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§ 256 Dnr 2022-000006 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

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

utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker 2022-

12-27. 

________________ 
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§ 257 Dnr 2022-000014 101 

Godkännande av dagordning KF 

 

Sammanfattning  

1:e vice ordförande Bengt Sven Åke Johansson (SD) meddelar följande 

förändringar av dagordningen: 

1. Avsägelse från uppdrag som ledamot i AB Ronneby 

Industrifastigheter, David Håkansson (S) lyfts in som ärende 14 på 

dagordningen. 

2. Avsägelse från uppdrag som revisor, Ingrid Lindfalk (SD) lyfts in 

som ärende 15 på dagordningen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 258 Dnr 2022-000007 101 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande medborgarförslag och förslag till hantering: 

      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till teknik-

fritid- och kulturnämnden för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 259 Dnr 2022-000009 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga frågor vid dagens sammanträde.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(95) 
2022-12-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 260 Dnr 2022-000602 193 

Besvarande av interpellation ställd av Tommy 
Andersson (S) till teknik-, fritid och kulturnämndens 
ordförande Anders Bromee (M) angående föreningsliv 
och föreningsbidrag 

 

Sammanfattning  

Tommy Andersson (S) lämnar följande interpellation ställd till Anders 

Bromée (M): 

Föreningsliv och föreningsbidrag! 

Under senaste åren har det återkommande rapporterats om olika 

uppfattningar i grundsyn mellan föreningsliv och förvaltning/nämnd. Detta 

har inte tillhört vanligheterna historiskt sett i Ronneby, något har hänt, något 

har gått fel. Senast i raden har varit omständigheterna kring Folkteatern och 

vad de får använda sina bidrag till. En stor frustration har uttryckts från 

föreningen, där man tycks mena att förvaltningens tolkningar rörande 

bidragsbestämmelserna är alltför fyrkantiga och rigida.  

Hur ser du på denna beskrivning, anser du att förvaltningen/nämnden skulle 

kunna göra annorlunda för att få till ett bättre och mer konstruktivt 

samtalsklimat med föreningslivet?  

Är du beredd att ta initiativ till ett förnyelsearbete som åter kan skapa glädje 

och kraft i Ronnebys föreningsliv och där varje möjlig krona i stöd från 

kommunen syftar till verksamhet och aktivitet?  

 

Anders Bromée (M) lämnar följande svar: 

Inledning 

Låt mig först som sist slå fast att vare sig jag, alliansen i TFK-nämnd eller 

Förvaltningen delar den negativa bild av vare sig föreningsbidrag och 

föreningsliv som Tommy Andersson vill förmedla med sin Interpellation. 

Med detta svar vill jag därför bemöta denna uppfattning. 

Bakgrundsakta kring Ronneby kommuns föreningsbidrag  

En tvärpolitisk grupp arbetade under 2020 fram ett förslag till nya 

bidragsregler för en mängd idella föreningar som verkar inom Ronneby 

kommun. Gruppen bestod förutom av undertecknad även av Theo Zickbauer, 

Thommy Persson, Jesper Rehn, Willy Persson, Bengt Johansson samt 
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berörda tjänstemän och gruppen var helt eniga om det slutliga förslaget som 

togs fram och sedan beslutades av ett enigt Kommunfullmäktige den 24 

september 2020. 

Under hösten 2020 inbjöd förvaltningen samtliga föreningar till 

informationsmöte och även 

separata informationsmöte hölls för dem som så önskade därutöver. 

De tidigare bidragsreglerna låg som grund för gruppens arbete och de 

förändringar som gjordes var helt enkelt till för att uppdatera och anpassa 

regelverket till dagens föreningsliv. 

Gruppen har fortsatt under mandatperioden att inhämta synpunkter från 

föreningar och kommer att 

under våren 2023 fortsätta sitt arbete för att anpassa regelverket. 

Grunden för bidragsreglerna har hela tiden varit att stötta det lokala ideella 

föreningslivet för barn och ungdomsverksamhet, kulturverksamhet, lokaler 

och anläggningar, studieförbund mm och så  

långt som möjligt vara rättvisa och likställda oavsett verksamhet. När jag 

betonar ideella så menas med detta att både i det tidigare och det nya 

regelverket så beviljas inte bidrag till löner eller administrativ personal.  

Även vad gäller krav på återredovisning för att erhålla nya bidrag kommande 

år har detta funnits med som villkor både i det nya som gamla regelverket. 

Dock har detta tidigare inte följts upp på samma sätt som under 2021/2022 

då man från en enig nämnd uppdragit åt tjänstemännen att göra så. Detta har 

tyvärr inneburit att några få föreningar fått krav på återbetalningar för 2021 

då man inte antingen har använt alla medel, använt dem på fel sätt eller helt 

enkelt inte lämnat en fullständig redovisning. Återbetalningen har då 

avräknats det sökta bidraget för 2022. 

Här måste jag säga att förvaltningens tjänstemän gjort ett förtjänstfullt och 

noggrant utredningsarbete samt fört många dialoger med berörda föreningar 

innan man lagt fram beslutsunderlag till oss politiker i nämnden. Här vill jag 

påpeka att alla beslut har tagits i full enighet inom nämnden oavsett 

partifärg. 

Antal bidragsberättigade föreningar och kontakten med desamma 

Idag finns det ca 210 bidragsberättigade föreningar i Ronneby kommun + 11 

st olika studieförbund, totalt 221 st, och av dessa är ca 50 st klassade som 

kulturföreningar och kan söka verksamhetsbidrag varav 24 st har sökt bidrag 

för 2023 (2022 var det 22 st). 

Under 2022 har förvaltningen haft 28 st enskilda möten med 25 st av de 221 

föreningarna + 6 st föreningsdialoger. Här skall också sägas att ingen 

förening har nekats kontakt eller möten med förvaltningens tjänstemän.  
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Härutöver har nämndens presidie haft möte med Ronneby Folkteater, 

Folkpratice Academy och Ronneby musikförening i anledning av tolkning 

av regelverk. 

Under 2021 har en enkät skickats ut till 59 föreningar varav kan nämnas 

följande frågor och svar. 

- I vilken utsträckning föreningarna anser att det är lätt att 

komma i kontakt med Fritid- och kulturenheten. 48 föreningar svarade. 

          STOR 78 % 

          VARKEN ELLER 12 % 

          LITEN 4 % 

           VET EJ 6 % 

-  I vilken utsträckning föreningarna anser att det ges snabba och 

korrekta svar vid            

 kontakt med Fritid- och kulturenheten. 49 föreningar svarade. 

-          STOR 67 % 

         VARKEN ELLER 16 % 

         LITEN 8 % 

         VET EJ 6 % 

-  I vilken utsträckning föreningarna anser att de får ett trevligt 

bemötande vid                      

kontakt med Fritid- och kulturenheten. 

STOR 79 %                                                                                                                                     

VARKEN ELLER 13 % 

LITEN 0 % 

-        I vilken utsträckning föreningarna anser att kommunen 

skapar goda förutsättningar          

för dialog och samverkan utifrån föreningens behov och önskemål. 48 

föreningar svarade. 

 

       STOR 54 %                                                                                                                                    

      VARKEN ELLER 27 % 

       LITEN 10 % 

       VET EJ 8 % 
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-      I vilken utsträckning föreningarna anser att bidragsreglerna 

är tydliga. 49 föreningar         svarade. 

