har också inneburit att det finns en 

stor mängd medborgarförslag som inte blir anmälda till kommunfullmäktige 

förrän i september. Totalt har det i år fram till och med juni månads 

kommunfullmäktige inkommit och anmälts 24 medborgarförslag. Fram till 

2020-09-15 har det dessutom tillkommit ytterligare 16 som anmäls vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i september. Sju stycken 

medborgarförslag är äldre än 12 månader. 

I samband med förra rapporteringen framkom önskemål om att de 

medborgarförslag som har besvarats sedan senaste rapporteringen finns med 

i redovisningen. Redovisningen har därför kompletterats med detta.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 280 Dnr 2020-000277 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år, i juni och oktober. Sedan redovisningen i juni 2020 har en motion 

tillkommit. Inga motioner har varit upp i kommunfullmäktige för beslut 

sedan den sk borgfreden slöts. Det finns nu nio obesvarade anmälda 

motioner men för sex av dessa finns tjänsteskrivelser gjorda med förslag till 

beslut.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 281 Dnr 2020-000415 101 

Informationsärende Lupp-enkäten 2020 

 

Sammanfattning  

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp 

(lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur 

ungas livssituation ser ut lokalt. 

Ronneby kommun har som inriktning att genomföra Lupp- enkäten vart 

tredje år, vilket gör att det är dags hösten 2020.  

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i åk 8 och åk 2 på gymnasiet ser på 

inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin 

egen hälsa och trygghet, sin fritid och sin egen framtid. 

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) står bakom 

enkäten. Cirka 100 kommuner i Sverige genomför enkäten med jämna 

mellanrum. I år är det cirka 30 kommuner som gör Lupp.  

Enkäten är tillgänglig för genomförande mellan 1/10 – 30/11. Därefter 

kommer det ske en analys av resultatet som presenteras för kommunens 

verksamheter och nämnder under våren 2021.  

En av fördelarna med enkäten är att den finns på flera språk svenska, 

engelska, arabiska, dari och somaliska. Det gör att enkäten blir tillgänglig för 

fler elever och därmed skapar ett mer tillförlitligt resultat. 

Resultatet från Lupp är ett verktyg för Ronneby kommuns verksamheter att 

lyfta in ett barn- och ungdomsperspektiv i sin planering och handläggning. 

Det är också ett viktigt beslutsunderlag för tjänstepersoner och 

förtroendevalda för att fatta beslut som bygger på ungas behov och 

inflytande.  

Lupp blir även ett sätt för Ronneby kommun att arbeta för att nå 

kommunfullmäktiges nya strategiska målområden från 2021 och då främst 

målområdet Barn och ungas behov.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen noterar 

informationen till protokollet.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Folkhälsosamordnare, Sofie Ceder 
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§ 282 Dnr 2020-000436 040 

Delårsrapport 2020-08-31 för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Härmed avges delårsrapport per 2020-0-31. Rapporten indikerar ett positivt 

årsresultat om 54 mkr, vilket är 52 mkr bättre än budget. 

 

Centrala konton och förutsättningar 

Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott på 73 mkr. 

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknas bli 54 mkr högre än budget. I 

prognosen antas nu 7 mkr av de kvarvarande centrala reserver behöva 

användas under återstoden av 2020, vilket förbättrat prognosen med nästan 

18 mkr. 

 

Nämnderna 

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskridande med 21 mkr mot 

budget. Det är vård- och omsorgsnämnden som står för den största negativa 

avvikelsen, -27 mkr. Socialnämnden har intäktsfört statsbidrag med en 

engångseffekt om knappt 16 mkr, vilket förbättrat resultatet och ger 

nämnden en årsprognos på -3 mkr.  

 

För mer information se delårsrapporten och nämndernas rapporter. 

 

Vid delårsuppföljningen per 31/8 konsolideras kommunkoncernen, dvs 

inklusive bolag och räddningstjänst. För mer information se delårsrapporten 

samt bolagens och räddningstjänstens egna rapporter.  

Bedömning 

Delårsuppföljningen 2020-08-31 präglas av viss osäkerhet med anledning av 

den pågående coronapandemin. Osäkerheten gäller både intäktssidan och 

verksamheternas kostnader. Prognoserna för 2020 utgår från att 

coronasituationen håller sig ungefär som nuläget.   
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

 

Redovisningen av Uppdrag till verksamheten 2020-08-31 noteras till 

protokollet. 

 

Redovisningen av Måluppföljning 2020-08-31 noteras till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V) och Jan-Eric Wildros (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

följande tillägg: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga inköps- och 

anställningsstopp fram till och med 30 april i enlighet med nedan: 

A. Anställningsstopp inom samtliga förvaltningar.  

Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med 

behörighet och legitimation, förskollärare och barnskötare), vård- och 

omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig 

assistans) samt personal inom kostenheten (måltidspersonal, kockar, 

kokerskor), dock skall även undantagna tjänster prövas av 

förvaltningschef, så också vikariebehov.   

- Mer- och övertid beviljas bara i nödfall. 

- Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet. 

- Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av 

kommundirektören.   

B. Iköpstopp av varor och tjänster som inte är direkt nödvändiga för att 

bedriva verksamheten. Generellt undantagna från inköpsstoppet bör 

vara varor och tjänster som är direkt kopplade till brukare, elever m. 

fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och matvaror.  

- De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så 

liten omfattning som möjligt och helst inte alls.  

- Tjänsteresor prövas av förvaltningschef. 

- Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del 

bedrivs genom konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten 

och planverksamheten. 

- Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i 

närtid. 

- Beställningar som är gjorda berörs inte.  

C. Externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av 

kommunstyrelsen arbetsutskott. 

 

2. Konsekvenserna för respektive verksamhet med anledning av köp- och 

anställningsstopp ska återrapporteras till kommunstyrelsen vid 

bokslutsgenomgången.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

 

Redovisningen av Uppdrag till verksamheten 2020-08-31 noteras till 

protokollet. 

 

Redovisningen av Måluppföljning 2020-08-31 noteras till protokollet. 

 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att: 

1. Förlänga inköps- och anställningsstopp fram till och med 30 april i 

enlighet med nedan: 

A. Anställningsstopp inom samtliga förvaltningar.  

Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med 

behörighet och legitimation, förskollärare och barnskötare), vård- och 

omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig 

assistans) samt personal inom kostenheten (måltidspersonal, kockar, 

kokerskor), dock skall även undantagna tjänster prövas av 

förvaltningschef, så också vikariebehov.   

- Mer- och övertid beviljas bara i nödfall. 

- Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet. 

- Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av 

kommundirektören.   

B. Iköpstopp av varor och tjänster som inte är direkt nödvändiga för att 

bedriva verksamheten. Generellt undantagna från inköpsstoppet bör 

vara varor och tjänster som är direkt kopplade till brukare, elever m. 

fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och matvaror.  

- De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så 

liten omfattning som möjligt och helst inte alls.  

- Tjänsteresor prövas av förvaltningschef. 
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- Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del 

bedrivs genom konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten 

och planverksamheten. 

- Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i 

närtid. 

- Beställningar som är gjorda berörs inte.  

C. Externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av 

kommunstyrelsen arbetsutskott. 

 

2. Konsekvenserna för respektive verksamhet med anledning köp- och 

anställningsstopp ska återrapporteras till kommunstyrelsen vid 

bokslutsgenomgången.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder  
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§ 283 Dnr 2020-000437 040 

Information om kommunens krediter 2020-08-31 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2020-08-31 till 211 (246) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2019-12-31. 61 (66) % av kommunens 

lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 

56 (44) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.  

 

Riksbankens styrränta ligger sedan 2020-01-08 på 0,00 % (-0,25 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att tills 

vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 
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kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har 

förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta 

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att rapportera 

beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till 

kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar besluta att tills vidare, vid behov av nyupplåning 

och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer 

än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska 

fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att 

välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 284 Dnr 2020-000273 287 

Inriktningsbeslut ombyggnation av restaurangen på 
Kulturcentrum 

 

Sammanfattning  

Arbetet med projekt Kulturcentrum kommer att delas upp i olika etapper. För 

etapp ett gäller ombyggnad av Kulturcentrums entré, hörsal mm. Etapp två 

är till stora delar restaurangdelen med ett ombyggt storkök. Kostnadsläget är 

högt för nytt kök varpå ett inriktningsbeslut behövs.  

Bedömning 

Arbetet med projekt Kulturcentrum kommer att delas upp i olika etapper. För 

etapp ett gäller ombyggnad av Kulturcentrums entré, hörsal mm. Där är 

framtagande av förfrågningsunderlag igång och det blir konkurrensutsättning 

av ramavtalet för bygg. Gällande El, VS och Ventilation går de arbetena 

direkt på ramavtal. Etappindelningar beror delvis på att etapp ett är 

bidragsberoende och behöver startas igång för att kunna levereras i tid. Etapp 

två blir renovering av restaurangdelen och den delen är beroende av ett 

inriktningsbeslut om det ska vara restaurang där i fortsättningen eller inte.  

 

Conservator har gjort besiktning av golv, väggar och tak invändigt i 

restaurangdelen och Kulturcentrums entré. Det som framkommit i 

besiktningen står att läsa i det skriftliga utlåtandet (bifogat detta ärende). 

Rekommendationen är att byta golvet och utföra en syn av konstruktionen 

när denna är helt synlig. Väggarna bör bytas fram till tegelfasaden och taket 

behöver bytas rakt igenom (ev. kan bärande balkar vara kvar om de har 

klarat sig). Detta gäller för både Kulturcentrum och restaurangdelen. Viktigt 

att ha med sig är att det sannolikt kommer att krävas någon form av 

uppvärmning i golvkonstruktionen för att inte återigen drabbas utav 

fuktproblem. 

 

Gällande köket i restaurangdelen kan delar av befintlig köksutrustning (spis, 

fritös, stekhäll, blandningsmaskin, skalmaskin, komprimator och snabbhack) 

återanvändas men stora delar behöver bytas för att uppfylla gällande lagkrav. 

För att kunna göra nytt kök i restaurangdelen behövs även ett mindre antal 

kvadratmeter utav konsthallen tas i anspråk för att få till rätt mått på köket.  

En ny fettavskiljare behöver installeras om kök kvarstår. I fall där utrymmet 
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skall användas till annat än tillagning med fritös och större stekbord behövs 

inget fettavskiljare.  

Mark- och exploateringsenheten har begärt att få en kostnadsberäkning för 

alternativen att ha kvar kök/restaurang eller inte (nedan benämnt 

utställningshall) bedöms. Detta för att ett inriktningsbeslut ska kunna tas för 

att gå vidare i projekteringen. I nedanstående uträkning saknas 

VS/Ventilation. Just nu ser det ut så här:  

 Utställningshall  Kök/Restaurang   

      

Byggnation 1 199 000  2 879 000  Exkl. renovering tak 

Storkök   910 000  Oförutsett 40´ (exkl. bef utrustning) 

Kyla   825 720  Oförutsett 5% 

El 350 000  900 000   

VS/Vent Inväntar uppg.  1 375 000   

Utgrävning   152 000  Med uteservering 171 300:-  

 1 549 000  7 041 720   

      

Skillnad 5 492 720     
 

 

Ovanstående text är baserat på konsulternas beräkning. Oförutsedda 

extrautgifter samt byggherrekostnader är inte inkluderade.  

