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§ 31 Dnr 2023-000007 101 

Val av justerare  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Ola Robertsson (S) 

till att jämte ordförande justera kvällens protokoll.  

________________ 
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§ 32 Dnr 2023-000008 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.  

________________ 
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§ 33 Dnr 2022-000574 101 

Presentation av trygghetsmätningen 2022 

 

Sammanfattning  

Richard Hagvärn, lokalpolisområdeschef, och Anna Johansson, 

kommunpolis, ger information om trygghetsmätningen 2022.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Ola 

Robertsson (S), Anna Ekberg (KD), Nicolas Westrup (SD), Malin Månsson 

(S), Hillevi Andersson (C), Tommy Persson (S), Peter Bowin (V) och Martin 

Johansson (S).  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 34 Dnr 2023-000112 007 

Aktuellt från revisorerna 2023 

 

Sammanfattning  

JanAnders Palmqvist. Revisionens ordförande, ger information om aktuellt 

från revisorerna. Informationen berör: 

- Utbetalning av partistöd.       

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) och Peter Bowin (V). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 
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§ 35 Dnr 2023-000009 109 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag anmäls: 

      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen behandlas i enlighet 

med nedan: 

 

________________ 

Exp: 

Berörda  
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§ 36 Dnr 2023-000141 194 

Fråga från Ola Robertsson (S) till Roger Fredriksson 
(M) Kommer du i den pågående 
översiktsplaneprocessen arbeta för att mark ska 
avsättas till kärnkraftsetablering? 

 

Sammanfattning  

Ola Robertsson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande till 

Roger Fredriksson (M): 

Kommer du i den pågående översiktsplaneprocessen arbeta för att mark ska 

avsättas till kärnkraftsetablering? 

Roger Fredriksson (M) besvarar frågan muntligen.       

Deltar i debatten 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Ola Robertsson 

Roger Fredriksson  
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§ 37 Dnr 2023-000102 106 

Val av ägarrepresentant till kommunalförbundet Cura 
Individutveckling 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att förrätta val till ägarrepresentant till 

kommunalförbundet Cura Individutveckling.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige utser Roger 

Fredriksson (M) till Ronneby kommuns ordinarie ägarrepresentant för 

kommunalförbundet Cura Individutveckling. 

Tommy Andersson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Ola 

Robertsson (S) till ersättande ägarrepresentant för kommunalförbundet Cura 

Individutveckling.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framförda förslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Utse Roger Fredriksson (M) till Ronneby kommuns ordinarie 

ägarrepresentant för kommunalförbundet Cura Individutveckling. 

2. Utse Ola Robertsson (S) till ersättande ägarrepresentant för 

kommunalförbundet Cura Individutveckling. 

________________ 

Exp: 

Roger Fredriksson 

Ola Robertsson 

Cura Individutveckling  
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§ 38 Dnr 2022-000610 119 

Nyval av gode män till lantmäteriförrättningar 2023-
2026 

 

Sammanfattning  

Enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) ska gode män utses av 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska nu utse två stycken gode män 

för perioden 2023-2026 

Bedömning 

Enligt fastighetsbildningslagen 4 kap. 2 § ska gode män utses av 

kommunfullmäktige. Gode männens uppgift är att medverka i 

lantmäteriförrättning såsom myndighet tillsammans med utsedd 

förrättningslantmätare vid påkallande,  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta föreslå kommunfullmäktige att utse x och y till gode män vid 

lantmäteriförrättningar för perioden 2023-2026.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Utse Lars Saager (M) till gode man vid lantmäteriförrättningar för 

perioden 2023-2026. 

2. Utse Ulrik Lindqvist (S) till gode man vid lantmäteriförrättningar för 

perioden 2023-2026. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Utse Lars Saager (M) till gode man vid lantmäteriförrättningar för 

perioden 2023-2026. 

2. Utse Ulrik Lindqvist (S) till gode man vid lantmäteriförrättningar för 

perioden 2023-2026. 

________________ 

Exp: 

Lars Saager 

Ulrik Lindqvist  

Lantmäteriet  
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§ 39 Dnr 2023-000058 023 

Val av ersättare till FINSAMs styrelse  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige förrättar val till ersättare i samordningsförbundet i 

Blekinge.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Martin Johansson 

(S) till ersättare i styrelsen för samordningsförbundet i Blekinge.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Martin Johansson (S) till ersättare i styrelsen för 

samordningsförbundet i Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Martin Johansson 

Samordningsförbundet i Blekinge  
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§ 40 Dnr 2022-000639 179 

Taxor för tillstånd och tillsyn enligt LBE och LSO 2023, 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från direktionsmöte med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

2022-11-23 § 81: 

Taxor avseende tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE har räknats upp 

enligt index PKV per oktober 2022 enligt beslut i medlemskommunernas 

kommunfullmäktige. Ny taxabestämmelse med nya taxor har bifogats 

kallelsen.  

Direktionen fastställer taxor enligt delegation från medlemskommunernas 

KF, ärendena anmäls efter justering.  

Taxor gäller från 2023-01-01.  

Beslut  

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge beslutar  

Att fastställa nya taxor för myndighetsutövning enligt LSO och LBE 2023 

enligt framlagt förslag..  

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 
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§ 41 Dnr 2022-000360 001 

Inrättande av landsbygdspris 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun utsågs 2022 till Årets kommun av Riksorganisationen 

Hela Sverige ska leva. I samband med utmärkelsen mottog kommunen även 

10000 kr i prissumma. En bidragande anledning till att Ronneby kommun 

utsågs till Årets kommun var den goda och inarbetade samverkan som finns 

mellan den kommunala organisationen och de ideella krafterna på 

landsbygden. För att uppmärksamma detta och premiera de organisationer 

som jobbar ideellt med utveckling av landsbygderna, vill Ronneby kommun 

låta prissumman utgöra grundfinansieringen för ett eget landsbygdspris. 