     STOR 47 %  

     VARKEN ELLER 37 % 

     LITEN 4 % 

     VET EJ 12 % 

 

Fakta om utbetalade bidrag till föreningar 

Så lite om bidragens storlek och då särskilt de till Kulturföreningar som är 

beslutade för 2022 och en liten länsjämförelse. 

Ronneby kommun betalade under 2022 ut till de 210 bidragsberättigade 

ideella föreningarna totalt  

5 734 965 kronor varav ca 55 % till föreningar utanför Ronneby o Kallinge 

tätort. 

Vad gäller bidrag till kulturföreningar i Ronneby kommun lämnades under 

2022, 1 923 000 kr i bidrag eller 64 kr/invånare (jämf Karlskrona 1 500 000 

eller 50 kr/invånare) vilket är ojämförligt högst i Blekinge. Av dessa är 

Ronneby Folkteater beviljade 962 000 kr inkl fri hyra. 

Hantering en av regelverket 

Tommy Andersson tycker förvaltningens tillämpning av regelverket varit 

”för fyrkantig och rigid.” 

Vad menar han med detta, skall de som skriker högst eller är störst få mera 

pengar eller skall inte samma regler gälla för alla våra föreningar, samma 

regler som han har varit med att fatta. 

Han nämner också i sin skrivelse Folkteatern i Ronneby, samma förening 

som uppbär 50 % av hela bidragssumman till kulturföreningarna, och hur de 

blivit frustrerade över tolkningarna 

av kommunens regelverk.  

En intressant fråga till Andersson blir ju då vilka av andra regler inom 

Ronneby kommun tycker han skall tillämpas flexibelt beroende på vem som 

söker medel av våra skattebetalares pengar. 

Avslutningsvis måste jag säga att Ronneby kommun med dess tjänstemän i 

spetsen har ett gott förhållande till huvuddelen av föreningslivet i kommunen 

men inget är så bra så att det inte kan bli bättre.  Men att frångå gällande 

regelverk som fattats av Kommunfullmäktige är för mig helt främmande och 
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jag kommer inte ta något initiativ till att förändra tillämpningen med mindre 

än att fullmäktige fattar andra beslut än de som nu gäller. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M), Tommy Andersson (S), Mikael 

Mårtensson (S), Sune Håkansson (RP), Ola Robertsson (S), Anna Ekberg 

(KD), Jan-Eric Wildros (S), Tommy Persson (S), Magnus Gustafsson (C) 

och Peter Bowin (V).  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationen och svaret till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Tommy Andersson 

Anders Bromée  
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§ 261 Dnr 2022-000606 193 

Besvarande av interpellation ställd av Ola Robertsson 
(S) till teknik-, fritid och kulturnämndens ordförande 
Anders Bromee (M) angående besluten att binda 
elpriserna för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Ola Robertsson (S) lämnar följande interpellation ställd till Anders Bromée 

(M): 

Att elpriserna är högre än vanligt har inte undgått någon. Det är ett problem 

som kommuner, privatpersoner och företag behöver förhålla sig till. För 

Ronnebys del är vi inne i en budgetprocess där bland annat ökade elpriser 

och uteblivit stöd från regeringen gör det tuffare än tidigare år.  

Teknik, fritids- och kulturnämnden äskar 12,9 miljoner kronor för 

nästkommande år för ökade elkostnader. Detta baserat ni på ett elpris om 1,7 

kr/kWh. 

Som jag förstått det har ni bundit elpriserna för första halvåret i två beslut. 

Ett där 22,5% av all förbrukning i kommunen binds till ett pris av 5,9 

kr/kWh och ytterligare 22,5% till 3,8 kr/kWh. Så högt som 5,9 kr/kWh har 

elpriset aldrig varit, och det överstiger vida de 1,7 kr/kWh som ni hade som 

beräkningsgrund när ni äskade 12,9 miljoner kronor. Ändå har ni bundit till 

de priserna. 

Besluten lär vara fattade av tjänsteperson vid förvaltningen på delegation 

från nämnden, er delegationsordning föreskriver dock följande 

”Delegerad beslutanderätt ga?ller inom ramen fo?r beviljade anslag och 

inom eget ansvarsomra?de, enligt ga?llande besta?mmelser och avtal samt 

enligt na?mndens anvisningar.”     

Dessutom verkar det vara fallet att Affärsverken både är leverantör och 

rådgivare 

Mot bakgrund av detta är mina frågor till Anders Bromeé, ordförande i 

Teknik, fritids- och kulturnämnden följande:  

Kan du redogöra för de besluten som är fattade om att binda elpriserna, hur 

resonerade ni och vilka avvägningar gjorde ni? 

Vad bedömer förvaltningen att kostnaden för 2023 blir med anledning av att 

ni har bundit priserna så som ni har gjort? Anser du att Tekink-, fritids- och 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(95) 
2022-12-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

kulturnämnden kan rymma den kostnadsökning det innebär inom ram? Om 

så är fallet, varifrån ska du omfördela de pengarna? 

Om du inte anser att det ryms inom TFK:s ramar tolkar jag det som att 

tjänstepersonerna gått utanför sin delegationsrätt. Hur har du som ordförande 

i så fall agerat? 

Hur ser du på att Affärsverken både är leverantör och rådgivare?  

 

Anders Bromée (M) lämnar följande svar: 

Inledning 

Teknik- fritid- och kulturnämnden och dess förvaltning har ansvarat för 

tecknande av el och dess olika avtal i flera år. De senaste åren valde TFK att 

binda hela sitt avtal på rekommendation av just Affärsverken som även då 

var våra rådgivare och upphandlade i rätt ordning via lagen om offentlig 

upphandling, LOU. 

 

Historik 

Med medelpriserna fastslagna har jämförelsen gjort mellan ett rörligt 

pris(genomsnittspris för respektive år 2021 och 2022) och det förhandlade 

fasta priset: 

 

Den beräknade kostnaden för 2021 rörligtpris; 10 290 600 kr 

Den beräknade kostnaden för 2021 bundetpris; 7 523 691 kr 

Totalbesparing 2021 med bundet avtal: 2 766 908 kr 

 

Den beräknade kostnaden för 2022 rörligtpris; 20 148 277 kr 

Den beräknade kostnaden för 2022 bundetpris; 8 275 944 kr 

Totalbesparing 2022 med bundet avtal: 11 872 332 kr 

 

Den totala besparingen för Ronneby kommun genom förvaltningens 

agerande är under 2021 och 2022; 14 639 241 kr 

Till denna summa skall även förhoppningsvis kunna inberäknas ett framtida 

energistöd som regeringen har aviserat om, och skulle jämföre ske med 

hushåll vore stödet beräknat till ca 22 miljoner kronor ytterligare. 
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Allmänt om upphandlingsrutiner 

 

Vi blir hela tiden uppdaterade med information från våra rådgivare. 

Orsakerna till de höga elpriserna nu är flera – i första hand är det kriget i 

Ukraina som har gjort energimarknaden i Europa orolig, och nu går inte 

efterfrågan och utbud ihop. Frankrike har problem med sina kärnkraftverk, 

och måste importera el från Tyskland. 

Tysklands elmarknad sitter ihop med vår elmarknad, och behöver importera 

el. Här i Sverige står kärnkraftverket Ringhals 4 stilla, och stoppet förlängs 

flera veckor i vinter. Nu i december kommer också den största reaktorn i 

Sverige, Oskarshamn 3, att stå stilla några veckor i december 2022.  