 

Ställningstagande om restaurangdelen ska renoveras med nytt storkök 

önskas. 

 

Tillägg 200902: I detaljplan från 1999 är bygganden för Kulturcentrum 

rivningsskyddad (q i detaljplan = värdefull miljö. Befintlig byggnads yttre 

skall bevaras (fasad, takmateriel, fönster). Byggnad får ej rivas). Bygganden 

i detaljplan få inte vara högre än en (1) våning.  

Arbetsutskottets beslut 2020-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Överlämna kulturcentrum till platsutredningen för ett Museum i 

Ronneby kommun som ett möjligt förslag där delar av kulturcentrum 

kan användas till lokaliseringen.   

2. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att djupare utreda 

kulturcentrums skick och framtida användningsområde. 
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Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) och Tony Holgersson (SD). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Överlämna kulturcentrum till platsutredningen för ett Museum i 

Ronneby kommun som ett möjligt förslag där delar av kulturcentrum 

kan användas till lokaliseringen.   

2. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att djupare utreda 

kulturcentrums skick och framtida användningsområde. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Peter Robertsson  
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§ 285 Dnr 2019-000590 253 

Stenabyholm 1:1, ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

Ansökan om köp av ön Stenabyholm 1:1 har inkommit. Ändamål för köp är 

bland annat sjöfågeljakt. Som alternativ till köp kan markbyte tänkas mot en 

fastighet på Eneholmen. 

 

Tillägg 200805: Mark- och exploateringsenheten har januari 2020 låtit 

värdera fastigheten genom Värderingsbyrån i Växjö. Fastigheten värderas till 

300 000 kronor. Värdet för att behålla en helägd ö i kommunal regi får anses 

större än att sälja Stenabyholm 1:1.  

Bedömning 

Ansökan om köp av ön Stenabyholm 1:1 har inkommit. Sökande önskar 

köpa ön för att bland annat bedriva sjöfågeljakt och skärgårdsvård i form av 

skötsel av öns vegetation. Ronneby kommun äger ensam ön som är på 15523 

kvm. Kommunen har inga arrenden på ön utan arrenderar endast ut 

sjöfågeljakt vid anmält intresse. Intresset att jaga sjöfågel kan tillgodoses 

utan köp.  

 

Som alternativ till köp av Stenabyholm så kan sökande tänka sig att byta 

mark. I byte mot Stenabyholm skulle då del av Eneholmen vara ett 

alternativ. Sökande äger del av ön (sökandens del 59307 kvm). Eneholmen 

är en splittrad ö sett till markanvändning och ägandeskap. Det finns på hela 

ön totalt nio fastigheter och minst lika många ägare. Ronneby kommun äger 

del av ön. Någon förbättring av skötsel av ön kommer inte att ske genom ett 

markbyte varpå det förslaget bör förkastas. 

 

Tillägg 200805: Mark- och exploateringsenheten har januari 2020 låtit 

värdera fastigheten genom Värderingsbyrån i Växjö. Fastigheten värderas till 

300 000 kronor. Försäljning av enskilda öar utan uppdelad äganderätt sker 

sällan. Äganderättsvärdet för kommunen är relativt stort och en av 

anledningarna till att fastigheten inte bör säljas. Med fastigheten följer 

vattenområde och ett antal samfälligheter på land. Värdet i samfälligheterna 

är inte medräknat i värderingen. Samfälligheterna består av vägar och 

garnhage i Stenaby. Värdet av att äga strandnära samfälligheter är inte ringa.  
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Ön kan inte bebyggas med bostadsbyggnad på grund av de restriktioner som 

finns i området (fågelskydd, strandskydd, riksintresse naturvård).   

Sökande har tidigare försökt att köpa Stenabyholm 1:1. Kommunstyrelsen sa 

nej till försäljning 2012-08-07 (§214) efter att även Miljö- och 

byggnadsnämnden sagt nej till försäljning.  

Med ovanstående underlag bör försäljning av Stenabyholm 1:1 inte ske.  

  

Stenabyholm 1:1 

Eneholmen 
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Stenabyholm 1:1 

Eneholmen 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att neka köp av Stenabyholm 1:1 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att neka köp av 

Stenabyholm 1:1. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen nekar köp av Stenabyholm 1:1. 

________________ 

Exp: 

Sökande 

Mark- och exploateringschef 
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§ 286 Dnr 2020-000417 011 

Solcellsanläggning i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Företaget Hemhagen Fastigheter AB har önskemål om att uppföra en 

solcellsanläggning i Ronneby kommun. Anläggningen är tänkt att bli 

Sveriges största. Området som man pekat ut som intressant och där möjlighet 

finns till utökning är väster om Ronneby, bakom värmeverket.  

Bedömning 

Företaget Hemhagen Fastigheter AB har önskemål om att uppföra en 

solcellsanläggning i Ronneby kommun. Anläggningen är tänkt att bli 

Sveriges största (jämförelse största idag: 11 ha, 5,5 megawattimmar och 

20 000 solpaneler). Slutlig finansiär och ägare av solcellsparken kommer 

vara ett av SEB Investment Management AB förvaltat bolag. Hemhagen 

Fastigheter AB är genom avtal ombud för SEB Investment Management AB 

och fastighetsfonden SEB Arkadia Bostad. 

 

Området som man pekat ut som intressant och där möjlighet finns till 

utökning är väster om Ronneby, bakom värmeverket. Markområdet omfattas 

inte utav detaljplan och är inte särskilt utpekat i översiktsplanen frånsett ett 

mindre område som är för värmeverkets utveckling. Se bild nedan. 
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Aktuellt område som kan vara möjligt ses på nedanstående bild (runt 18 ha) 

 

Området ligger under Försvarsmaktens influensområde för buller. En kort 

första kontakt har skett med Försvarsmakten om hur man generellt ser på 

solcellsanläggningar. De svarar kort såhär: ” Således gäller att 

solcellsanläggningar som ska monteras på en byggnad som ligger inom 

påverkansområde för buller eller annan risk samt övriga påverkansområden, 

tillhörande riksintressen för totalförsvarets militära del enligt 9 kap 3 § 

punkten 3 c. bör föregås av en bygglovsprövning av berörd kommun om 

fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.” 

 

Företaget tänker sig att finansiera, bygga och driftas helt i egen regi. Marken 

bör som förslag inte säljas utan arrenderas ut på ett längre kontrakt. Området 

måste hägnas in men vägarna ska vara fria för allmänhetens tillgänglighet till 

området.  

 

Ställningstagande om fortsättning önskas.  

Arbetsutskottets beslut 2020-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

dialogen med aktuell intressent om att uppföra en solcellsanläggning i 

Ronneby ska fortsätta.     

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(99) 
2020-10-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att dialogen med aktuell intressent om att uppföra 

en solcellsanläggning i Ronneby ska fortsätta.     

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef 

Näringslivschef 
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§ 287 Dnr 2020-000210 250 

Förstudie för byggnation av idrottshall i Listerby 

 

Sammanfattning  

En förstudie kring ny idrottshall i Listerby har genomförts under sommaren. 

Förstudien har tittat på kostnader, förutsättningar, alternativ utformning av 

hallar och lämplig fysisk placering. Förstudierapporten visar på ett behov av 

ny idrottshall i Listerby. Platsen som pekas ut är centrumtomten (vid gamla 

affären) i Listerby. Medborgardialog har skett genom samtal med bland 

annat föreningar och en öppen enkät på nätet. Förstudien är gjord enligt 

Ronneby kommuns projektmodell och förstudien visar att de kostnader som 

bygget innebär är acceptabla mot den nytta som skapas och därför bör man 

gå vidare med projektet.  

Bedömning 

En idrottshall i Listerby var ett vallöfte från Ronnebyalliansens inför valet 

2018. Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen erhöll ett särskilt uppdrag från 

kommunfullmäktige i budgeten 2019 om att ta fram ett förslag på 

projektplan för uppförande av en idrottshall i Listerby med redovisning till 

kommunstyrelsen i juni 2019. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 att 

godkänna den föreslagna projektplanen. Projektplanen innebar att arbetet 

skulle startas upp med en förstudie där bland annat en dialogfas med boende 

och föreningar ska ske för att fånga upp önskemål och synpunkter till 

projektet. Mark- och exploateringsenheten fick i uppdrag att samordna en 

projektledare och genomföra en förstudie. 

 

Under sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog på nätet genom en 

enkät med ett antal frågor (se bilagor) samt ett antal samtal med olika 

föreningar och intresserade i Listerbyområdet. Studiebesök till allhallen i 

Holmsjö genomfördes för att hämta information kring hur en allhall är 

uppbyggd och även få med sig lärdomar ifrån det projektet.  

 

Flera placeringar har diskuterats och kommit upp i medborgardialogen. 

Bland annat centrumtomten vid gamla affären och åkern bredvid förskolan 

Backsippan. Förstudien pekar ut centrumtomten som det bästa alternativet. 

Det krävs dock att pingislokalen rivs och det i sig innebär att möjlighet för 

pingisverksamheten måste kunna erbjudas i den nya hallen.  
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Kostnader för att uppföra en hall beror på den omfattning av hall som man 

beslutar om. Detaljplan kommer att krävas och bör snarast ges som uppdrag 

till miljö- och byggnadsförvaltningen för att en detaljplan ska stå klar när 

projektering kan vara klar om sådant beslut tas. Driftskostanden beror på 

vilken hall som uppförs men som jämförelse kan tas Ronneby Sporthall där 

driftskostnaden är ca 2, 8 miljoner/år. 

 

Förstudien har genomförts enligt beslutat projektmodell för Ronneby 

Kommun. Det innebär att förstudien ska leda till beslut om fortsättande eller 

inte. Förstudien som gjorts visar på behov av att fortsätta med projektet. 

Listerbyskolan är trångbodd och samhället Listerby växer. Nyttan med att 

genomföra projektet är rimlig i förhållande till de kostnader som projektet 

medför. 

 

Tidsplan för projektet skulle kunna se ut som följande (och är under 

förutsättning att allt flyter på, politiska beslut tas och finansiering finns): 

Hösten/vintern 2020 – Förstudien avrapporteras och godkänns politiskt. I 

samband med detta ges uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden att starta 

detaljplan. 

 Vinter/Vår 2021 – Uppstart av detaljplanearbetet. 

 Hösten 2021 – Projektering av området och utemiljön. 

 Våren 2022 – Antagande av detaljplan. 

 Sommaren 2022 – Byggprocessen startar. 

 Hösten/Vintern 2023 – Idrottshallen klar för att tas i bruk och 

utemiljön färdigställd. 