Priset ska delas ut varje år till det mest samverkansprojektet som mest har 

bidragit till utvecklingen av landsbygderna i Ronneby kommun.  

Bedömning 

Priset föreslås delas ut enligt bifogade kriterier och beslutsgång, där juryn 

består av representanter från den kommunala organisationen samt ordförande 

för Ronneby kommunbygderåd. Priset föreslås delas ut under 

Kommunfullmäktiges sista sammanträde under året.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom 

föreslagna kriterier för Ronneby kommuns landsbygdspris.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna kriterier 

för Ronneby kommuns landsbygdspris med följande förändringar: 

1. Priset ska delas ut under våren för projekt som genomförts året innan.  

2. I juryn byts benämningen kommunstyrelsen, politiskt ansvarig, ut 

mot politiskt representant. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Kenneth Michaelsson (C). 
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Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar enligt följande: 

1. Prissumman fastställs till 25 000 kronor. 

2. Priset ska årligen utdelas till personer eller föreningar som under 

aktuellt år mest har bidragit till en positiv utveckling i Ronneby 

landsbygd. 

3. Nominering till priset kan göras av kommunens 

landsbygdsutvecklare och av kommuninvånare. 

4. Juryn (enligt centerns förslag), utser vem, som ska erhålla priset. 

 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag i sin helhet.         

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att kommunfullmäktige bifaller Kenneth Michaelssons (C) 

förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna kriterier för Ronneby 

kommuns landsbygdspris med följande förändringar: 

1. Priset ska delas ut under våren för projekt som genomförts året innan.  

2. I juryn byts benämningen kommunstyrelsen, politiskt ansvarig, ut 

mot politiskt representant. 

________________ 

Exp: 

Daniel Granello, landsbygdsutvecklare 
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§ 42 Dnr 2023-000015 165 

Åtgärder i skyddsrum 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2022-12-20 § 250 

Under vår-vintern 2022 genomfördes besiktningar av en certifierad 

skyddrsumssakkunnig av kommunens samtliga skyddsrum, 18 st. Vid 

besiktningen framkom det att det fanns anmärkningar i varierande art i 17 st 

av dem. Under hösten 2022 har entreprenör med kompetens inom skyddsrum 

gått igenom alla besiktningsanmärkningar och sammanställt kostnader får att 

åtgärda bristerna i dem. Den sammanlagda kostnaden uppgår till 2 500 000 

kr.  

Bedömning 

Fastighetsenheten bedömer att åtgärder behöver utföras för att 

skyddsrummen ska uppnå standard för skyddsrum enligt MSB. Åtgärder 

behöver upphandlas för respektive skyddsrum, 17 st. Teknik- fritid- och 

kulturförvaltningen föreslår därmed nämnden för Teknik-, fritid-, och kultur 

att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att anslå 2 500 000 kr för att åtgärda 

bristerna i skyddsrummen.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår nämnden för Teknik-, fritid-, 

och kultur att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att anslå 2 500 000 kr till 

nämnden för Teknik-, fritid-, och kultur för att åtgärda bristerna i 

skyddsrummen.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och 

kulturnämnden 2 500 000 kronor i tilläggsanslag för att åtgärda bristerna i 

skyddsrummen. Finansiering sker via extern upplåning.  

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(60) 
2023-02-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar teknik-fritid- och kulturnämnden 2 500 000 

kronor i tilläggsanslag för att åtgärda bristerna i skyddsrummen. Finansiering 

sker via extern upplåning.  

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Ekonomienheten  
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§ 43 Dnr 2022-000635 022 

Feriearbete 2022 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-11-29 § 173 

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 2022 

har 134 stycken haft 3 veckor feriearbete inom Ronneby kommun eller hos 

någon av de föreningar/företag som vi har samarbetsavtal med. Precis som 

2021 så erbjöds feriearbete inom privat näring där vi riktade erbjudande till 

Ronnebys besöksnäringsnätverk i samråd med Enheten för Näringsliv och 

Kommunikation. Kostnaden för feriearbetarnas löner uppgick till 1 527 148 

kronor sommaren 2022.  

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 verksamheten 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 2022 var det 134 stycken som tackade 

ja till sin placering och utförde 3 veckors feriearbete, det ger en kostnad på 1 

527 148 kronor. 2022 att vi använde oss av regeringens satsning på 

ungdomsjobb och anställde 18- och 19 åringar som handledare och skapade 

ett tillsynslag som tog hand om grillplatser samt andra träffpunkter inom 

spåren i Ronnebyslingorna. 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.  

Förslag till beslut 

Verksamheten för Arbetsmarknad och Integration föreslår socialnämnden att 

föreslå kommunstyrelsen att bevilja 1 527 148 kr för att täcka kostnaderna 

för feriearbetarnas löner sommaren 2022 
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Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens 

begäran med motiveringen att äskandet kommer för sent för att kunna 

hanteras inom 2022 års resultat. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran med motiveringen att 

äskandet kommer för sent för att kunna hanteras inom 2022 års resultat. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden  
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§ 44 Dnr 2022-000350 250 

Utveckling av utemiljö Kulturcentrum 

 

Sammanfattning  

Projekt ombyggnation av Kulturcentrum är pausat tills vidare. Inom 

byggnaden är det ett flertal åtgärder som behöver genomföras dels kopplat 

till ombyggnation men också kopplat till fuktproblematik. I projektet finns 

också delar av utemiljön som ska förändras för att skapa mötesplatser, mer 

grönska och bättre parkering. Förslaget är att utemiljön genomförs som ett 

separat projekt under hösten 2022.  