Gällande den aktuella delupphandlingen har har detta beslut fattats helt i 

enlighet med med gällande upphandlingsbeslut och i samråd mellan aktuell 

tjänsteman och kommunens upphandlingsansvarig, allt enligt gällande 

lämnade delegationer. Frågan har inte varit uppe för politisk handläggning. 

 

Aktuell upphandling 

Den aktuella upphandling som verkställts under hösten 2022 har gjorts på 

följande villkor 

 

Period Volym av total     Pris inkl avg 2 kr/kw Dagspris 14/12 inkl 

avg 

 

Jan-Mars            ca 40 %                   4,82          

6,28 

April -Juni             ca 18 %                   4,58                            

6,28  

 

Ekonomiskt utfall 2023 

Hur det ekonomiska utfallet för 2023 avseende Ronneby kommuns hela 

förbrukning har jag ingen uppfattning om och förmodligen vädigt få andra 

människor däremot kan jag ha en personlig uppfattning om de ovan nämnda 

träffade avtalen. Denna uppfattning är att med gällande förutsättningar som 

finns i skrivande stund kan jag inte se annat än att de träffade avtalen dels är 

av så ringa omfattning av kommunens total elkonsumtion för 2023 och dels 

är till rimliga belopp per kw/h med tanke på den tid på året de avser att jag 

inte har något att anföra emot de faktiska besluten eller hur de har fattats. 
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Vad gäller frågan om besluten rymms inom nämndens ramar så är ju denna 

fråga inte aktuell då bland annat ökade elkostnader ligger utanför nämndens 

föreslagna budgeterade ramar och och beslut om eventuell omfördelning i 

anledning av detta inte heller är aktuell fn. 

 

Avslutning  

Som ordförande i Teknik-, fritid- och kulturnämnden har jag under denna 

mandat perioden  utgått från medarbetarnas naturliga vilja att göra ett bra 

jobb samt strävan att utveckla verksamheten och sig själva, vilket i sin tur 

leder till att var och en känner trygghet och glädje i sina arbetsuppgifter och 

har fattat rätt beslut inom sitt mandat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M) och Ola Robertsson (S).  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationen och svaret till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Ola Robertsson 

Anders Bromée 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(95) 
2022-12-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 262 Dnr 2022-000008 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga fler interpellationer vid dagens möte.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärende till protokollet.  

________________ 
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§ 263 Dnr 2022-000625 023 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, Louise Edlund (M) 

 

Sammanfattning  

Louise Edlund (M) lämnar in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.       

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Louise Edlunds (M) avsägelse. 

2. Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen om ny sammanräkning för 

utseende av en ny ersättare.  

________________ 

Exp: 

Louise Edlund 

Länsstyrelsen i Blekinge Län 
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§ 264 Dnr 2022-000545 023 

Fyllnadsval - avsägelse från samtliga uppdrag, Sanela 
Kazma (S) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24 

1. Kommunfullmäktige godkänner Sanela Kazmas (S) avsägelser.  

2. Kommunfullmäktige utser Pär Dover (S) till ny styrelseledamot i 

Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

3. Kommunfullmäktige utser Stefan Österhof (S) till ny ersättare i 

miljö- och byggnadsnämnden. 

4. Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen om en ny sammanräkning för 

utseende av en ny ersättare i kommunfullmäktige.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S).  

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar på att kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval 

till nämndeman efter Sanela Kazma (S).      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval till uppdrag som 

nämndeman.   

________________ 

Exp: 

Registrator, kanslienheten  
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§ 265 Dnr 2022-000604 023 

Fyllnadsval - avsägelse från samtliga uppdrag, Gina 
Hellberg Johansson (SD) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24 

1. Kommunfullmäktige godkänner Gina Hellberg Johanssons (SD) 

avsägelser. 

2. Kommunfullmäktige utser Sandra Bergqvist (SD) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

3. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval till uppdragen som 

styrelseledamot i AB Ronneby Helsobrunn och ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden. 

4. Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen i Blekinge län om en ny 

sammanräkning för utseende av en ny ledamot i kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige bordlägger frågan 

om fyllnadsval till ledamot i AB Ronneby Helsobrunn efter Gina Hellberg 

Johansson (SD).       

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval till ledamot i AB 

Ronneby Helsobrunn efter Gina Hellberg Johansson (SD).   

________________ 

Exp: 

Registrator, kanslienheten  
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§ 266 Dnr 2022-000605 023 

Fyllnadsval - avsägelse från samtliga uppdrag, Bengt 
Åke Johansson (SD) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24 

1. Kommunfullmäktige godkänner Bengt Åke Johanssons (S) 

avsägelse.  

2. Kommunfullmäktige utser Simon Lindström (SD) till ny ersättare i 

valberedningen.  

3. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval till uppdragen som 

ledamot i teknik-fritid- och kulturnämnden, ersättare i 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge och 

nämndeman. 

4. Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen i Blekinge län om en ny 

sammanräkning för utseende av en ny ledamot i kommunfullmäktige.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige bordlägger frågan 

om val till nämndeman efter Bengt Åke Johansson (SD).       

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval till nämndeman efter 

Bengt Åke Johansson (SD). 

________________ 

Exp: 

Registrator, kanslienheten  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(95) 
2022-12-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 267 Dnr 2022-000596 009 

Entledigande från uppdrag som ledamot och 
ordförande i AB Ronnebyhus, Lena Mahrle (L) 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 379 

Roger Gardell (L) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att entlediga Lena Marhle (L) 

från uppdraget som ledamot och ordförande i AB Ronnebyhus och 

Ronnebyhus Holding AB.        

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att entlediga Lena Marhle 

(L) från uppdraget som ledamot och ordförande i AB Ronnebyhus och 

Ronnebyhus Holding AB. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Roger Gardell (L), Anders Bromée 

(M) och Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att återremittera ärendet.  

 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 

Nils Ingmar Thorell (L) utses till ny ledamot och ordförande i AB 

Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB. 

 

Anders Bromée (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget 

att kommunfullmäktige ger kommunens bolagsstämmoombud i uppdrag att 

hålla en extra bolagsstämma med direktiven att entlediga Lena Marhle (L) 

från uppdraget som ledamot och ordförande i AB Ronnebyhus samt att utse 

Nils Ingmar Thorell (L) till ny ledamot och ordförande i AB Ronnebyhus.. 

Propositionsordning 1  

1:e vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige entledigar Lena Marhle (L) från uppdraget som ledamot 

och ordförande i AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB och finner 

att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       
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Propositionsordning 2 

1:e vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige utser Nils Ingmar Thorell (L) till ny ledamot och 

ordförande i AB Ronnebyhus och Ronnebyshus Holdigng AB och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 

1:e vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige ger kommunens bolagsstämmoombud i uppdrag att 

hålla en extra bolagsstämma med direktiven att entlediga Lena Marhle (L) 

från uppdraget som ledamot och ordförande i AB Ronnebyhus och 

Ronnebyhus Holding AB samt att utse Nils Ingmar Thorell (L) till ny 

ledamot och ordförande i AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB, 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Lena Mahrle (L) från uppdraget som 

ledamot och ordförande i AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding 

AB. 

2. Kommunfullmäktige utser Nils Ingmar Thorell (L) till ny ledamot 

och ordförande i AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB.  

3. Kommunfullmäktige ger kommunens bolagsstämmoombud i uppdrag 

att hålla en extra bolagsstämma med direktiven att entlediga Lena 

Marhle (L) från uppdraget som ledamot och ordförande i AB 

Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB samt att utse Nils Ingmar 

Thorell (L) till ny ledamot och ordförande i AB Ronnebyhus och 

Ronnebyhus Holding AB. 