 

För att projektet ska kunna fortsätta efter förstudiearbetet krävs dels beslut 

om detaljplan dels beslut om uppstart av projektgrupp och beslut om 

finansiering. Byggprojektledare finns hos Mark- och exploateringsenheten 

och uppdraget ska riktas till den enheten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättad förstudie för 

idrottshall i Listerby.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

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

(C), Peter Bowin (V), Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S) och Malin 

Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad 

förstudie för idrottshall i Listerby.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(99) 
2020-10-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 288 Dnr 2020-000467 261 

Ansökan om anläggande av padelanläggning på 
Karlstorp 2:1 

 

Sammanfattning  

Tre intressenter har gjort gemensam sak och lämnat in en framställan om att 

få uppföra sex padelbanor på kommunal mark i Ronneby Brunnspark. 

Intressenterna kommer att finansiera, genomföra byggnationen samt sköta 

padelbanorna helt i egen regi. Den kommunägda marken kommer att 

arrenderas ut.   

Bedömning 

Tre intressenter, Ronneby Tennisklubb, Blekinge Actioncenter AB samt 

Louise Iversen och Martin Cedergren, har lämnat en framställan om att få 

uppföra sex padelbanor för utomhusbruk i Ronneby Brunnspark (på 

fastigheten Karlstorp 2:1). Intressenterna gör gemensam sak för att kunna 

tillgodose ett allmänt intresse för padelspel och bidra till en utveckling av 

Brunnsparken. Blekinge Actioncenter är företaget som driver de sex 

inomhusbanorna på Industrigatan.  

 

Platsen som man vill etablera sig på är på två ställen inom Brunnsparken. 

Fyra banor önskar man placera på grusplanen bortom Silvergrottan samt två 

banor på nuvarande tennisbana 1 närmast hotellet. Att etablera banorna på 

grusplanen bedöms kunna fungera inom reservatet under förutsättning att 

hänsyns tas till materialval och färgsättning för att harmonisera med 

omgivningen i parken. Länsstyrelsen kommer att behöva yttra sig angående 

byggnationen. Vid tennisbanorna krävs det sannolikt ännu större 

hänsynstagande och anpassning till omgivningen med tanke på närheten till 

brunnsvillorna.  

 

Intressenterna kommer att stå för all finansiering, genomförande av 

byggnation samt skötsel av padelbanorna. Den kommunägda marken 

kommer att arrenderas ut.  

 

Ställningstagande önskas om fortsatt diskussion ska ske enligt ovan 

beskrivet koncept, dvs arrende på Karlstorp 2:1 för fyra utomhusbanor för 

padelspel på grusplanen vid Silvergrottan och 2 vid hotellet.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till diskussionen och ger 

mark- och exploateringsenheten i uppdrag att fortsätta diskussionen med 

intentionen att tillskapa padelbanor i Ronneby Brunnspark. 

Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S) och Malin Månsson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till diskussionen och ger mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att fortsätta samtalet med intentionen att 

tillskapa padelbanor i Ronneby Brunnspark. 

________________ 

Exp: 

Mark-och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  
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§ 289 Dnr 2020-000425 303 

Utökning av verksamhetsområde för Kalleberga 8:267 

 

Sammanfattning  

 På fastigheten Kalleberga 8:267 planeras en ny förskola att byggas med 

plats för 120 barn. Behovet av att ansluta fastigheten till det kommunala 

nätet är stort. På fastigheten finns planer på ytterligare exploatering i 

framtiden.   

Bedömning 

Fastigheten Kalleberga 8:267 är stor och för området där förskolan ska 

byggas saknas detaljplan. På delar av fastigheten finns detaljplan som tillåter 

bostäder. Vatten- spill- och dagvattenledningar finns i närheten. Behovet av 

att anslutas till det kommunala nätet är stort. Utökningen av 

verksamhetsområde gäller därför för vatten och spill. Dagvatten bedöms 

kunna hanteras inom egen fastighet. Miljöteknik är ledningshavare.  

På fastigheten Kalleberga 8:267 finns planer på ytterligare exploatering i 

framtiden.  Fastigheten är markerad med blått på karta nedan. 

 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta utöka verksamhetsområde för vatten 

och spill gällande fastigheten Kalleberga 8:267.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde för vatten och spill 

gällande fastigheten Kalleberga 8:267. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 

verksamhetsområde för vatten och spill gällande fastigheten Kalleberga 

8:267. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 290 Dnr 2020-000244 010 

Utökning av verksamhetsområde för del av Droppemåla 
1:87 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2020-06-25 § 179 beslut om att utöka 

verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten gällande del av 

Droppemåla 1:87 (se protokollsutdrag från KF 2020-06-25 § 179). Vad avser  

den karta som finns med i protokollet och som ska visa det berörda området 

har den markering som ska vissa detta fallit bort i protokollet, varför detta nu 

behöver rättas. Området som berörs är följande:  

 

  

Bedömning 

Se protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-06-15 § 179. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområde för vatten, spill och 

dagvatten gällande del av Droppemåla 1:87 i enlighet med nedan: 

 

  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 

verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten gällande del av 

Droppemåla 1:87 i enlighet med nedan: 

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 291 Dnr 2019-000148 253 

Fastighetsförsäljning Kilen  

 

Sammanfattning  

 AB Ronnebyhus bygger 84 hyreslägenheter på Kilen. Köpekontrakt finns 

upprättat.   

Bedömning 

 AB Ronnebyhus bygger 84 hyreslägenheter på Kilen som är 

inflyttningsklara sommaren 2021. Köpekontrakt finns upprättat. Markpriset 

följer de riktlinjer som finns för Kilenområdet dvs 125 kr per kvadratmeter.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

godkänna upprättat köpekontrakt.   

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

upprättat köpekontrakt. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 292 Dnr 2020-000284 253 

Förfrågan om köp av kommunal mark, del av Risatorp 
1:10 till Sjölejonet 1 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har ansökt om att köpa till ca 4000 kvm 

mark från kommunägda Risatorp 1:10. På Sjölejonet 1 bedrivs en 

markentreprenadfirma (F:a Willy Persson) och marken som önskas köpas är 

tänkt att nyttjas för utökning av den verksamheten.  

 

Då det aktuella markområdet bland annat ligger inom naturreservatet för 

Södra Brunnsskogen är försäljning av marken inte genomförbar.  

Bedömning 

Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har ansökt om att köpa till ca 4000 kvm 

mark från kommunägda Risatorp 1:10. På Sjölejonet 1 bedrivs en 

markentreprenadfirma (F:a Willy Persson) och marken som önskas köpas är 

tänkt att nyttjas för utökning av den verksamheten. 

 

Marken ligger inom det kommunala naturreservatet för Södra Brunnsskogen. 

Naturreservat och andra områdesskydd regleras i miljöbalkens 7 kapitel. Då 

det enligt reservatsföreskrifterna är förbjudet att avstycka tomt innebär det 

att berörd del av reservatet måste upphävas för att en försäljning av marken 

ska kunna ske. Eftersom reservatet är kommunalt är det kommunen som tar 

beslut om förändringar av det. Dock kan reservatsgränser inte ändras hur 

som helst, utan det krävs synnerliga skäl.  Synnerliga skäl är ett av de högst 

ställda kraven inom svensk rätt. I förarbetena till miljöbalken anges att syftet 

med ett beslut om naturreservat ska vara att skapa ett definitivt skydd och 

endast undantagsvis ska avsteg från skyddet göras. Normalt sett ska inte 

privata exploateringsföretag tillåtas som skäl för upphävande, vilket detta 

ärende faller in under. 
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Vidare har markområdet tidigare använts som lertag och i takt med att den 

verksamheten avvecklats har området fyllts ut. År 2012 gjordes provgropar 

på markområdet som gav indikationer på att området är utfyllt med bygg- 

och fyllnadsmassor. Det är olämpligt att fylla upp markområdet då det 

hindrar och försvårar en framtida sanering av området, se bifogad skrivelse 

Risatorp 1:10 – angående eventuell försäljning av mark i anslutning till 

Sjölejonet 1 och planer på utfyllnad.  

 

För att kunna överföra mark som inte är detaljplanerad till en fastighet som 

ligger inom detaljplan kan det dessutom krävas att en ny detaljplan tas fram 

för Sjölejonet 1 och den mark som önskas köpas.  

 

Kartskiss över området 
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Söder om Sjölejonet 1 finns kommunägd mark som redan är planlagd för 

industriändamål och som inte omfattas av naturreservatet.  

 

Utdrag ut gällande detaljplan samt markering (lila) av lämpligare område 

för försäljning 

 

Sammantaget görs bedömningen att försäljning av marken inte är lämplig då 

den ligger inom naturreservat samt att upphävande av naturreservat i syfte att 

tillgodose en privat exploatering inte uppfyller det högt ställda kravet att 

synnerliga skäl för upphävande måste föreligga. Det faktum att det finns 

detaljplanerad mark direkt söder om Sjölejonet 1 gör att det saknas motiv att 

försöka få till stånd en försäljning av just det markområde som önskas köpas 

enligt ansökan. 

 

2020-06-05 Dialog har skett med intressenten om att det finns detaljplanerad 

mark söder om Sjölejonet 1. Köparen uttrycker att det inte finns något 

intresse av att förvärva den marken då detta skulle innebära att markägandet 

blir splittrat då tillfartsvägen går mellan Sjölejonet 1 och det detaljplanerade 

området. Förslag att anpassa verksamheten och därmed nyttja marken söder 

om Sjölejonet 1 till sådant som inte kräver en sammanhängande yta med 

tanke på vägen har diskuterats. Intressenten framför att det enbart är marken 

som tidigare önskats köpa som är av intresse. 
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2020-09-01 Nedan beskrivs de två alternativen till utökning av Sjölejonet 1 

som kan studeras vidare. Grundprincipen är att köparen av marken står för 

alla de kostnaderna som krävs för att förvärva marken. Posterna är 

kostnadsuppskattade nedan. För resonemang kring lämplighet och möjlighet 

till genomförande hänvisas till vad som framkommit i ärendet tidigare.  

Alternativ 1  - Utöka med mark direkt öster om Sjölejonet 1 (tillfart till 

cirkusplatsen kvarstår) 

-Upphävande av naturreservat ca 100 000 kr (enligt utredning i tidigare 

ärende) 

-Ny detaljplan ca 150 000 kr 

-Markpris 171 kr/kvm enligt riktlinjer  

-Förrättningskostnad ca 45 000 kr  

 

Alternativ 2 – Utöka med mark direkt söder om Sjölejonet 1 (befintlig 

tillfart till cirkusplatsen försvinner) 

- Ny detaljplan, ca 150 000 kr 

- Markpris 171 kr/kvm enligt riktlinjer 

- Förrättningskostnad ca 45 000 kr 

-Ny tillfartsväg från Risatorpsvägen till cirkusplatsen ca 900 000 kr.  