Bedömning 

Projekt med att bygga om och renovera Kulturcentrum är pausat tills vidare. 

Inom byggnaden är det ett flertal åtgärder som behöver genomföras bland 

annat åtgärder för att ta bort fuktproblem, bygga om entrédelen, hörsal och 

toalett. Frågan om restaurang är inte beslutad. I projektet finns också delar av 

utemiljön som ska förändras för att skapa mötesplatser, mer grönska, bättre 

och säkrare gångmiljö, belysning och förbättrad parkering.  

Det finns sedan tidigare ett arkitektritat förslag som skapar en terrassering 

ner mot Ronnebyån, fler sittplatser och mötesplatser, några trädplanteringar 

och en mer inramad parkering så att miljön mellan Sockerbruket och 

Kulturcentrum upplevs mer inbjudande och mer gångvänlig än den är idag. 

Belysningen behöver förbättras. Uppskattat kostnad för förslaget är cirka en 

och en halv miljon. Budget finns. Projektet kan påbörjas under hösten 2022 

för att vara färdigställt till våren 2023. 

Skissförslag från Svefors Arkitekter 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att ge mark- och exploateringsenheten i 

uppdrag att genomföra delprojekt utemiljö Kulturcentrum inom ramen för 

befintliga budgetmedel för projekt ombyggnation Kulturcentrum.  
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Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att genomföra delprojekt utemiljö 

Kulturcentrum inom ramen för befintliga budgetmedel för projekt 

ombyggnation Kulturcentrum, dock max 1 500 000 kronor.   

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge mark- och exploateringsenheten i 

uppdrag att genomföra delprojekt utemiljö Kulturcentrum inom ramen för 

befintliga budgetmedel för projekt ombyggnation Kulturcentrum, dock max 

1 500 000 kronor.   

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringschef  
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§ 45 Dnr 2022-000655 225 

Äskande av medel för energibesparande åtgärder på 
Snäckebackskolan hus B 

 

Sammanfattning  

Entreprenaden om- och nybyggnad av Snäckebacksskolan pågår. I 

förfrågningsunderlaget som gick ut till upphandling ingick inte 

energibesparingsåtgärder för hus B (gamla kvarvarande delen som inte rivs). 

Omvärldsläget har inneburit att kommunen har sett över möjligheter att göra 

energibesparingsåtgärder även på hus B.  

Bedömning 

Att göra extra energibesparingsåtgärder på Snäckebackskolan hus B var inte 

en del av entreprenaden. Hus B är den första ursprungliga skolan och den 

byggnaden som i entreprenaden inte rivs men som ska upprustas. 

Projektgruppen som jobbar med skolprojektet har diskuterat detta en hel del 

och försökt göra vad som går för att få fram en energieffektiv byggnad (trots 

att den är över 100 år). Det som kommit fram är tre möjliga åtgärder som 

man kan göra som ger effekt: 

 

Isolering vind – 132 285kr 

Isolering vägg – 73 160kr 

Isolering golv (platta) – 380 963kr 

 

Den totala kostnaden blir 586 408kr. Enligt LCC (livscykelkostnad – ett sätt 

att inkludera långsiktiga effekter i ett inköpsbeslut) så är investeringsgränsen 

på 978 278 kr (då det inte längre är lönsamt att göra investeringar). 

Resultatet är att det är lönsamt att genomföra samtliga åtgärder som räknas 

upp ovan. Projektorganisationens önskan är att dessa åtgärder genomförs. 

Beslut behöver komma i början av året för att det ska funka tidsmässigt i 

entreprenaden. Detta gäller främst plattan. Tas inte beslut i början av året så 

är det för sent att göra åtgärder på plattan med anledning av att det blir svår 

att komma åt grunden då åtgärder ska göras på golv i bottenvåning – de vill 

man inte riva upp sen.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta tillföra mark- och exploateringsenheten 

och projektet Framtidens Skolor 600 000 kr för energibesparande åtgärder 

hus B.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra mark- och 

exploateringsenheten och projektet Framtidens Skolor 600 000 kr för 

energibesparande åtgärder hus B. Finansiering sker via extern upplåning. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige tillför tillföra mark- och exploateringsenheten och 

projektet Framtidens Skolor 600 000 kr för energibesparande åtgärder hus B. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringschef 

Ekonomienheten  

Unni Johannesson, byggprojektledare  

Sören Andersson, fastighetschef  

Christian Persson, förvaltare  
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§ 46 Dnr 2022-000642 041 

Budget 2023 AB Ronneby Helsobrunn 

 

Sammanfattning  

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn överlämnar sitt förslag till driftbudget 

2023 för bolaget till kommunfullmäktige i Ronneby. 

 

Efter kommunfullmäktiges fastställande av driftbudgeten ska den antas vid 

en bolagsstämma i bolaget.  

Bedömning 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige i Ronneby att fastställa 

driftbudget 2023 för AB Ronneby Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att lämna 

följande direktiv till kommunens stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn  

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

* val av ordförande vid stämman 

* godkännande av röstlängd 

* val av justeringsman 

* prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

* besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 

* i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad 

ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

* i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv.  
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Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande direktiv 

till kommunens stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn  

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

* val av ordförande vid stämman 

* godkännande av röstlängd 

* val av justeringsman 

* prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

* besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 

* i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad 

ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

* i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens 

stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn  

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

* val av ordförande vid stämman 

* godkännande av röstlängd 

* val av justeringsman 

* prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

* besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 
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* i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad 

ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

* i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

VD i AB Ronneby Helsobrunn 
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§ 47 Dnr 2022-000662 040 

Uppföljning av uppdrag KF §97/2022 om avsättning för 
deponier och förorenad mark 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige gav i sitt beslut §97/2022 ekonomienheten i uppdrag att 

ta fram förslag på hur mycket som kan/bör avsättas årligen framöver för att 

åtgärda deponier och förorenad mark.  