________________ 

Exp: 

Lena Mahrle 

Nils Ingmar Thorell  

AB Ronnebyhus 

Kommunens bolagsstämmoombud 
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§ 268 Dnr 2022-000638 009 

Entledigande från uppdrag som ledamot i AB Ronneby 
Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn, Henrik 
Mösenbacher (M) 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-13 § 387 

Roger Fredriksson (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att entlediga Henrik Mösenbacher (M) från uppdragen 

som ledamot i AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn.        

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att entlediga Henrik 

Mösenbacher (M) från uppdragen som ledamot i AB Ronneby 

Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M).  

Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar på att kommunfullmäktige ger kommunens 

bolagsstämmoombud i uppdrag att hålla en extra bolagsstämma med 

direktiven att entlediga Henrik Mösenbacher (M) från uppdraget som 

ledamot och 1:e vice ordförande i AB Ronneby Industrifastigheter och AB 

Ronneby Brunn samt att utse Anna Carlbrant (RP) till ny ledamot och 

ordförande.       

Propositionsordning 1 

1:e vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige entledigar Henrik Mösenbacher (M) från uppdragen 

som ledamot och 1:e vice ordförande i AB Ronneby Industrifastigheter och 

AB Ronneby Brunn och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Propositionsordning 2 

1:e vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige ger kommunens bolagsstämmoombud i uppdrag att 

hålla en extra bolagsstämma med direktiven att entlediga Henrik 

Mösenbacher (M) från uppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande i AB 

Ronneby Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn samt att utse Anna 

Carlbrant (RP) till ny ledamot och 1:e vice ordförande, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Henrik Mösenbacher (M) från 

uppdragen som ledamot och 1:e vice ordförande i AB Ronneby 

Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunens bolagsstämmoombud i uppdrag 

att hålla en extra bolagsstämma med direktiven att entlediga Henrik 

Mösenbacher (M) från uppdraget som ledamot och 1:e vice 

ordförande i AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn 

samt att utse Anna Carlbrant (RP) till ny ledamot och 1:e vice 

ordförande. 

________________ 

Exp: 

Henrik Mösenbacher  

Anna Carlbrant  

ABRI 

Kommunens bolagsstämmoombud  
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§ 269 Dnr 2022-000648 023 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i ABRI, David 
Håkansson (S) 

 

Sammanfattning  

David Håkansson (S) lämnar in en avsägelse från uppdraget som ledamot i 

AB Ronneby Industrifastigheter och Ronnebybrunn AB.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S).  

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Nils-Olov 

Olofsson (S) till ny ledamot i AB Ronneby Industrifastigheter och 

Ronnebybrunn AB.     

Propositionsordning 1 

1:e vie ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på att entlediga 

David Håkansson (S) från uppdragen som ledamot i AB Ronneby 

Industrifastigheter och Ronnebybrunn AB och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

1:e vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på att utse Nils-

Olov Olofsson (S) till ny ledamot i AB Ronneby Industrifastigheter och 

Ronnebybrunn AB och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar David Håkansson (S) från uppdragen 

som ledamot i AB Ronneby Industrifastigheter och Ronnebybrunn 

AB. 

2. Kommunfullmäktige utser Nils-Olov Olofsson (S) till ny ledamot i 

AB Ronneby Industrifastigheter och Ronneby Brunn AB. 

________________ 

Exp: 

David Håkansson 

Nils-Olov Olofsson  

ABRI 

Kanslienheten  
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§ 270 Dnr 2022-000651 023 

Avsägelse från uppdraget som revisor, Ingrid Lindfalk 
(SD) 

 

Sammanfattning  

Ingrid Lindfalk (SD) lämnar in en avsägelse från uppdraget som revisor.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige utser Linda Olsson 

(SD) till ny revisor efter Ingrid Lindfalk (SD).      

Propositionsordning 1  

1:e vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på att godkänna 

Ingrid Lindfalks (SD) avsägelse och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Propositionsordning 2 

1:e vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på att utse Linda 

Olsson (SD) till ny revisor och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Ingrid Lindfalks (SD) avsägelse. 

2. Kommunfullmäktige utser Linda Olsson (SD) till ny revisor.  

________________ 

Exp: 

Ingrid Lindfalk 

Linda Olsson 

Revisionen  

Registrator, kanslienheten  
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§ 271 Dnr 2022-000614 009 

Val till nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund 
etc.  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från valberedningen 2022-12-19 § 11 

Valberedningen ska föreslå val till nämnder, bolagsstyrelser och 

kommunalförbund. Nomineringarna framgår i till detta protokoll bifogad 

bilaga 1.  

Valberedningens beslut 2022-12-19 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att förrätta val i enlighet med 

till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Anders Bromée (M), Ola Robertsson 

(S) och Tommy Andersson (S).  

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Per Lundin (S) till 

ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera.  

 

Nicolas Westrup (SD) (M) yrkar på att kommunfullmäktige utser Therese 

Åberg (M) och Anna Ekberg (KD) till ledamöter i Cura Individutveckling 

samt Åsa Evaldsson (M) och Mia Persson (MP) till ersättare i Cura 

Individutveckling.  

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige utser Therese Åberg 

(M) till ledamot i Finsam. 

Propositionsordning 1 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i utbildningsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 2 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ersättare i utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 3 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i utbildningsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 4 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i vård- och omsorgsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 5 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ersättare i vård- och omsorgsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 6 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i vård- och omsorgsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 7 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i nämnden för arbete och välfärd och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 8 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ersättare i nämnden för arbete och välfärd och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 9 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i nämnden för arbete och välfärd och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 10 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 11 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 12 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i miljö- och byggnadsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 13 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i teknik-fritid- och kulturnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 14 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ersättare i teknik-fritid- och kulturnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 15 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i teknik-fritid- och kulturnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 16 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i valnämnden och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma. 

Propositionsordning 17 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ersättare i valnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 18 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i valnämnden och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma. 

Propositionsordning 19 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i överförmyndarnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 20 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ersättare i överförmyndarnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 21 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ordförande i överförmyndarnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 22 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Blekinge och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 23 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 24 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till 1:e vice ordförande i kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Blekinge och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 25 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i Ronneby Miljö & Teknik AB och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 26 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i Ronneby Miljöteknik Energi AB och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 27 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i AB Ronneby Industrifastigheter och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 28 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i AB Ronneby Brunn och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 29 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i AB Ronnebyhus och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 30 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i Ronnebyhus Holding AB och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 31 

1: vice ordförande Malin Norfall (S) ställer proposition på valberedningens 

förslag till ledamöter i AB Ronneby Helsobrunn och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 32 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i Ronneby Miljö & Teknik AB och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 33 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i Ronneby Miljöteknik Energi AB och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 34 

Ordförande Lennarth Förberg (M)ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i AB Ronneby Industrifastigheter och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 35 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i AB Ronneby Brunn och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 36 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i AB Ronnebyhus och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma. 