 

 

I alternativ 2 bedöms naturreservatet inte beröras. I ett eventuellt kommande 

detaljplanearbete kommer bland annat frågan om att stänga tillfarten till 

cirkusplatsen och Brunnsskogen studeras men det kan påtalas redan nu att 

tillfarten behövs ur kommunal synpunkt. Marken är förorenad vilket gör att 

tillfartsvägen bör behållas ifall krav på sanering ställs på kommunen. 

Sanering är inte möjligt utan tillfartsväg. Vidare är tillfarten viktig ur 

markägarsynpunkt eftersom större delen av södra Brunnsskogen nås via den. 

Vid arbeten med större maskiner, exempelvis dikesrensningar och gallringar 

mm behövs den.  Cirkusplatsen används inte längre till cirkus lika frekvent 

som tidigare men andra intressenter med bland annat fokus på hälsa och 

träning har visat intresse för att etablera någon form av träningsanläggning/ 

hinderbana på platsen. För att möjliggöra detta eller någon annan lämplig 

markanvändning utifrån platsens förutsättningar krävs att det finns en 

tillfartsväg till området.  

Väljer man att gå vidare med planläggning enligt alternativ 2 behöver en ny 

tillfartsväg till cirkusplatsen anläggas. Lämpligheten att ha ytterligare en 

tillfart från Risatorpsvägen på ett relativt kort sträcka kommer också att 

studeras i ett detaljplanearbete. Det innebär också en risk att anlägga en väg i 
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området då det krävs mycket massor för att den ska hamna i rätt nivå och 

påförande av massor riskerar att försvåra en framtida sanering.  Kostnaden 

för att anlägga och projektera ny tillfartsväg på ca 150 meter uppskattas till 

ca 900 000 kronor.  Då är inte kostnader förknippade med eventuella krav på 

sanering vid anläggandet eller särskild hantering utifrån markens tidigare 

användning inräknat.  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta avslå försäljningen av markområdet.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. Till kommunstyrelsens möte ges i uppdrag åt 

mark- och exploateringsenheten att kommunicerar kostnaderna och pris vad 

avser alternativ ett till sökande och till mötet återkomma med sökandens svar 

om denna är fortsatt intresserad eller inte.   

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) och 

Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen avslår ansökan om köp 

av markområdet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om köp av markområdet.  

________________ 

Exp: 

Sökande 

Mark- och exploateringsenheten. Anna Hinseäng 

Mark- och exploateringsenheten, Sara Jonasson  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

66(99) 
2020-10-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 293 Dnr 2020-000107 253 

Kuggeboda 4:47 Ansökan om markköp, utökning av 
befintlig tomt 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Kuggeboda 4:49 har ansökt om att få köpa till mark, 

bland annat för att möjliggöra för bilparkering inom egen fastighet. 

Markpriset följer antagna riktlinjer och köparen står för 

förrättningskostnaderna.  

Bedömning 

Fastighetsägaren till Kuggeboda 4:49 har ansökt om att få köpa till mark. 

Fastigheten används som sommarbostad. Syftena med utökningen av marken 

är flera. Dels har fastigheten nyligen anslutits till VA-nätet och 

pumpstationen ligger i dagsläget utanför tomtgränsen. Vid utökning av 

tomten hamnar denna innanför. Utökningen ger även möjlighet till 

bilparkering inom egen fastighet då husets placering och befintliga 

tomtgränser idag inte möjliggör detta. Det är önskvärt att kunna parkera 

inom egen fastighet och dessutom uppföra ett kraftigare staket i gränsen med 

tanke på att hela den angränsande naturmarken utanför är upplåten för 

kobete.  

Markpriset uppgår till 65 kr/kvm och följer antagna riktlinjer. Köparen av 

marken står för förrättningskostnaden vid överföring av marken.  

Området är inte detaljplanelagt och ligger inte inom strandskyddat område. 

Det finns inget kommunalt intresse av marken och den föreslagna 

försäljningen påverkar inte kommunens markägande negativt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering.  

Arbetsutskottets beslut 2020-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Malin Månsson (S). 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering. Till 

detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Sökande 

Mark- och exploateringsenheten , Anna Hinseäng  
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§ 294 Dnr 2020-000356 265 

Remiss - Bildande av naturreservatet Ronneby 
blåmusselbankar  

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av naturreservatet 

Ronneby blåmusselbankar i Ronneby och Karlskrona kommuner. De ger 

Ronneby kommun möjlighet att yttra sig över förslag till beslut om bildande 

av naturreservatet samt förslag till skötselplan för naturreservatet.  

 

Naturreservatet Ronneby blåmusselbankar i Ronneby och Karlskrona 

kommuner omfattar ett mer än 14 000 hektar stort havsområde, och 

innehåller bland annat rev med sammanhängande artrika rödalgsbälten och 

täta bestånd av blåmusslor. Några av de mindre öarna är viktiga 

häckningslokaler för fågel som skräntärna, silvertärna och svärta. 

Naturreservatet Ronnebys blåmusselbankar bidrar till att uppfylla 

miljökvalitetsmålen Hav i balans, Levande kust och skärgård och Ett rikt 

växt- och djurliv samt friluftslivsmålet Skyddade områden som resurs för 

friluftslivet. Naturreservatet värnar också viktiga ekosystemtjänster som 

fiskreproduktion, vattenrening, produktion av födoresurser för fågel och fisk 

samt viktiga upplevelsevärden. Naturreservatet omfattas även av 

samverkansplanen för biosfärområde Blekinge Arkipelag. 

 

I havsplanen för Blekinge är huvudanvändningen av detta område försvar 

och natur. Förskrifterna för naturreservatet ska inte utgöra något hinder för 

försvarsmakten att bedriva militär verksamhet och övningar inom 

riksintresset för totalförsvarets militära del Sjöövningsområde 

Hanö/Torhamn, samt verksamhet inom Södra Tjurkö och Bollö skjutfält som 

påverkar influensområde för buller eller annan risk.  

Bedömning 

Ronneby kommun är positiva till bildandet av naturreservat Ronneby 

blåmusselbankar. Det är värdefullt med ett naturreservat som innehåller 

livsmiljöer som kompletterar det befintliga nätverket av marina skyddade 

områden.   

 

Under uppgifter för naturreservat under för andra gällande bestämmelser 

anges enbart riksintresse för totalförsvaret. Det finns fler riksintressen som 
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upptar delar av området t.ex. riksintresse för friluftsliv, naturvård, 

geografiska bestämmelser kustzonen och sjöfart farled. 

 

I andra stycket på sidan 7 så framgår det inte vilken ö som har en relativt stor 

gråtrutskoloni.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 

ovanstående bedömning som yttrande över Beslut om bildande av 

naturreservat Ronneby Blåmusselbankar i Ronneby och Karlskrona 

kommuner.  

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD), Ola Robertsson (S) och 

Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar på att kommunstyrelsen lämnar 

följande yttrande över bildande av naturreservatet Ronneby 

Blåmusselbankar: 

”Vid bildandet av ett naturreservat måste avvägningar göras mellan vilka 

positiva effekter man räknar med att uppnå till de negativa konsekvenser 

åtgärden innebär för framtida exploatering 

 

Att bilda ett så stort naturreservat på över 14 000 hektar utanför Ronnebys 

kust innebär betydande inskränkningar av möjligheten att exploatera området 

i framtiden. 

 

Området som utpekas har i dag mycket lite yttre påverkan på havsmiljö och 

musselbankar 

 

De negativa konsekvenserna som bildande av naturreservatet skulle innebära 

ifråga om yrkesfiske, jakt och framtida i dag okända exploateringar med mera 

överväger de väldigt små positiva effekter som bildandet av naturreservatet 

skulle föra med sig. 

 

Ronneby kommun motsätter sig genomförandet att bilda naturreservatet 

Ronneby blåmusselbankar i sin helhet”.  
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Ola Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

tjänsteförslaget.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar ja. 

De som önskar bifall Bengt Sven Åke Johanssons (SD) förslag röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges tolv (12) ja-röster 

och fyra (4) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med tjänsteförslaget.  

Namn Ja Nej Avstår  

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Silke Jacob (C)* X   

Lena Karstensson (M)* X   

Magnus Pettersson (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Malin Månsson (S) X   

Ola Robertsson (S) X   

Jan-Eric Wildros (S) X   

Peter Bowin  (V)* X   

Nicolas Westrup (SD)  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Anders Oddsheden (SD)*  X  

Tony Holgersson (SD)*  

 

X  

Totalt  12 4 0 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar ovanstående bedömning som yttrande över remiss 

om bildande av naturreservat Ronneby Blåmusselbankar i Ronneby och 

Karlskrona kommuner. 

________________ 

Exp: 

Miljöutvecklare, Sofie Samuelsson 

Länsstyrelsen Blekinge  
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§ 295 Dnr 2019-000313 4310 

Klimat- och energistrategi för Blekinge 

 

Sammanfattning  

När klimat- och energistrategin för Blekinge var ute på remiss under 2019 

frågade Länsstyrelsen om Ronneby kommun kunde ställa sig bakom 

remissen. Kommunen svarade att vi inte kunde ställa oss bakom Blekinges 

klimat- och energistrategin i dess dåvarande utförande. Klimat- och 

energistrategin behövde få ett mer strategiskt innehåll samt en bättre struktur 

för att Ronneby skulle kunna ställa sig bakom den. Kommunen föreslog att 

länsstyrelsen skulle återkomma med sin förfrågan efter det att strategin har 

blivit reviderad utifrån inkomna synpunkter. 

Klimat- och energistrategi för Blekinge antogs av Länsstyrelsen under våren, 

och därmed har länsstyrelsen återkommit med sin förfrågan om Ronneby 

kommun kan ställa sig bakom den regionala klimat- och energistrategin.   

Bedömning 

Klimat- och energistrategin för Blekinge har reviderats sedan 

remissversionen. Den antagna strategin har fåt ett mer strategiskt innehåll 

samt en bättre struktur och med det blivit en bra gemensam plattform för 

länets aktörer. Klimat- och energistrategin har ett övergripande mål som 

lyder:  

Blekinges koldioxidutsläpp ska halveras vart fjärde år från 2020. 

 

Strategin har fyra prioriterade fokusområden: 

Minskad energianvändning - Blekinge bidrar till Sveriges mål om 50 

procent effektivare energianvändning till år 2030 jämfört med 2005. 

Förnybar energi - Blekinges elproduktion är 100 procent förnybar år 2040. 

Solelen ska stå för cirka 5 procent av elanvändningen i Blekinge senast år 

2030, vilket motsvarar 110 MW installerad effekt. 

Transporter - Blekinge bidrar till att Sveriges mål om en fossilfri 

fordonsflotta är uppnått till år 2030. 

Engagera flera - De konsumtionsbaserade utsläppen minskar stadigt i 

Blekinge. År 2045 är utsläppen mindre än två ton per invånare. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

73(99) 
2020-10-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendet har varit uppe i miljö- och energirådet den 8 september 2020. Rådet 

valde att inte ta ställning till om kommunen kan ställa sig bakom Klimat- 

och energistrategi för Blekinge utan överlämnar det till Kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att Ronneby kommun ställer sig bakom 

Klimat- och energistrategin för Blekinge.  