Bedömning 

Enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 6 kap 8 §, 

anges att ”… sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller 

tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin 

förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias, tas 

upp som avsättningar.”  

 

En avsättning ska alltså redovisas i balansräkningen om: 

* en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller flera 

inträffade händelser, 

* det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 

förpliktelsen och 

* en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

 

Om dessa villkor inte är uppfyllda, ska ingen avsättning redovisas i 

balansräkningen. 

 

Med legal förpliktelse avses en förpliktelse till följd av: 

* ett avtal/kontrakt (genom dess uttryckliga eller underförstådda villkor), 

* lagstiftning eller 

* annan laglig grund. 
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Uppdraget från kommunfullmäktige bör inte genomföras då uppdraget 

föreslår ett tillvägagångssätt för avsättningar som inte är förenligt med 

lagstiftningen. Det går alltså inte att beräkna behov av årlig avsättning. 

 

Nuvarande sätt att hantera avsättningar är att det i samband med årsbokslut, 

alternativt delårsuppföljningen, görs avsättningar för kända förpliktelser som 

uppfyller kraven enligt ovan. Vanligtvis består underlagen av 

kostnadsberäkningar från Ronneby Miljö och Teknik AB. Svårigheter att 

göra tillförlitliga uppskattningar av kostnaden gör att avsättningarna oftast 

omfattar ett eller möjligen några år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att dra tillbaka uppdraget 

från § 97/2022 och noterar i övrigt informationen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att dra tillbaka uppdraget 

från § 97/2022 och noterar i övrigt informationen till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige drar tillbaka uppdraget från § 97/2022 och noterar i 

övrigt informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren, ekonomichef  
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§ 48 Dnr 2022-000659 4311 

Begäran om övertagande av tillsyn för Karlsnäs 
vattenskyddsområde 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2022-12-14: 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig tillsynsmyndighet 

överlåta åt en kommunal nämnd att utöva tillsynen, om kommunfullmäktige 

begär det. 

 

I sin ansökan om upprättande av vattenskyddsområde i Karlsnäs har 

Ronneby Miljö & Teknik AB angett att Miljö- och byggnadsnämnden i 

Ronneby kommun även bör ansvara för prövning och tillsyn inom detta 

vattenskyddsområde. Med detta avses prövning och tillsyn över anmälnings- 

och icke anmälningspliktiga verksamheter.  

 

I samband med detta har miljö- och byggnadsförvaltningen mottagit 

information om att Kommunfullmäktige i Ronneby kommun behöver 

inkomma med en ansökan om övertagande av tillsyn för Karlsnäs 

vattenskyddsområde till Länsstyrelsen i Blekinge. Denna ansökan ska 

bifogas till Ronneby Miljö & Tekniks ansökan om upprättande av 

vattenskyddsområde för Karlsnäs grundvattentäkt.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden har idag ansvar för prövning och tillsyn över 

anmälnings- och icke-anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter inom 

samtliga vattenskyddsområden i Ronneby kommun och därmed god kunskap 

och lång erfarenhet av tillsyn av den typen av verksamheter. Nämnden 

ansvarar också för tillsynen över de verksamheter som idag bedrivs inom det 

område där vattenskyddsområdet avses upprättas. Därför bedöms nämnden 

ha goda förutsättningar för att uppfylla kraven om tillsyn i enlighet med 

miljöbalken och miljötillsynsförordningen.  

 

Övertagande av tillsynsansvaret för anmälnings- och icke anmälningspliktiga 

miljöfarliga verksamheter inom nämnda vattenskyddsområde bedöms 

möjliggöra en mer effektiv och ändamålsenlig tillsyn för miljö- och 
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byggnadsnämnden. Det innebär också en enklare hantering av olika 

ärendetyper för verksamhetsutövare då man endast behöver vända sig till en 

myndighet 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra Ronneby 

kommuns ansökan hos Länsstyrelsen i Blekinge om övertagande av ansvar 

för prövning och tillsyn av anmälnings- och icke anmälningspliktiga 

miljöfarliga verksamheter enligt föreskrifterna för Karlsnäs 

vattenskyddsområde.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-12-14 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra Ronneby kommuns ansökan hos 

Länsstyrelsen i Blekinge om övertagande av ansvar för prövning och tillsyn 

av anmälnings- och icke anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 

föreskrifterna för Karlsnäs vattenskyddsområde. 

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra Ronneby kommuns ansökan hos 

Länsstyrelsen i Blekinge om övertagande av ansvar för prövning och tillsyn 

av anmälnings- och icke anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 

föreskrifterna för Karlsnäs vattenskyddsområde. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att 

genomföra Ronneby kommuns ansökan hos Länsstyrelsen i Blekinge om 

övertagande av ansvar för prövning och tillsyn av anmälnings- och icke 

anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt föreskrifterna för 

Karlsnäs vattenskyddsområde. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 49 Dnr 2022-000473 356 

Ändringar i avfallstaxan 

 

Sammanfattning  

Taxehöjning för renhållningen beslutades i KF 2022-11-24 § 237, dnr 2022-

000473. 

Nya tjänster samt några andra ändringar i avfallstaxan för Ronneby Kommun 

föreslås. Dessa nya tjänster, ändringar presenteras i bilaga 1  

Bilaga 1: Ändringar i Avfallstaxan: 
Nytt begrepp  
Kommunalt avfall ersätter tidigare begrepp hushållsavfall. 