Propositionsordning 37 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i Ronnebyhus Holding AB och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 38 

Ordförande Lennarth Förberg (M)ställer proposition på valberedningens 

förslag till presidium i AB Ronneby Helsobrunn och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 39 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition valberedningens 

förslag till ledamot i kommunalförbundet Sydarkivera och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 40 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Ola Robertssons (S) 

förslag till ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 41 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Nicolas Westrup 

(SD) förslag till ledamöter i kommunalförbundet Cura Individutveckling och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 42 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Nicolas Westrup 

(SD) förslag till ersättare i kommunalförbundet Cura Individutveckling och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 43 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Nicolas Westrup 

(SD) förslag till ledamot i kommunalförbundet Finsam och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige förrättar val till nämnder, styrelser och 

kommunalförbund i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 1.  

________________ 

Exp: 

Berörda  
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§ 272 Dnr 2022-000617 009 

Fastställande av ordning för ersättares tjänstgöring i 
Kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och andra 
organ 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från valberedningen 2022-12-19 § 12 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande ordning 

för inkallande av ersättare till tjänstgöring i kommunstyrelse, nämnder, 

bolagsstyrelser och andra organ:  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde skall i första hand ersättare från den egna 

partigruppen tjänstgöra. Från den egna partigruppen skall ersättare inträda 

till tjänstgöring i den ordning ersättarna upptagits i kommunfullmäktiges 

protokoll. 

 Om ersättare från den egna partigruppen i enlighet med den ovan beskrivna 

turordningen är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde skall följande ordning gälla för ersättares 

tjänstgöring:   

För ledamot tillhörande partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 

ordning 

 

Moderaterna M, KD, L, SD 

Liberalerna L, KD, M, SD 

Kristdemokraterna KD, L, M, SD 

Sverigedemokraterna SD, L, KD, M 

Socialdemokraterna S, V, C, MP, RP, L, KD, M, SD 

Centerpartiet C, M, S, L, KD, RP, MP, V, SD 

Vänsterpartiet  V, S, MP, C. RP, L, M, KD, SD 

Miljöpartiet   

Ronnebypartiet   
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Vid fyllnadsval av ersättare kommer den att placeras som sist i protokollet 

om inget annat föreslås vid valtillfället. 

 

Denna ordning skall tillämpas om det i lag eller författning inte föreskrivs 

annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring.    

Valberedningens beslut 2022-12-19 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande ordning 

för inkallande av ersättare till tjänstgöring i kommunstyrelse, nämnder, 

bolagsstyrelser och andra organ: 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde skall i första hand ersättare från den egna 

partigruppen tjänstgöra. Från den egna partigruppen skall ersättare inträda 

till tjänstgöring i den ordning ersättarna upptagits i kommunfullmäktiges 

protokoll. 

 

Om ersättare från den egna partigruppen i enlighet med den ovan beskrivna 

turordningen är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde skall följande ordning gälla för ersättares 

tjänstgöring: 
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För ledamot tillhörande partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 

ordning 

 

Moderaterna M, KD, L, SD 

Liberalerna L, KD, M, SD 

Kristdemokraterna KD, L, M, SD 

Sverigedemokraterna SD, L, KD, M 

Socialdemokraterna S, V, C, MP, RP, L, KD, M, SD 

Centerpartiet C, M, S, L, KD, RP, MP, V, SD 

Vänsterpartiet  V, S, MP, C. RP, L, M, KD, SD 

Miljöpartiet   

Ronnebypartiet   

  

Vid fyllnadsval av ersättare kommer den att placeras som sist i protokollet 

om inget annat föreslås vid valtillfället. 

 

Denna ordning skall tillämpas om det i lag eller författning inte föreskrivs 

annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är valberedningens. Ordförande ställer proposition på 

valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande ordning för inkallande av 

ersättare till tjänstgöring i kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och 

andra organ: 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde skall i första hand ersättare från den egna 

partigruppen tjänstgöra. Från den egna partigruppen skall ersättare inträda 

till tjänstgöring i den ordning ersättarna upptagits i kommunfullmäktiges 

protokoll. 
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Om ersättare från den egna partigruppen i enlighet med den ovan beskrivna 

turordningen är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde skall följande ordning gälla för ersättares 

tjänstgöring: 

 

För ledamot tillhörande partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 

ordning 

 

Moderaterna M, KD, L, SD 

Liberalerna L, KD, M, SD 

Kristdemokraterna KD, L, M, SD 

Sverigedemokraterna SD, L, KD, M 

Socialdemokraterna S, V, C, MP, RP, L, KD, M, SD 

Centerpartiet C, M, S, L, KD, RP, MP, V, SD 

Vänsterpartiet  V, S, MP, C. RP, L, M, KD, SD 

Miljöpartiet   

Ronnebypartiet   

  

Vid fyllnadsval av ersättare kommer den att placeras som sist i protokollet 

om inget annat föreslås vid valtillfället. 

 

Denna ordning skall tillämpas om det i lag eller författning inte föreskrivs 

annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  
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§ 273 Dnr 2022-000637 009 

Budgetdebatt med anledning av budget 2023 och plan 
2024-2025 

 

Sammanfattning  

Budgetdebatt med anledning av budget 2023 plan 2024-2025.       

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Anna Ekberg (KD), Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V), Sune 

Håkansson (RP), Lova Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M) och Malin 

Månsson (S), Tommy Persson (S), Magnus Björk (S), Martin Johansson (S), 

Kenneth Lindfalk (SD), Rune Kronkvist (S), Anders Borg (SD) och Martina 

Petersson (V). 

________________ 
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§ 274 Dnr 2022-000503 041 

Budget 2023 plan 2024-2025 för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 346: 

Kommunstyrelsen överlämnar förslag till budget 2023 plan 2024-2025 till 

kommunfullmäktige för beslut. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2023 ska 

differentieras enligt; AB Ronneby Helsobrunn 0,58%, AB Ronneby 

Industrifastigheter 0,50%, Ronneby Miljö och Teknik AB 0,51% och 

Ronnebyhus AB 0,49%. 

2. Den helägda kommunala bolagskoncernens moderbolag AB Ronneby 

Helsobrunn ska lämna 9,5 mkr i utdelning till Ronneby kommun. 

Nettobeloppen ska direkt eller indirekt lämnas till moderbolaget 

genom värdeöverföringar (utdelning, ägartillskott, koncernbidrag) 

inom kommunkoncernen; AB Ronneby Industrifastigheter netto 2,5 

mkr, Ronneby Miljö och Teknik AB netto 3,0 mkr och AB 

Ronnebyhus netto 4,0 mkr, varav 0,7 mkr ska användas till riktade 

sociala insatser och 0,3 mkr till trygghetsskapande åtgärder.  

3. De årliga ägardirektiven till de kommunala bolagen, beslutade 2022-

10-27 §199, ska justeras avseende värdeöverföringar till ovan 

angivna belopp. I samma ärende fick kommunens stämmoombud 

direktiv att rösta för att anta de årliga ägardirektiven. Kommunens 

stämmoombud ska vid kommande bolagsstämmor rösta för att anta 

de beloppsmässigt justerade årliga ägardirektiven. I övrigt 

oförändrade direktiv till stämmoombuden. 

4. Internräntan ska vara 1,25 % för år 2023, d.v.s. en höjning med 

0,25% från år 2022. 

5. Fastställa strategiska målområden och indikatorer i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag 

6. Fastställa drift- och investeringsbudget 2023 plan 2024-2025 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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7. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 

2023. 

8. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2023 med 

totalt 200 mkr. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ge ekonomienheten i uppdrag att räkna om kapitalkostnader med 

hänsyn till investeringsförslaget och göra konsekvensmässiga 

förändringar i budgetförslaget. Eventuell ekonomisk påverkan går 

mot resultatet alternativt extra reserven om resultatet understiger 1 

mkr.  