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Ronneby kommun ställer sig bakom Klimat- och 

energistrategin för Blekinge. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Ronneby kommun ställer 

sig bakom Klimat- och energistrategin för Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 296 Dnr 2020-000281 007 

Granskningsrapport - Granskning av 
kompetensförsörjning 

 

Sammanfattning  

 Revisorerna har genomfört en granskning avseende kommunstyrelsens 

strategiska arbete med kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning är en av 

Ronneby kommuns stora utmaningar idag och framöver. Samtliga 

förvaltningar upplever svårigheter med kompetensförsörjning inom olika 

områden, exempelvis sjuksköterskor, behöriga lärare och chefer. 

Personalenheten har sedan 2019 arbetat med strategisk kompetensförsörjning 

i form av en kompetensinventering av befintliga kompetenser som grund för 

vidare analys samt ett projekt med grund i en ansökan om statsbidrag för 

socioekonomiskt eftersatta kommuner. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen 

följande: 

- fastställa en strategi och viljeinriktning för det kommunövergripande 

arbetet med kompetensförsörjning. 

- stärka sin samordnande roll i syfte att möjliggöra samverkan och 

erfarenhetsutbyten. 

- stärka uppföljningen av åtgärder och aktiviteter som genomförs 

kopplat till kompetensförsörjning. 

Bedömning 

 Revisionens synpunkter är relevanta då hela kommunen skulle gynnas av att 

en strategi för den strategiska kompetensförsörjningen tas fram. Med denna 

strategi som stöd bör det vara respektive förvaltnings ansvar att ta fram sin 

handlingsplan gällande kompetensförsörjning.  

 

För att planerna för och arbetet med strategisk kompetensförsörjning ska 

utvecklas bör processen ägas av respektive förvaltning. Förvaltningarnas 

intresse, behov och förutsättningar för att strategiskt arbete med 

kompetensförsörjningsfrågor är olika, vilket gör det svårt att göra en plan för 

hela kommunen. Respektive förvaltning har mandat att besluta om de 

åtgärder samt ekonomi för dessa som krävs. 
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Uppföljningen av förvaltningarnas handlingsplaner för strategisk 

kompetensförsörjning föreslås ske i samband med varje tertialuppföljning. 

Personalkostnader och därmed kompetensförsörjning är en stor del av 

förvaltningarnas ekonomi och uppföljningen av dessa områden bör därför 

ske samtidigt.  En kommunövergripande uppföljning föreslås ske i samband 

med årsbokslut och personalbokslut för samordning kring gemensamma 

åtgärder som behöver vidtas för hela kommunen.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Ge i uppdrag åt personalenheten att arbeta fram en strategi för den 

strategiska kompetensförsörjningen i kommun. Till strategin ska 

nämnds- och förvaltningsspecifika handlingsplaner kopplas 

2. Besluta om hur och när uppföljningar av handlingsplanerna för den 

strategiska kompetensförsörjningen ska ske, enligt förslag ovan. 

3. Överlämna detta beslut som yttrande till revisionen.   

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att: 

1. Ge i uppdrag åt personalenheten att arbeta fram en strategi för den 

strategiska kompetensförsörjningen i kommun. Till strategin ska 

nämnds- och förvaltningsspecifika handlingsplaner kopplas 

2. Besluta om hur och när uppföljningar av handlingsplanerna för den 

strategiska kompetensförsörjningen ska ske, enligt förslag ovan. 

3. Överlämna detta beslut som yttrande till revisionen. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ge i uppdrag åt personalenheten att arbeta fram en strategi för den 

strategiska kompetensförsörjningen i kommun. Till strategin ska 

nämnds- och förvaltningsspecifika handlingsplaner kopplas. 

2. Besluta om hur och när uppföljningar av handlingsplanerna för den 

strategiska kompetensförsörjningen ska ske, enligt förslag ovan. 

3. Överlämna detta beslut som yttrande till revisionen. 

 

________________ 

Exp: 

Personalenheten, Anna Isaksson 

Revisionen  
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§ 297 Dnr 2020-000452 4003 

Förlängning av Miljöprogrammet 

 

Sammanfattning  

Miljöprogram för Ronneby kommun 2017-2020 går ut 2020. Efter ett beslut 

av Koncernchefsgruppen 2020-02-21 har Strategisk utvecklingsenhet 

påbörjat ett uppdrag med att ta fram ett styrdokument för hållbarhet som ska 

ersätta Miljöprogrammet. Styrdokumentet för hållbarhet ska enligt 

tidsplanen vara fastställt av kommunfullmäktige under hösten 2021. Om 

Miljöprogrammet förlängs så att det gäller 2021 så behöver inte tid eller 

resurser användas för att ta fram ett nytt Miljöprogram för 2021. 

  

Bedömning 

Det är ett ökat fokus på hållbarhet och Agenda 2030 såväl politiskt som i den 

kommunala verksamheten. 

 

Miljöprogrammets fokus ligger i den ekologiska aspekten av 

hållbarhetsbegreppets tre delar (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet) 

och tar ansvar för den delen av kommunens hållbarhetsarbete.  

 

Syftet med uppdraget beskrivet ovan är att ta fram ett kommunövergripande 

styrdokument för hållbarhet. Effektmål med styrdokumentet är att få ett 

samlat hållbarhetsarbete i kommunkoncernen och uppnå synergier mellan de 

tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  

 

Flera styrdokument i kommunen behöver revideras och en önskan om att 

effektivisera genom att minimera antalet styrdokument gör det lämpligt att ta 

fram ett samlat styrdokument för hållbarhet. Att samla hållbarhet kan ge 

synergieffekter för kommunen. Det kan också bidra till en tydlighet i 

kommunikation i kommunens prioriteringar såväl externt som internt. Ett 

samlat övergripande styrdokument är en del i att arbeta för tillitsbaserad 

ledning och styrning. 

 

Om Miljöprogrammet förlängs så att det gäller 2021 behöver inte tid eller 

resurser användas för att ta fram ett nytt Miljöprogram för 2021. Tidsplanen 
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för uppdraget att ta fram ett styrdokument för hållbarhet har blivit ändrad 

sedan presentationen för KCG på grund av arbete med covid-19. Uppdraget 

bedöms ändå hinna bli klart 2021.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga Miljöprogram för Ronneby kommun 2017-

2020 till och med 2021.  

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga Miljöprogram för Ronneby kommun 2017-

2020 till och med 2021. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga Miljöprogram 

för Ronneby kommun 2017-2020 till och med 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 298 Dnr 2020-000456 022 

Feriearbete 2020 

 

Sammanfattning  

Feriearbete är en viktig insats för de unga i Ronneby kommun. Många får sin 

första arbetslivserfarenhet just genom sitt feriearbete när de är 17 år. Många 

berättar om 3 lärorika veckor när de avslutat sitt feriearbete. Sommaren 2020 

har 113 stycken haft 3 veckor feriearbete inom Ronneby kommun eller hos 

någon av de föreningar som vi har samarbetsavtal med. Kostnaden för 

feriearbetarnas löner uppgick till 1 264 043 kronor sommaren 2020 och 

Enheten för Arbetsmarknad och Integration har möjligheten att med 

enhetens beräknade överskott finansiera 104 043 kr av den kostnaden.      

Bedömning 

Feriearbete i Ronneby kommun erbjuds till ungdomar som fyllt 17 år men 

inte 18 år den 1 juli det aktuella året. Varje år får enheten för Arbetsmarknad 

och integration in 150-200 stycken ansökningar, av dem så brukar 10 % vara 

felaktiga ansökningar som oftast beror på att individerna inte är i rätt ålder 

eller är folkbokförda i en annan kommun. Ytterligare cirka 10 % brukar efter 

det tacka nej till sin placering oftast med anledningen att de fått annat arbete. 

Inför sommaren 2020 var det 113 stycken som tackade ja till sin placering 

och utförde 3 veckors feriearbete, det ger en kostnad på 1 264 043 kr. 

Enheten för Arbetsmarknad och Integration beräknar att kunna ta 104 043 kr 

av den kostnaden. Sommaren 2020 var speciell då vi inte kunde erbjuda 

några ferieplatser varken inom äldreomsorgen eller inom kök. Vi ersatte de 

platserna genom att de arbetsställen som redan tar emot just denna sommar 

tog emot några fler. Vi skapade även nya platser genom att föreningar som 

tidigare år inte tagit emot feriearbetare nu tog emot. Vi använde oss av 

regeringens satsning på ungdomsjobb och anställde 18- och 19 åringar som 

handledare ute i föreningar så att de i sin tur kunde ta emot feriearbetare. På 

det sättet lyckades vi även i år ge alla som var berättigade feriearbete 3 

veckors arbete. Feriearbete ger unga möjligheten att få erfarenhet, ofta deras 

första erfarenhet, av arbetslivet. Det ger de unga en inblick i arbetslivet men 

det ger också Ronneby kommun en möjlighet att visa upp vilka 

verksamheter som finns och vilken bredd det finns i arbetsmöjligheter inom 

kommunen.      
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Förslag till beslut 

Enheten för Arbetsmarknad och Integration föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att bevilja 1 160 000 kr för att täcka 

kostnaderna för feriearbetarnas löner sommaren 2020.       

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 

enheten för arbetsmarknad och integration 1 160 000 kronor för att täcka 

kostnaderna för feriearbete sommaren 2020. Finansiering sker vi 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar enheten för arbetsmarknad och integration 

1 160 000 kronor för att täcka kostnaderna för feriearbete sommaren 2020. 

Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.   

________________ 

Exp: 

Enheten för arbetsmarknad och integration, Therese Bohnsack 

Ekonomienheten  
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§ 299 Dnr 2020-000399 007 

Revisionsrapport: Granskning av 
krisledningsnämndens befogenheter och 
kommunstyrelsens uppsyn 

 

Sammanfattning  

EY har granskat kommunens krisledningsnämnd, vilket har utmynnat i 

granskningsrapporten ”Granskning av krisledningsnämndens befogenheter” 

som publicerades i augusti 2020. Granskningen syftade till att bedöma om 

nämnden hade överskridit sina befogenheter från det att den aktiverades i 

mars 2020. Kommunstyrelsen och krisledningsnämnden har av de 

förtroendevalda revisorerna förelagts att yttra sig över rapporten.  

Bedömning 

Granskningsrapporten sätter fokus på tillämpningsproblem och att det finns 

förbättringsåtgärder att vidta, vilket bilagt yttrande påvisar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att yttra sig över revisionsrapporten enligt 

förslag.  

Deltar i debatten 

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

Ola Robertsson (S) och Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen yttrar sig över revisionsrapporten enligt bilagt yttrande. 