2 kap. Avgifter för en- och tvåbostadshus och fritidshus i områden där 
fyrfackskärl erbjuds  
Tabell 3 Hämtningsavgift för fritidshus, kr/år (sida 9) 

Ändring: 

Antalet tömningar minskas till 10 i stället för 12 tömningar. 

I stället erbjuds kund: 

I abonnemanget ingår 2 flexibla tömningar/år. (I samband med tömning i 

närområdet). Kund beställer själv dessa tömningar.  

 
4 kap. Tilläggstjänster för en – och tvåbostadshus och fritidshus  
Abonnemang med extrakärl 
Tabell 11 Avgift för abonnemang extrakärl där fyrfack införts och 

standardabonnemang tecknats, kr/år (sida 12) 

Ändring: 
Möjligt för kund att teckna abonemang på tömning av plastförpackningar 130 

liter kärl, pappersförpackningar 130 liters kärl eller ett 370 liters kärl med 

separerade fack (delat) för pappers- och plastförpackningar.  

 

Container 
Tabell 13 avgifter för container, kr/tillfälle (sida13) 

Ändring: 

En uppdatering har skett av priser på avgifter av container. 

5 kap. Avgifter för flerbostadshus, verksamheter och 
gemensamhetslösningar 

Abonnemang med container och underjordsbehållare 
Tabell 19 Avgift abonemang tömning container, kr/år (sida 18) 

Ny tjänst 
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Tabell 20 Avgift abonnemang underjordsbehållare inkl. behandlingsavgift, 

kr/år (sida 18) 

Ny tjänst 

Tabell 23 Avgift för Extra tömning, budning och övriga avgifter för 

container och underjordsbehållare, kr (sida 20) 

Ny tjäns      

Förslag till beslut 

Besluta de nya ändringar och tjänster i avfallstaxan för Ronneby kommun.      

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ändringarna i 

avfallstaxa för Ronneby kommun. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ändringarna i avfallstaxa för Ronneby 

kommun. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB  
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§ 50 Dnr 2023-000029 700 

Överlämnande av allmänna handlingar från 
socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd 

 

Sammanfattning  

Från och med 2023-01-01 byter socialnämnden namn till nämnden för arbete 

och välfärd. För att namnbytet ska vara möjligt att på ett bra sätt i framtiden 

eftersöka och administrera samt upprätthålla de krav som arkivlagen och 

offentlighet- och sekretesslagen ställer på organisation och registrering av 

allmänna handlingar krävs att ett nytt arkiv med namn nämnden för arbete 

och välfärd upprättas. I och med detta bör vården av socialnämndens 

allmänna handlingar, som inte överlämnats till arkivmyndigheten 

(kommunstyrelsen) senast 2019-12-31 övertas av nämnden för arbete och 

välfärd. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att 

en kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar.      

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att samtliga 

allmänna handlingar från socialnämnden som inte överlämnats till 

arkivmyndigheten per 2022-12-31 överlämnas till nämnden för arbete och 

välfärd.      

Nämnden för arbete och välfärds beslut 2023-01-03 

Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att samtliga 

allmänna handlingar från socialnämnden som inte överlämnats till 

arkivmyndigheten per 2022-12-31 överlämnas till nämnden för arbete och 

välfärd. 

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från socialnämnden som inte överlämnats till arkivmyndigheten 

per 2022-12-31 överlämnas till nämnden för arbete och välfärd. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(60) 
2023-02-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga allmänna handlingar från 

socialnämnden som inte överlämnats till arkivmyndigheten per 2022-12-31 

överlämnas till nämnden för arbete och välfärd. 

________________ 

Exp: 

Nämnden för arbete och välfärd   

Kanslienheten, kommunsekreterare  

Kommunarkivarie  
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§ 51 Dnr 2023-000041 100 

Utbildning av förtroendevalda 

 

Sammanfattning  

Enligt uppdrag. 

I budgeten för 2023 har 125 000 kr avsatts för utbildning av nya 

förtroendevalda. Det är den summa som föreslogs från 

kommunledningsförvaltningen. Beräkningen av delen som omfattar 

kostnader för arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst är inte enkel 

att göra eftersom det vid inlämnande av underlag till budgetberedningen inte 

fanns kunskap om hur många nya förtroendevalda det skulle röra sig om 

eller om hur många av dessa som behövde har ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst. Beräkningen gjordes därför på arvode för 25 personer och för 

tre halvdagar totalt 70 000 kr. Till det tillkommer lunch, fika (ca 15 000 kr) 

samt kostnad för en extern föreläsare (ca 35 000 kr).  

 

Planering av utbildningen görs, efter uppdrag från kommunfullmäktiges 

presidium, av f.d. ordföranden i kommunfullmäktige. 

Det finns önskemål om att fler än de nyvalda politikerna kan kunna delta vid 

utbildningen och att antalet tillfällen är nio halvdagar istället för tre. De 

budgeterade medlen räcker därför inte till. 

En lösning på detta kan vara att hela summan används för kostnader utöver 

arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst och att dessa istället får 

belasta respektive nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kostnaden för 

arvoden, reseersättning samt förlorad arbetsinkomst i samband med 

utbildningen för förtroendevalda belastar nämnd, kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige utifrån var respektive ledamot/ersättare är invald.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kostnaden för arvoden, 

reseersättning samt förlorad arbetsinkomst i samband med utbildningen för 

förtroendevalda belastar nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 

utifrån var respektive ledamot/ersättare är invald. 
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Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för arvoden, reseersättning samt 

förlorad arbetsinkomst i samband med utbildningen för förtroendevalda 

belastar nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige utifrån var 

respektive ledamot/ersättare är invald. 