2. Ändringar samt tekniska justeringar ska göras innan handlingarna 

distribueras till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Fastställa Samling för Ronnebys förslag till budget 2023 och plan 2024-

2025 som sitt eget. 

2. Ge ekonomienheten i uppdrag att räkna om kapitalkostnader med hänsyn 

till investeringsförslaget och göra konsekvensmässiga förändringar i 

budgetförslaget. Eventuell ekonomisk påverkan går mot resultatet 

alternativt extra reserven om resultatet understiger 1 mkr. 

3. Ändringar samt tekniska justeringar ska göras innan handlingarna 

distribueras till kommunfullmäktige. 

 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att: 

1. Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2023 ska 

differentieras enligt; AB Ronneby Helsobrunn 0,58%, AB Ronneby 

Industrifastigheter 0,50%, Ronneby Miljö och Teknik AB 0,51% och 

Ronnebyhus AB 0,49%. 

2. Den helägda kommunala bolagskoncernens moderbolag AB Ronneby 

Helsobrunn ska lämna 9,5 mkr i utdelning till Ronneby kommun. 

Nettobeloppen ska direkt eller indirekt lämnas till moderbolaget 

genom värdeöverföringar (utdelning, ägartillskott, koncernbidrag) 

inom kommunkoncernen; AB Ronneby Industrifastigheter netto 2,5 

mkr, Ronneby Miljö och Teknik AB netto 3,0 mkr och AB 
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Ronnebyhus netto 4,0 mkr, varav 0,7 mkr ska användas till riktade 

sociala insatser och 0,3 mkr till trygghetsskapande åtgärder.  

3. De årliga ägardirektiven till de kommunala bolagen, beslutade 2022-

10-27 §199, ska justeras avseende värdeöverföringar till ovan 

angivna belopp. I samma ärende fick kommunens stämmoombud 

direktiv att rösta för att anta de årliga ägardirektiven. Kommunens 

stämmoombud ska vid kommande bolagsstämmor rösta för att anta 

de beloppsmässigt justerade årliga ägardirektiven. I övrigt 

oförändrade direktiv till stämmoombuden. 

4. Internräntan ska vara 1,25 % för år 2023, d.v.s. en höjning med 

0,25% från år 2022. 

5. Fastställa strategiska målområden och indikatorer i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag 

6. Fastställa drift- och investeringsbudget 2023 plan 2024-2025 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

7. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 

2023. 

8. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2023 med 

totalt 200 mkr. 

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Anna Ekberg (KD), Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V), Sune 

Håkansson (RP), Lova Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M) och Malin 

Månsson (S), Tommy Persson (S), Magnus Björk (S), Martin Johansson (S), 

Kenneth Lindfalk (SD), Rune Kronkvist (S), Anders Borg (SD) och Martina 

Petersson (V). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) och Roger Gardell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V), Malin Månsson (S) och Martina 

Petersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag 

till budget 2023, plan 2024-2025. 

 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till budget.  
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Lova Necksten (MP) yrka bifall till Miljöpartiets förslag till budget 2023, 

plan 2024-2025 men förändringen att budgetposten för sommarkort sänks 

från 1 500 000 kronor till 725 000 kronor.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition Socialdemokraterna 

och Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till budget för år 

2023 och plan 2024-2025, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag som motförslag till 

kommunstyrelens.    

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag till budget 2023, plan 2024-2025 mot Socialdemokraternas och 

Vänsterpartiets och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag 

röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges 

tjugosex (26) ja-röster, arton (18) nej-röster och fem (5) avstår, varefter 

ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2023 ska 

differentieras enligt; AB Ronneby Helsobrunn 0,58%, AB Ronneby 

Industrifastigheter 0,50%, Ronneby Miljö och Teknik AB 0,51% och 

Ronnebyhus AB 0,49%. 

2. Den helägda kommunala bolagskoncernens moderbolag AB Ronneby 

Helsobrunn ska lämna 9,5 mkr i utdelning till Ronneby kommun. 

Nettobeloppen ska direkt eller indirekt lämnas till moderbolaget 

genom värdeöverföringar (utdelning, ägartillskott, koncernbidrag) 

inom kommunkoncernen; AB Ronneby Industrifastigheter netto 2,5 

mkr, Ronneby Miljö och Teknik AB netto 3,0 mkr och AB 

Ronnebyhus netto 4,0 mkr, varav 0,7 mkr ska användas till riktade 

sociala insatser och 0,3 mkr till trygghetsskapande åtgärder.  

3. De årliga ägardirektiven till de kommunala bolagen, beslutade 2022-

10-27 §199, ska justeras avseende värdeöverföringar till ovan 

angivna belopp. I samma ärende fick kommunens stämmoombud 
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direktiv att rösta för att anta de årliga ägardirektiven. Kommunens 

stämmoombud ska vid kommande bolagsstämmor rösta för att anta 

de beloppsmässigt justerade årliga ägardirektiven. I övrigt 

oförändrade direktiv till stämmoombuden. 

4. Internräntan ska vara 1,25 % för år 2023, d.v.s. en höjning med 

0,25% från år 2022. 

5. Fastställa strategiska målområden och indikatorer i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag 

6. Fastställa drift- och investeringsbudget 2023 plan 2024-2025 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

7. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 

2023. 

8. Kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2023 med 

totalt 200 mkr. 

Reservation  

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 

Centerpartiet reserverar sig mott beslutet till förmån för sina egna 

budgetförslag.  

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Stämmoombud för Ronnebys helägda kommunala bolag 
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§ 275 Dnr 2022-000494 041 

Budget och investeringsbudget 2023 Ronneby 
Miljöteknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-13 § 386: 

Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB 

presenterar ett nytt förslag till budget och investeringsbudget för år 2023.      

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna Ronneby Miljö & Teknik AB:s driftbudget för år 2023. 

2. Godkänna Ronneby Miljö & Teknik AB:s investeringsbudget om 

175 260 kronor för år 2023. 

3. Godkänna Ronneby Miljöteknik Energi AB:s driftbudget för år 2023. 

4. Godkänna Ronneby Miljöteknik Energi AB:s investeringsbudget för 

år 2023. 

5. Notera att förslagen till investeringsbudget inte bedöms påverka 

bolagets borgensram.  

6. Förklara beslutet omedelbart justerat. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna Ronneby Miljö & Teknik AB:s driftbudget för år 2023. 

2. Godkänna Ronneby Miljö & Teknik AB:s investeringsbudget om 

175 260 kronor för år 2023. 

3. Godkänna Ronneby Miljöteknik Energi AB:s driftbudget för år 2023. 

4. Godkänna Ronneby Miljöteknik Energi AB:s investeringsbudget för 

år 2023. 

5. Notera att förslagen till investeringsbudget inte bedöms påverka 

bolagets borgensram.  

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Ekonomienheten  
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§ 276 Dnr 2022-000558 040 

Budget och investeringsbudget 2023, AB Ronneby 
Industrifastigheter  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 345: 

Dennis Roberteus, VD för AB Ronneby Industrifastigheter, presenterar 

bolagets förslag till budget- och investeringsplan avseende 2023.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna AB Ronneby 

Industrifastigheters förslag till budget och investeringsbudget för år 2023. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar avslag på investeringen avseende 50 000 000 

kronor avsett för Gärdet.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Sune Håkanssons 

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

avslår detsamma..       