Till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Revisionen  
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§ 300 Dnr 2020-000453 107 

Bolagsstyrning för kommunkoncerner - förslag på 
åtgärder för att uppnå bättre styrning 

 

Sammanfattning  

Sammanfattning ur PM från kommunjurist, Mathias Kågell: 

1.1 Det är viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de 

verksamheter som Ronneby kommun äger och förvaltar oavsett den 

juridiska formen. Både ABL och KL ställer krav på en löpande uppsikt 

över bolagens utveckling, resultat och ställning. För Ronneby 

kommunkoncern tillkommer den uppgiften kommunstyrelsen genom 

bestämmelser i kommunallagen1.  

1.2 Det kommunala aktiebolaget skall således följa ABL och inte KL, 

däremot så finns det bestämmelser i KL som kan komma att aktualiseras 

genom att ägaren är en kommun. En kommun får exempelvis inte verka 

utanför det kommunala kompetensområdet, ett kommunalägt bolag skall 

som en följd av det inte bedriva verksamhet som är otillåten att driva i 

förvaltningsform. 

1.3 Ägaren har ett antal olika verktyg för att styra bolaget i sådan 

riktning att bolaget direkt eller indirekt skapar nytta för medborgarna. 

Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är 

bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten 

återfinns. I Ronneby kommun kan man anse att bolagsordningarna mer 

eller mindre är tillfyllest. 

1.4 Det andra centrala styrinstrumentet är ägardirektiv. Där bör ägaren 

utveckla hur ändamålet med verksamheten skall uppnås. Sådana 

ägardirektiv kan omfatta både verksamhetsmål och ekonomiska mål. 

Ronneby kommun arbetar inte på ett bra sätt med dessa och rutinerna för 

hur ägardirektiv tas fram bör ses över. 

1.5 Den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv är dock 

inte tillräcklig för ett aktivt ägarskap. Det krävs också informell styrning 

i form av samråd och dialog mellan ägaren och bolaget, denna 

informella styrning bör konkretiseras i en tydlig bolagspolicy. 

Kommunkoncernen saknar idag konkretiserad informell styrning      

                                                 
1 6 kap. 9 § KL 
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Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Skicka kommunjuristens utredning på remiss till de kommunala 

bolagen.  

2. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att 

avbolagisera VA-,(vatten och avlopp), och 

renhållningsverksamheten.   

3. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att samla 

alla kommunkoncernens fastigheter i ett bolag. 

4. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda om resterande delar av 

bolagskoncernen kan samlas i ett bolag.  

5. Utreda om rörelsegrenen bredband ska ägas av ett bolag eller 

kommunen. I denna utredning ska driftsfrågor beaktas. 

6. Ge i uppdrag åt kommundirektören att ta fram en ny ägarpolicy. 

Deltar i debatten 

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

(C), Tommy Andersson (S), Magnus Pettersson (S), Jan-Eric Wildros (S), 

Malin Månsson (S) och Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

Magnus Petterson (S) yrkar enligt följande: 

Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar och tillägg: 

Förändringar 

1. Förslag till ny lydelse för att-sats 3 i arbetsutskottets förslag till 

kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i 

uppdrag att utreda möjligheterna att samla alla 

kommunkoncernens fastigheter i ett bolag. AB 

Ronnebyhus undantas utredningen.  

Tillägg 

1. Kommunstyrelsen tillsätter en projektgrupp bestående av 

kommunstyrelsens ledamöter inklusive de gruppledare som inte finns 

representerade i styrelsen. Återrapportering av arbetet med 

utredningen ska ske två gånger varav första innan jul och andra i 

mars 2021.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att utredningarnas syfte ska vara 

effektivitet, demokrati och ekonomi.  

3. Utredningen ska vara klar senast 30 april 2021.  

 

 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till Magnus Petterssons (S) förslag med tillägget 

att det i arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen, att-sats fyra, även 

framgår att utredningen kan resultera i att samtliga verksamheter förläggs i 

förvaltningsform.  

 

Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på Magnus Petterssons (S) 

ändringsförlag vad avser att-sats 3 i arbetsutskottets förslag till 

kommunstyrelsen. I övrigt bifall.   

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på första att-satsen i 

arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och finner att styrelsen bifaller 

detsamma.      
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Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på andra att-satsen i 

arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och finner att styrelsen bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på tredje att-satsen i 

arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen mot Magnus Petterssons (S) 

ändringsförslag och finner att styrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottet förslag. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs. 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) förslag röstar nej.  
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tio (10) ja-röster 

och sex (6) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Namn Ja Nej Avstår  

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Silke Jacob (C)* X   

Lena Karstensson (M)* X   

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Ola Robertsson (S)  X  

Jan-Eric Wildros (S)  X  

Peter Bowin  (V)*  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Anders Oddsheden (SD)* X   

Tony Holgersson (SD)* X 

 

  

Totalt  10 6 0 

      

Propositionsordning 4  

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Peter Bowin (V) 

tilläggsyrkande avseende fjärde att-satsen i arbetsutskottets förslag till 

kommunstyrelsen och finner att styrelsen bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 5 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på femte att-satsen i 

arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och finner att styrelsen bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 6 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på sjätte att-satsen i 

arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och finner att styrelsen bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 7 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Magnus 

Petterssons (S) tre stycken tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Skicka kommunjuristens utredning på remiss till de kommunala 

bolagen. 

2. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att 

avbolagisera VA-,(vatten och avlopp), och 

renhållningsverksamheten. 

3. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att samla 

alla kommunkoncernens fastigheter i ett bolag/förvaltning.  

4. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda om resterande delar av 

bolagskoncernen kan samlas i ett bolag/förvaltning.  

5. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda om rörelsegrenen 

bredband ska ägas av ett bolag eller kommunen. I denna utredning 

ska driftsfrågor beaktas. 

6. Ge i uppdrag åt kommundirektören att ta fram en ny ägarpolicy. 

7. Tillsätta en projektgrupp bestående av kommunstyrelsens ledamöter 

inklusive de gruppledare som inte finns representerade i styrelsen. 

Återrapportering av hur arbetet med utredning går ska ske två gånger 

varav 1:a innan jul och andra i mars 2021.  

8. Utredningens syfte ska utgå från effektivitet, demokrati och ekonomi.  

9. Utredningen ska vara klar senast 30 april 2021.  

________________ 

Exp: 

Kommundirektören 

Kommunjurist, Mathias Kågell 

Samtliga bolag  

Samtliga gruppledare 
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§ 301 Dnr 2020-000201 059 

Inköp som ett strategiskt verktyg 

 

Sammanfattning  

Beslut i Kommunstyrelsen 2020-04-20 § 178. 

Skapa en inköpsenhet för kommunkoncernen med hemvist i 

kommunledningsförvaltningen. 

 

Enheten ska styra hela inköpskedjan och ha ett nära samarbete med det 

operativa arbetet som sker ute, lokalt, i verksamheterna. Enheten ska vara 

koncerngemensam. Enheten ansvarar även för kommunkoncernens e-

handelssystem, upphandlingssystem samt processer och flöden kopplade till 

dessa. Dessutom medverkar man i arbetet med att starta upp en samordnad 

varudistribution inom kommunkoncernens verksamheter, när beslut om detta 

tagits. 

 

Målsättningen är att ha en sådan inköpsenhet bildad till halvårsskiftet 2021. 

 

Föreslagen organisationsförändring är MBL förhandlad, inga invändningar. 

Förslag till beslut 

Med hänvisning till bifogad utredning, föreslår jag följande 

 

- Att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige  

       att inrätta en strategisk inköpsenhet inom    

       kommunledningsförvaltningen,  

- Att enheten skall verka koncernövergripande. 

- Att tillskjuta 1350 tkr år 2021, och 2700 tkr år 2022 och framåt, för de nya 

tjänster som behöver inrättas. 

- Att hänskjuta frågan om finansiering till budgetberedningen  

- Att enheten skall vara i drift senast 2021-08-01 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S) och Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Inrätta en inköpsenhet inom kommunledningsförvaltningen, 

2. enheten skall verka koncernövergripande, 

3. tillskjuta 1350 tkr år 2021, och 2700 tkr år 2022 och framåt, för de 

nya tjänster som behöver inrättas, 

4. hänskjuta frågan om finansiering till budgetberedningen, 

5. enheten skall vara i drift senast 2021-08-01.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Kommundirektören 

Budgetberedningen, att Johan Sjögren  
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§ 302 Dnr 2020-000402 007 

Årsredovisning Sydarkivera 2019 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Sydarkiverar överlämnar årsredovisningen för år 2019. 

Revisorerna framför följande i 2019 års revisionsberättelse: 

”Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet 

Sydarkivera år 2019. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller 

för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 

kontroll i verksamheten samt för återredovisning till medlemskommunerna.  

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 

räkenskaper samt att pröva om verksamheten har bedrivits enligt uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i 

kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning. 

 Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet Sydarkivera i allt 

väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  

 Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 Vi bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.  

 Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 

fullmäktige uppställt. Styrelsen lämnar inte en sammanfattande 

bedömning av den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk 

hushållning för 2019. 

Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

ledamöterna i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för 2019 godkänns. ” ”  
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Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i 

kommunalförbunden Sydarkivera för verksamhetsåret 2019.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen i kommunalförbunden Sydarkivera för verksamhetsåret 

2019. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

94(99) 
2020-10-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 303 Dnr 2020-000242 006 

Tolkning av arvodesbestämmelser- Förtroendevald 
som erhåller begränsat årsarvode (kap. 2 i 
bestämmelse om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda).  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från personalutskottet 2020-05-05 § 9 

Personalutskottet beslutade vid möte 2020-04-20 om följande tolkning vad 

avser förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda som erhåller begränsat 

årsarvode (2 kap. 3 §, bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda): 

- Förlorad arbetsförtjänst ska endast ges för nämndssammanträde och 

förrättning.  Innebärande att förlorad arbetsförtjänst inte betalas ut för 

möten av förberedande art, tillexempel olika beredningar och 

arbetsutskott. Ej heller för budgetberedningar. 

Vidare beslutade personalutskottet att ge personalenheten i uppdrag att 

utifrån utskottets tolkning återkomma med en bedömning och analys av 

eventuella konsekvenser av denna tolkning. 

 

Personalenheten går igenom de felaktigt utbetalade arvodena..  

Personalutskottets beslut 2020-05-05  

1. Personalutskottet står fast vid sin tolkning att förlorad arbetsförtjänst 

endast ska ges för nämndssammanträde och förrättning.  Detta 

innebär att förlorad arbetsförtjänst inte betalas ut för möten av 

förberedande art, tillexempel olika beredningar och arbetsutskott. Ej 

heller för budgetberedningar. 

2. Personalutskottet förtydligar att alla årsplanerade aktiviteter i form av 

beredningar, arbetsutskott och nämndssammanträden ingår i det fasta 

arvodet för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode enligt 2 

kap. bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. 

Förlorad arbetsförtjänst lämnas enbart för förrättning och 

nämndssammanträde. För förrättning utgår även arvode utöver det 

fasta. Arvode och förlorad arbetsförtjänst lämnas inte för deltagande i 

budgetberedningar.  
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3. Personalutskottet beslutar utifrån tolkning i detta beslut att de som 

inte ansökt om förlorad arbetsförtjänst för åren 2019 och 2020 men 

har rätt till det ges möjlighet att ansöka om detta retroaktivt.  