________________ 

Exp: 

Samtliga nämnder  
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§ 52 Dnr 2022-000308 739 

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

 

Sammanfattning  

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Bedömning 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2022 är: 1–31 

januari 2022 (gäller för okt-dec 2021) 1–30 april 2022 1 juli–31 augusti 2022 

1–31 oktober 2022 1-31 januari 2023 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig att notera återrapporteringen 

till protokollet.  
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Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Nämnden för arbete och välfärd  
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§ 53 Dnr 2022-000125 192 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) och 
Mia Persson (MP) om att inrätta ett kulturråd 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2022-10-25 § 200: 

Lova Necksten och Mia Persson har till Kommunfullmäktige inkommit med 

en motion om ett inrättande av ett kulturråd i Ronneby kommun. I motionen 

beskrivs att ett kulturråd ska följa det befintliga näringslivsrådet uppbyggda 

struktur.        

Bedömning 

I Ronneby kommun behandlas kulturfrågor, efter beredning av 

förvaltningen, primärt i Kulturutskottet. Kulturutskottet arbetar enligt 

gällande delegation och beslutar bland annat i bidragsfrågor. I frågor som 

inte berör bidrag så förbereds ärendena för vidare behandling eller beslut i 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden. Förvaltningen anser att inrättandet av ett 

kulturråd utmanar Kulturutskottets funktion, roll och berättigande. 

Förvaltningen anser vidare att kulturrådets beslutsmandat vidare bör utredas 

samt att två parallella funktioner generellt och per automatik inte hade 

gynnat kulturfrågorna.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår att Teknik-, fritid och 

kulturnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar detta som sitt eget 

remissvar.      

Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom ovan 

yttrande och antar detta som sitt eget remissvar. 

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP). 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställarna 
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§ 54 Dnr 2022-000317 101 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP)- 
sommarlovspeng och julpeng till barn i hem med 
ekonomiskt bistånd 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-11-29 § 172 

Lova Necksten (MP) och Mia Persson (MP) har lämnat en motion avseende 

ett införande av extra bistånd till barn som bor i familjer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd för att möjliggöra en meningsfull ledighet för alla barn i 

Ronneby kommun.  

Motionärerna föreslår att:  

- Att det tas fram ett förslag på hur utformning av en sommarlovspeng och 

jullovspeng ska se ut.  

- Att sommarlovspeng och jullovspeng införs för alla barn som bor i familjer 

med långvarigt ekonomiskt bistånd.   

Socialnämndens riktlinjer  

Möjlighet att bevilja extra bistånd till barn som ingår i familjer med 

ekonomiskt bistånd finns redan i Ronneby kommun, i enlighet med 

Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd: ”Ekonomiskt bistånd för 

fritidskostnader kan utgå till hushåll med barn när hushållet under lång tid är 

beroende av ekonomiskt bistånd eller till övriga hushåll om det finns 

särskilda skäl. Bistånd kan beviljas med upp till 2 000 kr per barn och år.” 

Det extra biståndet kan beviljas till exempelvis avgift för fritidsaktiviteter, 

träningsläger, rekreationsresor m.m.  

Riksnormen  

Nivån på försörjningsstödet för varje individ i ett hushåll bestäms av 

riksnormen. Riksnormen fastställs varje år av regeringen och innehåller 

kostnader för livsmedel, kläder/skor, lek/fritid, förbrukningsvaror, 

hälsa/hygien samt dagstidning och telefon. Av bifogad riksnorm framgår 

beloppen för respektive åldersgrupp. För 2023 räknas samtliga belopp i 

riksnormen upp med 8,6 %.  
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Barnkonsekvensanlays    

Samtliga barn som ingår i hushåll med ekonomiskt bistånd i Ronneby 

kommun berörs av detta beslut. I september ingick totalt 357 barn under 18 

år i familjer med ekonomiskt bistånd. Bakgrund och förutsättningar för 

barnen varierar. Alla barn får sina behov av fritidskostnader tillgodosedda 

genom riksnormen. I Ronneby kommun kan i enlighet med Socialnämndens 

riktlinjer extra bistånd beviljas till utgifter avseende barns fritidsaktiviteter 

och rekreation med upp till 2000 kr per år. Härigenom tillförsäkras barnens 

behov av en meningsfull fritid i vår kommun och barnens utveckling och 

levnadsvillkor främjas. 

Barnen har inte varit direkt delaktiga i detta beslut, men genom de 

ekonomiska rådgivningssamtalen som genomförs med samtliga föräldrar 

med ett långvarigt biståndsbehov inhämtas information om barnens behov 

och ibland är barnen med vid dessa samtal   

Bedömning 

I motionen framförs att bostadsbidraget för barnfamiljer ligger kvar på en 

oförändrad nivå. Regeringen har beslutat att alla barnfamiljer som har 

bostadsbidrag får ett tilläggsbidrag under perioden juli–december 2022 för 

att kompensera fördyrade levnadsomkostnader. Tilläggsbidraget är ett 

tillfälligt extra stöd om 25 procent av ordinarie bostadsbidrag och betalas ut 

automatiskt. I Ronneby kommun har vi beslutat att inte medräkna detta 

belopp som en inkomst i beräkningen av försörjningsstödet då det tydligt 

framgår att tilläggsbidraget avser fördyrade levnadsomkostnader. Det finns 

ett förslag från regeringen att det extra bidraget ska förlängas även under 

2023. Genom riksnormen och Socialnämndens riktlinjer om extra bistånd för 

barns fritidsaktiviteter med upp till 2000 kr per år tillförsäkras barns behov 

av en meningsfull fritid i vår kommun.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta: 

 - Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.       