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Ronneby Industrifastigheters 

förslag till budget och investeringsbudget för år 2023. 

________________ 

Exp: 

AB Ronneby Industrifastigheter 

AB Ronneby Brunn 

Ekonomienheten  
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§ 277 Dnr 2022-000556 299 

Avyttring av fastigheten Hoby 3:30, Ronnebyvägen 10 
Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 344: 

Protokollsutdrag från AB Ronnebyhus 2022-09-19 § 44 

Ronnebyvägen 10 i Bräkne-Hoby, hyresavtal LSS boende. Bolagsstyrelsen 

beslutade 2021-12-06 § 69 att nu gällande avtal skall fortlöpa enligt avtal 

samt att ge VD i uppdrag att utreda och kalkylera för ombyggnad samt ta 

fram underlag för eventuell försäljning av fastigheten med återrapportering 

till styrelsen i maj 2022. Bakgrunden till ärendet är att Socialnämnden 

önskar frånträda rubricerade hyreskontrakt i förtid. Gällande 

lokalhyreskontrakt och blockhyresavtal bostäder, löper ut 2025-06-30. 

Hyresintäkt 512 tkr år 2021. Socialnämndens protokoll 2021-09-28 § 115. 

Bolagsstyrelsens sammanträde 2022-05-24. VD presenterade framtagna 

underlag. Mest kostnadseffektivt blir det om LSS-boendet ställs om till 4 

bostäder. Bedömd produktionskostnad 4 373 tkr. Prognos med normhyra 

1350 kr/kvm år. Bedömt marknadsvärde 3 775 tkr. Undervärde -14 %. 

Prognos med normhyra 1075 kr/kvm år. Bedömt marknadsvärde 2 609 tkr. 

Undervärde- 40%. 

Den samlade bedömningen är att hyror satta efter normhyra 1350 genererar 

allt för höga hyror för dessa lägenheter (framförallt den större 3 ROK) på 

denna fastighet varvid mycket hög risk för omfattande vakanser uppstår. 

Bedömda nivåer för långsiktigt möjliga hyresnivåer ger normhyra 1075. 

Denna normhyra skapar för projektet alltför högt undervärde och bör därför 

inte genomföras. Alternativet försäljning föreligger.  

Värdering av fastigheten är genomförd. Bokfört värde 1 390 tkr. 

Bolagsstyrelsen beslutade 2022-05-24 § 35 att tillfråga Region Blekinge om 

intresse finns att förvärva fastigheten.  

2022-06-02. Region Blekinge tillfrågas om intresse finns att förvärva 

fastigheten.  

2022-08-11. Region Blekinge tackar för förfrågan men har i nuläget inget 

intresse av att köpa fastigheten Hoby 3:30 i Ronneby kommun.  
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Styrelsen beslöt  

att föreslå Kommunfullmäktige godkänna att AB Ronnebyhus avyttrar 

fastigheten Hoby 3:30. 

att ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra försäljningen av 

fastigheten Hoby 3:30 om Kommunfullmäktige godkänner den, samt  

att i samband med årsredovisning informera om hur försäljningen utfallit 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att AB 

Ronnebyhus avyttrar fastigheten Hoby 3:30. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.        

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att AB Ronnebyhus avyttrar 

fastigheten Hoby 3:30. 

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus  
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§ 278 Dnr 2022-000341 376 

Delegation av elnätstaxa  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 348: 

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

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

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

elnätstaxan för samtliga kunder. 

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

anledning av tätt återkommande prisjusteringar i överliggande nät som ägs 

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

avgifterna genom att revidera den delen av ägardirektivet. 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa 

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

kunder. 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera aktuellt 

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

med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina 

överväganden. Kommunfullmäktige beslutar taxa” till formuleringen 

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

med en informationsplikt till kommunstyrelsen två gånger per år.”  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera aktuellt 

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

med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina 

överväganden. Kommunfullmäktige beslutar taxa”, Till formuleringen 

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

elnätsområdet som föranletts av avgiftsändringar i överliggande nät med en 

informationsplikt till kommunstyrelsen när förändring sker”. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(95) 
2022-12-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera aktuellt ägardirektiv till bolaget i 

3.2.1 med att ersätta formuleringen, "I samband med förslag om 

taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. 

Kommunfullmäktige beslutar taxa”, Till formuleringen "Styrelsen har 

mandat att fatta beslut om justering av avgifter/taxor inom elnätsområdet 

som föranletts av avgiftsändringar i överliggande nät med en 

informationsplikt till kommunstyrelsen när förändring sker”. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ekonomienheten, Johan Sjögren  
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§ 279 Dnr 2022-000564 003 

Ändring av reglemente - Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 352: 

Enligt uppdrag. 

Efter valet görs förändring beträffande kommunstyrelsens arbetsutskott och 

personalutskott som innebär att dessa utskott får ersättare vilket de tidigare 

inte har haft. På grund av detta måste det göras ändringar i 

kommunstyrelsens reglemente.  

Bedömning 

Sedan tidigare baseras reglementena i Ronneby kommun på det s.k. 

normalförslag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram.  

De förändringar som nu görs innebär att i 9 kapitlet 5 § Utskott läggs 

ersättare till och beslutsinstansen ändras till kommunstyrelsen. I kapitel 12 

Utskott läggs en paragraf till som handlar om ersättares närvaro.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente för kommunstyrelsen att 

gälla fr.o.m. 2023-01-01.  

Arbetsutskottets beslut 2022-11-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente för kommunstyrelsen att 

gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente 

för kommunstyrelsen att gälla fr.o.m. 2023-01-01 med förändringen att 11 

kap. 13 § får följande lydelse:  

Styrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med annan 

nämnd, men inte delta i besluten. 

Styrelsens ordförande har också rätt att få sina särskilda meningar 

antecknade i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 

myndighetsutövning.  
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Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att anta 

förslag till ändrat reglemente för kommunstyrelsen utan förändringen som 

föreslås från kommunstyrelsen.  

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons (C) förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Kenneth 

Michaelssons (C) förslag mot kommunstyrelsens och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Kenneth Michaelssons (C) förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändrat reglemente för 

kommunstyrelsen att gälla fr.o.m. 2023-01-01 utan förändringen som 

föreslås från kommunstyrelsen.  

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  
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§ 280 Dnr 2022-000579 003 

Ändring av reglementet - krisledningsnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 353: 

Enligt uppdrag. 

Efter valet görs förändring beträffande kommunstyrelsens arbetsutskott och 

personalutskott som innebär att dessa utskott får ersättare vilket de tidigare 

inte har haft. Då krisledningsnämnden ska vara personunion med 

kommunstyrelsens arbetsutskott måste ändringar göras i 

krisledningsnämndens reglemente.  

Bedömning 

Sedan tidigare baseras reglementena i Ronneby kommun på det s.k. 

normalförslag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram.   

De ändringar som görs är i 2 kap 7 § Nämndens sammansättning där 

ersättare läggs till. I 3 kap läggs en paragraf till om hur ersättare ska kallas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente för krisledningsnämnden att 

gälla fr.o.m. 2023-01-01.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente 

för krisledningsnämnden att gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ändrat reglemente för krisledningsnämnden att 

gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(95) 
2022-12-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 281 Dnr 2022-000565 003 

Ändring av reglemente - Kommunala 
pensionärsrådet/Kommunala seniorrådet 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 354: 

Enligt uppdrag. 