4. Personalutskottet beslutar utifrån tolkningen i detta beslut att de 

arvoden och förlorad arbetsförtjänst som felaktigt utbetalats för åren 

2019 och 2020 ska rättas och återbetalas.  

Arbetsutskottets beslut 2020-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Fastställa personalutskottets tolkning om att förlorad arbetsförtjänst 

endast ska ges för nämndssammanträde och förrättning.  Detta 

innebär att förlorad arbetsförtjänst inte betalas ut för möten av 

förberedande art, tillexempel olika beredningar och arbetsutskott. Ej 

heller för budgetberedningar. 

2. Fastställa personalutskottets förtydligande om att alla årsplanerade 

aktiviteter i form av beredningar, arbetsutskott och 

nämndssammanträden ingår i det fasta arvodet för förtroendevalda 

som erhåller begränsat årsarvode enligt 2 kap. bestämmelser om 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Förlorad arbetsförtjänst 

lämnas enbart för förrättning och nämndssammanträde. För 

förrättning utgår även arvode utöver det fasta. Arvode och förlorad 

arbetsförtjänst lämnas inte för deltagande i budgetberedningar. 

3. Utifrån tolkningen i detta beslut fastställa att de som inte ansökt om 

förlorad arbetsförtjänst för åren 2019 och 2020 men har rätt till det 

ges möjlighet att ansöka om detta retroaktivt.  

4. Utifrån tolkningen i detta beslut fastställa att de arvoden och förlorad 

arbetsförtjänst som felaktigt utbetalats för åren 2019 och 2020 ska 

rättas och återbetalas.  

Jäv 

Ola Robertsson (S) och Malin Månsson (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Fastställa personalutskottets tolkning om att förlorad arbetsförtjänst 

endast ska ges för nämndssammanträde och förrättning.  Detta 

innebär att förlorad arbetsförtjänst inte betalas ut för möten av 

förberedande art, tillexempel olika beredningar och arbetsutskott. Ej 

heller för budgetberedningar. 

2. Fastställa personalutskottets förtydligande om att alla årsplanerade 

aktiviteter i form av beredningar, arbetsutskott och 

nämndssammanträden ingår i det fasta arvodet för förtroendevalda 

som erhåller begränsat årsarvode enligt 2 kap. bestämmelser om 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Förlorad arbetsförtjänst 

lämnas enbart för förrättning och nämndssammanträde. För 

förrättning utgår även arvode utöver det fasta. Arvode och förlorad 

arbetsförtjänst lämnas inte för deltagande i budgetberedningar. 

3. Utifrån tolkningen i detta beslut fastställa att de som inte ansökt om 

förlorad arbetsförtjänst för åren 2019 och 2020 men har rätt till det 

ges möjlighet att ansöka om detta retroaktivt.  

4. Utifrån tolkningen i detta beslut fastställa att de arvoden och förlorad 

arbetsförtjänst som felaktigt utbetalats för åren 2019 och 2020 ska 

rättas och återbetalas.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 304 Dnr 2020-000267 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 2020 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-25 § 92 

En skriftlig redovisning av Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 

kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för andra 

kvartalet 2020, redovisas för Socialnämnden.      

Socialnämndens beslut 2020-08-25 

Socialnämnden noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 305 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras:  

1. Sammanställning av delegationsbeslut 2020, mark- och 

exploateringsenheten. Till detta protokoll bifogad bilaga 3. 

2. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande, yttrande över 

remiss från SIS ”SS 854000- Styrning och ledning för hållbar 

utveckling i kommuner och regioner-Vägledning för genomförande 

av FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling”. Till detta protokoll 

bifogad bilaga 4. 

3. Återrapportering delegationsbeslut, personalfrågor, daterat 2020-09-

01. Till detta protokoll bifogad bilaga 5.      

Arbetsutskottets beslut 2020-09-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delegationsbesluten till protokollet.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 306 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

- Andreas, Massbön på offentlig plats, hur kunde detta godkännas? 

- Anonym elev på skolan, Distansstudier 

- Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Looping Event AB har försatts i 

konkurs,MNSP Make No Small Plans AB har försatts i konkurs 

- Claes Dahl, Ronnebybo rasar över utomhusmoskè i Brunnsparken 

- Nils-Erik Mattsson, Skrivelse till Kommunledningen i Ronneby 

kommun 

- Robert, Mellanöstern 

- Revisionen, Inbjudan/kallelse med anledning av grundläggande 

granskning 2020 

- SKR, Cirkulär 20:32 

- Sydostleader, Intresseanmälan Leader 2021-2027 

 

Protokollsutdrag 

- Sydarkivera 20200306 § 4, Budget 2021 plan 2020-2023  

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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Overenskommelse om fastighetsreglering

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Fastighet:

Mottagare:

Personnr:

Adress:

Telefon:

Fastighet:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

04s7 61 80 00

212000-0837

Ronneby Kuggeboda 4:47

Karin Andersson

19700731-2700

Doktor Sahldns gata 8 lgh 1201,413 22 Göteborg

0723-71618s

Ronneby Kuggeboda 4:49

1 Överlåtelseftirklaringoch fastighetens omfattning

1.1 Kommunen överlåter härmed till mottagaren del av fastigheten Kuggeboda 4:47 i
Ronneby kommun, markerad på karta.

2 Ersättning
2.1 Ersättningen är 65 kronor per kvadratmeter. Exakt summa bestäms i

lantmäteriforättningen. Ersättning ska betalas senast en månad efter lagakraftvunnen
ftnättning.

3 Tillträdesdag mm

3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3
vunnit laga kraft.

3.2 Överftiring av mark enligt det här avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Gränsema kan justeras i mindre omfaffning i samband med lantmäteriförrättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäteriet vilken härmed biträds av
avträdaren. Mottagaren svarar ftlr kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm

4.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten ftire tillträdesdagen ska bäras av
kommunen.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av
köparen.
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5 Inskrivningsåtgärder mm
5.1 Mottagaren ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6 Tvist
6.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol.

7 Förutsättningar fiir avtalets giltighet
7.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby kommuns Kommunfullmäktige

godkänner det. Om Kommunfullmäktige godkänner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under lorutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet fiirutsätter attLantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomftlrande av fastighetsreglering.

7 .3 Om forutsättningarna enligt 7.1 och 7 .2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

8 Avtalsexemplar
8.I Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsiff

Kommunen Mottagaren

Ronneby den Ronneby den

Roger Fredriksson Karin Andersson

Anna Hinseäng
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Kartskiss tillhörande överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kuggboda 4:47
(kommunen) och Kuggeboda 4:49 (Karin Andersson)

KUGGEBODA 4:47
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2020t399
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KOMMUN

Julia Brorsson, 0457-61 8050
julia. brorsson@ronneby. se

Yttrande - EY granskningsrapport augusti 2020
"Granskning av krisledningsnämndens befogenheter"

Sammanfattning

EY har granskat kommunens krisledningsnåimnd, KLN, vilket har utmynnat i
granskningsrapporten "Granskning av krisledningsnämndens befogenheter"
som publicerades i augusti 2020. Granskningen syftade till att bedöma om
niimnden hade överskridit sina befogenheter från det att den aktiverades i mars
2020. Kommunstyrelsen och krisledningsnämnden har av de ftirtroendevalda
revisorerna ftirelagts attyttra sig över rapporten. Granskningsrapporten sätter
fokus på tillämpningsproblem och att det finns ftirbättringsåtgtirder att vidta,
vilket detta yttrande påvisar.

Synpunkter

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära håindelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, reglerar
krisledningsnämndernas verksamhet. Med anledning av covid-l9 pandemin
har flera kommuner aktiverat sina krisledningsnämnder. Ronneby kommun
aktiverade sin krisledningsnämnd den 17 mars 2020 genom beslut av
nåimndens ordftirande. Det är ordftirande som har mandat att bestämma om
det är motiverat att nåimnden träder i funktion, i enlighet med 2 kap. 3 $ LEH.
LEH ger därmed ordftrande mandat att bestämma när det ftireligger en

extraordinär händelse som innebär att lagen blir tilliimplig, och det är även
syftet med lagen fiir att bl.a. snabba beslut ska kunna fattas. När KLN väl har
aktiverats sker beslutsfattandet i enlighet med kommunallagen (2017:725),
KL, och nämndens reglemente. KLN i Ronneby kommun avaktiverades den
24 augusti 2020.

Rapporten säger att det saknas en analys ftir varftir KLN aktiverades i
Ronneby kommun. Det finns inte några krav på att en sådan analys ska göras

varken i lag eller annan författning. Hela syftet med KLN är att det ska kunna
ske ett snabbt beslutsfattande när så krävs, och att då vara bundna av att ftirst
behöva göra en ftirberedande analys kan urholka syftet.

O4 wr
Ronneby kommun
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www.ronneby.se
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0457-61 80 00 vx

E-post
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Fax Organisationsnr

212000-0837

372 80 Ronneby

0457-61 87 34
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Reglementet ftir Ronneby kommuns krisledningsnämnd uppdaterades år
2018, nämnden har inte aktiverats ftirrän nu aktuell händelse. Det finns
svårigheter med att utforma ett reglemente som ska omfatta flera olika och
oftirutsebara situationer på en detaljrik nivå. Reglementet innehåller därftir
primärt olika formaliabestämmelser och är i övrigt relativt allmänt hållet.
Enligt revisionsrapporten bör reglementet ses över. Det är en god idö då varje
aktivering av KLN, och därmed dess reglemente, ger nya erfarenheter och
utvärderingsmöjligheter att beakta inftjr framtida aktiveringar.

Krisledningsnämndens ärenden är till sin natur inte ftjrutsebara och
reglementet ska diirftir inte ha ftir strikta bestämmelser. Om KLN hade varit
bunden av ftir snäva och givna bestämmelser hade riskerat att syftet med
nämnden faller. Det behöver vara en nämnd som kan fatta nödvändiga och
snabba beslut och samtidigt ftirhålla sig till KL och reglementet.

Det framgår av 2 kap.5 $ LEH att de beslut som fattas av KLN ska anmälas
vid närmast ftiljande fullmäktigesammanträde. Beslutet som fattades den 5

maj anmäldes dock vid näst närmast ftiljande sammanträde, vilket var ett
beklagligt misstag.

Rapporten säger att KLN har överskridit sina befogenheter vid beslut om
övertagande av kommunfullmäktiges verksamhet den 23 mars och 7 april,
samt om extern upplåning den 5 maj. Vid de möten som hölls 23 mars ochT
april fattades inga beslut som innebar att fullmiiktiges verksamhet faktiskt
övertogs. Som det framkommer av rapporten har det därmed blivit fel i
protokollen. Vid beslutet den 5 maj om extern upplåning övertogs endast

teknik-, fritid- och kulturnåimndens verksamhet. För att beslutet om extem
upplåning skulle ha varit konekt hade det även behövt beslutas om att
kommunstyrelsens verksamhet skulle övertas.