Socialnämndens beslut 2022-11-29  

Socialnämnden beslutar att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP) och Malin Månsson (S). 
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Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen, 

________________ 

Exp: 

Förslagsställarna 
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§ 55 Dnr 2022-000417 192 

Besvarande av motion från Nicolás Westrup (SD) och 
Carina Aulin (SD) om att Ronneby kommun ingår ett 
samarbete med kvinnojouren i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Bakgrund 

 Sverigedemokraterna i Ronneby anser att kvinnovåld är ett betydande 

jämställdhetsproblem som måste tas på största allvar. Under senare år har det 

dessutom uppdagats att hedersrelaterat våld ökat och att samtalen till 

kvinnojouren (som är en ideell verksamhet) eskalerat. Kommunstyrelsen i 

Karlskrona beslutade (2022-01-24) att ingå ett partnerskap mellan 

Karlskrona kommun och kvinnojouren. Sverigedemokraterna yrkar: Att 

kommunledningsförvaltningen utreder möjligheten att införa en liknande 

överenskommelse som Karlskrona kommun ingått med kvinnojouren. 

Aktuell situation  

Ronneby kommun har sedan 2015 ett avtal med Kvinnojouren och 

Tjejjouren i Ronneby. Detta avtal reglerar bland annat vilka åtaganden 

kommunen har samt vilka åtaganden föreningarna har. I avtalet ingår en 

överenskommelse om samarbete samt att föreningarna erhåller eventuella 

föreningsbidrag från kommunen efter ansökan om sådant. Inom 

Socialförvaltningen i Ronneby finns sedan 2010 en verksamhet vid namn 

SESAM som arbetar med handläggning samt råd- och stöd inom området 

Våld i nära relation. SESAM och Kvinnojouren har under åren haft ett gott 

samarbete och återkommande dialoger och träffar. Under pandemin har 

denna dialog avstannat något och behöver återupptas samt systematiseras 

mer. I nuläget pågår en översyn samt revidering av avtalet mellan Ronneby 

kommun, Socialförvaltningen, samt Kvinnojouren i Ronneby. Kvinnojouren 

och Tjejjouren är numera olika föreningar och utifrån det så behöver olika 

avtal slutas med de olika föreningarna. I dialog mellan ledningen inom 

Socialförvaltningen samt Kvinnojourens ordförande Sara Blixt framkommer 

att förutsättningarna för Kvinnojouren att bedriva skyddat boende troligtvis 

kommer att förändras framöver. Detta med utgångläge från ny lagstiftning 

som skärper upp kraven för att bedriva skyddat boende och att Kvinnojouren 

i Ronneby i nuläget endast drivs av ideellt engagerade personer. Det 

reviderade avtalet mellan Ronneby kommun och Kvinnojouren kommer 

utifrån detta troligtvis att resultera i att Socialförvaltningen ansvarar för 

placeringar i skyddat boende medan Kvinnojouren kan erbjuda råd- och 
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stödinsatser till våldsutsatta. Vi är överens om att det i nuläget inte är aktuellt 

att, likt Karlskrona kommun, ingå en Överenskommelse om idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) mellan Ronneby kommun och Kvinnojouren 

Ronneby då Kvinnojourens verksamhet inte är rustad för att utföra en så stor 

del av arbetet inom området Våld i nära relation. Dock kommer vi fortsatt att 

planera för ett ökat samarbete mellan våra verksamheter för att kunna 

erbjuda våra medborgare ett så bra bemötande samt stöd och skydd som 

möjligt.        

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta: 

 - Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.       

Socialnämndens beslut 2022-12-20 

Socialnämnden beslutar att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Jäv 

Sara blixt (M) anmäler jäv. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställarna  
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§ 56 Dnr 2022-000331 192 

Besvarande av motion från Roger Gardell (L) - gällande 
förändrade öppettider på återvinningscentralen 
Angelskog 

 

Sammanfattning  

Motion gällande förändrade öppettider på Återvinningscentralen Angelskog. 

Återvinningscentralens öppettider är för närvarande följande:  

Måndag 8.30-19.00  

Tisdag 8.30-17.00 O 

Onsdag 8.30-19.00  

Torsdag 8.30-19.00  

Fredag 8.30-17.00  

Lördag 9.00-13.00  

Söndag Stängt  

Återvinningscentralen håller öppet till 19.00 tre dagar i veckan för att hålla 

en hög tillgänglighet till anläggningen. Under år 2022 har det genomförts 

kampanjer under april-maj då det har det varit extra öppet vid fem tillfällen 

till kl. 16.00 på lördagar. Uppföljning har gjorts av antal besökare på dessa 

fem tillfällen, denna uppföljning visade att två av tillfällena var besökta, 

övriga tillfällen inga besökare. Denna kampanj har markansförts via 

Facebook, hemsida och tidningar flertalet gånger för att sprida information 

till våra kunder. Miljöteknik förespråkar att man fortsätter att köra 

kampanjer vår och höst med förlängda öppettider under de perioder som 

bedöms vara av intresse för kunderna på Återvinningscentralen Angelskog. 

Miljötekniks styrelse anser härmed att motionen är besvarad.        

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad då 

Ronneby Miljö & Teknik AB getts i uppdrag att hålla söndagsöppet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L) och Jan-Eric Wildros (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad då Ronneby Miljö & 

Teknik AB getts i uppdrag att hålla söndagsöppet. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 57 Dnr 2018-000708 109 

Besvarande av medborgarförslag - Önskan om att en 
aktivitetspark byggs i Kallinge 

 

Sammanfattning  

KFUM Ronneby/Kallinge inkom 2018-11-24 med ett medborgarförslag om 

att en aktivitetspark/skateboardpark skulle anläggas belägen vi Kallinge 

fritidsgård. Anläggandet skulle ske i samarbete mellan föreningen, SISU och 

Svenska skateboardförbundet. Ärendet blev återremitterat av 

Kommunstyrelsen arbetsutskott 2019-11-25 för ett förtydligande av 

beslutsformuleringen.  