Som revisionen påpekar framgår det även av rapporten att kommunstyrelsen
har brustit i sin uppsikt över nämnden. Det finns ingen reglering i LEH pä att
KLN ska rapportera till kommunstyrelsen, likt till kommunfullmäktige, men
styrelsen har uppsiktsplikt fcir KLN. Reglementena ftir KLN och
kommunstyrelsen reglerar inte nåirmare hur uppsikten praktiskt ska

tillgodoses, vilket kan ses över. Under extraordinära omständigheter kan det

vara till stöd att det finns tydliga tillvägagangssätt ftir hur vissa lagstadgade

delar ska tillgodoses. Dessa arbetssätt, rutiner, etc. behöver utformas under
normala forhållanden och uppdateras och utvärderas. Av varje aktualiserat
tillfiille ftiljer nya erfarenheter och ftirbättringsmöjligheter ftir att ftirståirka det
kommunalrättsliga och demokratiska perspektivet även under pågående

extraordinära händelser. Ett exempel på det som ftiljer av covid-l9 åir att det
fastläggs att protokollen från KLN direkt och löpande rapporteras även till
kommunstyrelsen.
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MSB har publicerat ett utdrag ur kommande "handbok i kommunal
krisberedskap" som berör KLN.I Utdraget ger en fingervisning om att MSB
kommer att publicera tydligare vägledning ftir kommuner i arbetet med KLN.
Efter en kris så som covid-19 behövs det göras utvärderingar på nationell nivå
och att myndigheter så som MSB ger kommuner vägledning om en framtida
liknande situation skulle uppstå. Det är efterfrågat, välbehövligt och

välkommet av kommunerna.

Åtgärder i ljuset av rapporten är dtirmed att granska krisledningsnåimndens

funktion enligt ftiljande :

- Se över rutin ft)r redovisning till kommunfullmäktige.

- Se över rutin ftir redovisning av protokoll till kommunstyrelsen.

- Överväga om det är ändamålsenligt att genomföra en analys ftire
aktivering av KLN.

- Se över och vid behov uppdatera reglementet.

- Skriftligen tydliggöra hur stödfunktionerna i
kommunledningsftirvaltningen ska stötta KLN.

Samtliga åtgetrder ska ftirslagsvis utredas och ftiljas upp av ledningsgruppen
vid kommunledningsftirvaltningen.

Julia Brorsson

Kommunjurist

I Utdraget publicerade imaj2020, publ.nr MSBl571 o@ VLT
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Mark och Exploateringsenheten

Sammanställning av delegationsbesl ut 2020

-Handlingens 
nummer i diariet alternativt iirendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.**Ärendepunkt 

enligt delegationsordningen.

1

Datum
2020-0t-27
2020-01-28
2020-02-14
2020-0r-3r
2020-03-04
2020-03-10
2020-03-16-
t7

2020-03-18
2019-12-r6
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-2s

2020-0s-28
2020-06-Ir
2020-06-16
2020-07-06
2020-07-07
2020-08-17
2020-08-24
2020-08-27
2020-08-28

Delegat
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin

Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Anna Hinseiing
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Anna Hinseiing
Eva Lydin
Eva Lydin

Besluts
Transport av lägenhetsarrende, Bulten 3

Bredåkral7..2
Markupplåtelseavtal och våirderingsprotokoll
Jordbruksarrende Svenstorp 20:1 m fl
F
Lägenhetsarrende Ronn eby 22 :I
Avtal om markdisposition vid militåir övningsverksamhet

vtal och V
Avtal om ftir Lv 670

vtal och V
Lägenhetsarrende l4:20
Markupplåtelseavtal och Våirderingsprotokoll
Lägenhetsarrende Kilen 4
Förordnande till skyddsjägare
Nylt Markupplåtelseavtal och våirderingsprotokoll ersätter 7 8438
Markupplåtelseavtal och Våirderingsprotokoll

och V
Nyttj anderättsavtal Frej 2
S ervitutsavt al Ler ål<r a 2 : 57
Lägenhetsarrende Enbäret I 3

Avtal hästbete Droppemåla

Ärendepunkt**
5.5
5.r2
5.15
5.5
5.r2
5.5
5.5

5.15
5.15
5.1s
5.5
5.15

5.5
2.9
s.l5
5.15
5.15
5.5
5.15
5.5
5.5

Handlings-ID
78044
780s8
78438
78784
78936,78943-46
79084
79239,79253,
79255,79256,
79273,79274
79287
79540
80470
80503
80606

80738
81020
8t027
81315
8132s
8161 5

81786
81919
8r940

+6t w
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2020-08-28Anna HinseåingServiutsavtal elskåp Ronneby 25:16 Trafikverket5.1581946

-Handlingens 
nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.**Ärendepunkt 
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Delegolionsbeslut

2020-08-2s Dnr KS / 2020-000328
Besfulnr 81295

r(2)

Ro
KOMMUN

Hondlöggore
Utvecklingschef Krister
Telelon 0457-618979
E- posl krister.svensson@ronneby.se

Delegotionsbeslut enligt KS delegotionsordning pkt 1.7

Sqmmonfottning
SIS har skickat ut SS 854000 - Styrning och ledning for hållbar utveckling i kommuner och
regioner - Vägledning ft)r genomftirandet av FN:s Agenda 2030 for hållbar utveckling

Standarden syftar till att ge vägledning till ftjrtroendevalda och diinstepersoner i kommuner
och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie styrning och ledning, integrera och forstärka
hållbar utveckling samt främja samverkan for att bidra till att uppfulla FN:s Agenda 2030 och
de globala hållbarhetsmålen.

SS 854000 har ett processorienterat tillvägagångssätt som utgår från modellen Planera-
Genomöra-Följa-upp-Förbättra (PDCA på engelska) ftir att underlätta en ständig lorbättring
av kommuners och regioners ftrmåga att ta sig an samhällets utmaningar. Det innebär bland
annat att standarden kan inftiras stegvis utifrån kommunens eller regionens mognadsgrad,
d.v.s. den kan t.ex. ge stöd i att ftrebygga och hantera risker och möjligheter utifrån det
hållbarsarbete som redan är på plats.

Standarden betonar vikten av partnerskap över sektors- och landsgränser ft)r att lösa stora
samhällsutmaningar, och det faktum att Agenda 2030 utgör ett heltäckande ramverk som kan
t.ex. bidra till en ökad örståelse av såväl uppkomst som konsekvenser av utmaningar såsom
Covid-19. Svaren på denna remiss kommer att behandlas av SIS/TK 588/AG 03.

Kommenlorer
Ronneby kommun tycker att är en väl genomarbetad vägledning som är processorienterad och
bygger på vedertaget tillvägagångssätt med utgångspunkt i modellen Planera-Genomftira-
Följ a-upp-Förbäffra (PDCA).

o 6.9 Benämns kommun- eller regionplan. Det kanske ska definieras vad som avses med
det i ordlistan?

t 7.2 Känns som 2 stora moment i l.
o 1 Analys av vilka mål och delmål som är viktiga att prioritera

o 2 Analys av hur arbetet med aff genomfilra Agenda 2030.

o Punkt 3 under den andra analysen behövs ju ftlr att kunna göra den lorsta
analysen.
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. 9.3 Verka ör att utfallen ftir dessa hållbarhetsindikatorer öljs upp kontinuerligt och
sammanställs periodvis. Det hade varit bra med exempel på indikatorer som KAN
ftiljas upp kontinuerligt. Mycket inom miljöområdet släparju minst 1 år ibland flera.

Beslul

Ronneby kommun tillstyrker med kommentarer

Roger Fredriksson

Kommunstyrelsens ordforande

Expedieras till
Kommunstyrelsen, delegationsbeslut
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Dokumentet år signerat med Visma Addos tJånst för digital siqnering.

Signaturerna i detta dokument ärjuridiskt bindande. Undertecknarens identitet år registrerad och [istad hår nedan.

'Med min signatur bekräftar jag innehåtlet i ovanstående dokument."

BanklD
Serienummer: tKDOE2Y33axN0x2F+48iqw

Per Roger Fredriksson
KSO

lP:194.I4.94.I
25-O8-2O2O 15:46

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digjtal signering.
Certifikdt i detta dokument år sAkra och vatiderade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsståmpet med ett celtifikat
från en påtittig redJe part. A[[a kryptografiska signeringscertifikat år
inbäddade i PDF-fiten och kan anvåndas för godkännande i framtiden.

Hur man vedfierär att dokumentet är i original
Detta dokument år skyddöt med ett Adobe CDs-certafikat. Når du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är ceftifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garönterar att innehå[tet i dokumentet ar
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska siqneringsceftifikaten i dokumentet
med Visma Addos va[idator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/+/NemldValidation
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utöver detta dokument kan ett eller ftera dokument och biLagor höra titt försändetsen.

Alta dokument i försändelsen är [istade nedan. I håndelseloggen
står alla åtgärder som relaterar tlLI signeringen av dokumentet.

Dokument i försändetsen

Detta dokument
Delegationsbeslut_SlS KS_2O2O-OOO3 28 pdf

Ovanstående dokument och bilaqor som tåmnats in i signerad form har
skjckats tilt a[a parter via e-post elter en nedladdningslänk. Undertecknaden
är ansvårig för nedtaddning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undemecknare har fått en länk dår du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp titt 14 dagar efler
mottagande. Dårefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Håndelselogg för dokumentet
2020-08-25 13:34 Underskriftsprocessen har staftat
2O2O-O8-25 ).3.35 En avisering har skickats ti[[ Roger Fredriksson (roger.fredriksson@ronneby.se)
2o2o-o8-25 15:44 Dokumentet öppnades via lånken som skickades titt Roger Fredriksson
2o2O-O8-2575:46 PerRogerFredrikssonharsigneratdokumentetDetegationsbeslut_Sls KS_ZO2O-O0032B.pdfviaBanktDSverige(UniktlD:

tKDOE2Y33axNOx2r+48iqw)
2O2O-O8-25 75:46 A[[a dokument har undertecknats av Roger Fredriksson

Visma Addo

Visma Consutting . Norgdardsvej 32'28OO Kgs Lynqby. Denmark

addo@visma.com . www.visma.dkladdo
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FRONNEBY
KOMMUN

Datum 2020-09-01
Kommunstyrelsen

Åfa""o.rt orfprino qrr da tionshaslrrf Person qlfråonr

Blanketten avser återrapportering av verkställda beslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning personalfrågor
Sammanställning per ftirvaltning återrapporteras månadsvis till kommunstyrelsen. Kopia skickas till personalchef ftr kåinnedom.

Verkställda delegationsbeslut.

Tommy Ahlqvist/ Anna Isaksson

Underslwirt av delegat inkl namnförtydligande

Bilaga

Ersätter Anna Neij efter avslutad anställning.

Beslut
Tillsvidareanställning Simon Weidenberg. HR-
specialist 2020-09 -01r Heltid.

Datum
2020-09-01

Punkt
2.r3
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