Från början utsedd handläggare har efter detta inte jobbat vidare med ärendet 

och har även avslutat sin tjänst på förvaltningen. Ärendet lämnades inte 

vidare till någon annan handläggare utan lämnades låst i Ciceron. Det 

oavslutade ärendet kom förvaltningen till kännedom vid en genomgång av 

Ciceron under september månad. 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen har, utan vetskap om aktuellt ärende, 

påbörjat och avslutat ett större ärende gällande en skateboardpark där 

Ronneby kommun föreslogs vara delfinansiär. Denna skatepark är nu under 

uppförande. Förvaltningen hänvisar till Kommunfullmäktiges beslut i det 

ärendet.        

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att medborgarförslaget inte längre är aktuellt 

och hänvisar till Kommunfullmäktiges beslut i ärendena §56 2022-000075 

009 samt §57 2021-000579 261.       

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och 

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat.        

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses 

besvarat. 
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Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses 

besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 58 Dnr 2022-000482 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG 
kulturhistoriska byggnader skyltas på Nedre 
Brunnsvägen 

 

Sammanfattning  

Eva Lind har lämnat ett medborgarförslag gällande önskemål om att sätta 

upp skyltar om kulturhistoriskt intressanta byggnader längs Nedre 

Brunnsvägen.        

Bedömning 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen delar förslagsställarens synpunkter 

om att det skulle vara av intresse att informera om de kulturhistoriska 

byggnaderna som finns i utmed Nedre Brunnsvägen. Kommunen har dock 

inte rådighet över privata fastigheter och därför inte är möjligt att sätta upp 

sådana skyltar längs Nedre Brunnsvägen.           

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden föreslå Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.      

Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att utreda 

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsen 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 59 Dnr 2023-000097 192 

Anmälan av motion från Catrin Stellte-Fridh (S) om 
sänkt hastighet vid Blekinge Naturbruksgymnasium 

Catrin Stellte Fridh (S) lämnar följande motion 

Sammanfattning  
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Förslagsställaren  
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§ 60 Dnr 2023-000129 192 

Anmälan av motion från Mia Persson (MP) inför tillgång 
till kostnadsfria mensskydd på skoltoaletterna 

Mia Persson (Mp) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Under föregående Kommunfullmäktige (2023-01-26) bifölls Miljöpartiets 

motion om att införa gratis mensskydd på de offentliga toaletterna i 

Ronneby. En annan viktig målgrupp som vi anser bör få tillgång till 

kostnadsfria mensskydd är eleverna i våra kommunala skolor.  

Det borde vara en självklarhet att på ett enkelt och smidigt sätt kunna få tag i 

mensskydd om behovet skulle uppstå när du befinner dig i skolan. Ingen tjej 

ska behöva missa skolundervisning får att hon saknar mensskydd och är 

orolig över att blöda igenom. I dagsläget finns enbart möjligheten att vända 

sig till skolsköterskan för att få tag i mensskydd i skolan. Dock är 

skolsköterskorna inte alltid tillgängliga på grund av möten eller andra besök 

och på flertalet mindre skolenheter finns skolsköterskan dessutom bara på 

plats vid vissa dagar i veckan. Att behöva gå och fråga efter mensskydd kan 

också vara en situation som upplevs väldigt jobbig och obekväm för många 

ungdomar. 

Vi vet också att många familjer i Ronneby har en tuff ekonomisk situation. 

För familjer med en svag ekonomi kan mensskydd innebära en mycket stor 

kostnad. Att sakna mensskydd får aldrig bli en ekonomisk fråga. Tjejer kan 

inte heller välja bort mens vilket innebär att tillgång till mensskydd 

oberoende av ekonomiska förutsättningar också blir en viktig 

jämställdhetsfråga.  

Flera kommuner har redan tagit initiativet att införa tillgång till gratis 

mensskydd på skoltoaletterna, så sent som i början av februari fattades beslut 

om detta i Karlskrona kommun. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att:  

- Ronneby kommun inför tillgång till kostnadsfria mensskydd på 

skoltoaletter i alla kommunala grundskolor.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 61 Dnr 2023-000123 023 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i teknik-, fritid- 
och kulturnämnden och ledamot i AB Ronnebyhus, 
Anders Borg (SD) 

 

Sammanfattning  

Anders Borg (SD) lämnar en begäran om avsägelse från uppdragen som 

ledamot i teknik-fritid- och kulturnämnden och AB Ronnebyhus.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

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

Åke Johansson (SD) till ledamot i teknik-fritid- och kulturnämnden. 

Förslag till ny ledamot i AB Ronnebyhus bordläggs.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna från uppdragen som 

ledamot i teknik-fritid- och kulturnämnden samt AB Ronnebyhus.  

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

ledamot i teknik-fritid- och kulturnämnden. 

3. Fyllnadsval till ny ledamot i AB Ronnebyhus bordläggs.  

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

AB Ronnebyhus  

Kanslienheten  
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§ 62 Dnr 2023-000131 023 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, Lena Rosen (V) 

 

Sammanfattning  

Lena Rosen avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.       

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige begär hos Länsstyrelsen i Blekinge län om en ny 

sammanräkning för utseende av en ny ersättare i kommunfullmäktige efter 

Lena Rosén (V).  

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  

Länsstyrelsen i Blekinge län 

 