Med anledning av att det kommunala pensionärsrådet byter namn till 

kommunala seniorrådet behöver reglementet ändras så att det blir reglemente 

för kommunala seniorrådet istället.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente för kommunala seniorrådet 

att gälla fr.o.m. 2023-01-01.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente 

för kommunala seniorrådet att gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ändrat reglemente för kommunala seniorrådet att 

gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  
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§ 282 Dnr 2022-000566 003 

Ändring av reglemente - Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 355: 

Enligt uppdrag. 

Efter valet görs förändringar som innebär att de beredningsutskott som 

infördes i nämnderna efter valet 2018 tas bort. Det får till konsekvens att 

reglementena måste ändras.  

Bedömning 

Sedan tidigare baseras reglementena i Ronneby kommun på det s.k. 

normalförslag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram.  

De förändringar som nu görs innebär att delar av 3 kapitlet 4 § Utskott tas 

bort.  

I 6 kapitlet Utskott läggs en paragraf om inrättade av utskott till och 

paragrafen om beredningsutskottets uppgifter tas bort. Utöver det görs en 

redaktionell ändring genom att en rubrik tas bort samt att paragrafernas 

nummer förändras pga. av de övriga förändringar som görs.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente för teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att gälla fr.o.m. 2023-01-01.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente 

för teknik-fritid- och kulturnämnden att gälla fr.o.m. 2023-01-01 med 

förändringen att 4 kap. 8 § får följande lydelse:  

Styrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med 

nämnden, men inte delta i besluten. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

styrelsen denna rätt.  

Styrelsens ordförande har också rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 

rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
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Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 

upplysningar.  

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 

Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 

vid nämndens sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 

myndighetsutövning. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag utan 

förändringarna föreslagna från kommunstyrelsen.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Kenneth 

Michaelssons (C) förslag mot kommunstyrelsens och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Kenneth Michaelssons (C) förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ändrat reglemente för teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att gälla fr.o.m. 2023-01-01 utan föreslagna förändringar från 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Kanslienheten  
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§ 283 Dnr 2022-000567 003 

Ändring av reglemente - Utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 356: 

Enligt uppdrag. 

Efter valet görs förändringar som innebär att de beredningsutskott som 

infördes i nämnderna efter valet 2018 tas bort. Det får till konsekvens att 

reglementena måste ändras.  

Bedömning 

Sedan tidigare baseras reglementena i Ronneby kommun på det s.k. 

normalförslag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram.  

De förändringar som nu görs innebär att 3 kapitlet 4 § Utskott tas bort.  

I 6 kapitlet Utskott läggs en paragraf om inrättade av utskott till och 

paragrafen om beredningsutskottets uppgifter tas bort. Utöver det görs en 

redaktionell ändring genom att en rubrik tas bort samt att paragrafernas 

nummer förändras pga. av de övriga förändringar som görs.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente för utbildningsnämnden att 

gälla fr.o.m. 2023-01-01.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente 

för utbildningsnämnden att gälla fr.o.m. 2023-01-01 med förändringen att 4 

kap. 8 § får följande lydelse:  

Styrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med 

nämnden, men inte delta i besluten. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

styrelsen denna rätt.  

Styrelsens ordförande har också rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 

rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 

upplysningar.  
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Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 

Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 

vid nämndens sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 

myndighetsutövning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag utan 

förändringarna föreslagna från kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Kenneth 

Michaelssons (C) förslag mot kommunstyrelsens och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Kenneth Michaelssons (C) förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ändrat reglemente för utbildningsnämnden att 

gälla fr.o.m. 2023-01-01 utan föreslagna förändringar från kommunstyrelsen.  

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Kanslienheten  
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§ 284 Dnr 2022-000568 003 

Ändring av reglemente - Vård- och omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 357: 

Enligt uppdrag. 

Efter valet görs förändringar som innebär att de beredningsutskott som 

infördes i nämnderna efter valet 2018 tas bort. Det får till konsekvens att 

reglementena måste ändras.  

Bedömning 

Sedan tidigare baseras reglementena i Ronneby kommun på det s.k. 

normalförslag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram.  

De förändringar som nu görs innebär att 3 kapitlet 4 § Utskott tas bort.  

I 6 kapitlet Utskott läggs en paragraf om inrättade av utskott till och 

paragrafen om beredningsutskottets uppgifter tas bort. Utöver det görs en 

redaktionell ändring genom att en rubrik tas bort samt att paragrafernas 

nummer förändras pga. av de övriga förändringar som görs.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente för vård- och 

omsorgsnämnden att gälla fr.o.m. 2023-01-01.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente 

för vård- och omsorgsnämnden att gälla fr.o.m. 2023-01-01 med 

förändringen att 4 kap. 9 § får följande lydelse:  

Styrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med 

nämnden, men inte delta i besluten. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

styrelsen denna rätt.  

Styrelsens ordförande har också rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 

rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 

upplysningar.  
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Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 

Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 

vid nämndens sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 

myndighetsutövning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag utan 

förändringarna föreslagna från kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Kenneth 

Michaelssons (C) förslag mot kommunstyrelsens och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Kenneth Michaelssons (C) förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ändrat reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

att gälla fr.o.m. 2023-01-01 utan föreslagna förändringar från 

kommunstyrelsen.  

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kanslienheten  
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§ 285 Dnr 2022-000569 003 

Ändring av reglemente - Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 358: 

Enligt uppdrag. 

Efter valet görs förändringar som innebär att de beredningsutskott som 

infördes i nämnderna efter valet 2018 tas bort. Det får till konsekvens att 

reglementena måste ändras.  

Bedömning 

Sedan tidigare baseras reglementena i Ronneby kommun på det s.k. 

normalförslag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram.  

De förändringar som nu görs innebär att 3 kapitlet 4 § Utskott tas bort.  

I 6 kapitlet Utskott läggs en paragraf om inrättade av utskott till och 

paragrafen om beredningsutskottets uppgifter tas bort. Utöver det görs en 

redaktionell ändring genom att en rubrik tas bort samt att paragrafernas 

nummer förändras pga. av de övriga förändringar som görs.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente för miljö- och 

byggnadsnämnden att gälla fr.o.m. 2023-01-01.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente 

för miljö- och byggnadsnämnden att gälla fr.o.m. 2023-01-01 med 

förändringen att 4 kap. 8 § får följande lydelse:  

Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med 

nämnden, men inte delta i besluten. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

kommunstyrelsen denna rätt.  

Kommunstyrelsens ordförande har också rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 

rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 

upplysningar.  
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Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 

Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden.  

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunfullmäktige antar ändrat 

reglemente för miljö- och byggnadsnämnden att gälla fr.o.m. 2023-01-01 

med förändringen att 4 kap. 8 § får följande lydelse:  

Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med 

nämnden, men inte delta i besluten. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

kommunstyrelsen denna rätt.  

Kommunstyrelsens ordförande har också rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 

rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 

upplysningar.  

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 

Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden.  

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 

enskild. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Kenneth Michaelssons (C) och finner att kommunfullmäktige 

bifaller Kenneth Michaelssons (C) förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändrat reglemente för miljö- och 

byggnadsnämnden att gälla fr.o.m. 2023-01-01 med förändringen att 4 kap. 8 

§ får följande lydelse:  

Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med 

nämnden, men inte delta i besluten. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

kommunstyrelsen denna rätt.  

Kommunstyrelsens ordförande har också rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 

rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 

upplysningar.  

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 

Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden.  

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 

enskild 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kanslienheten   
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§ 286 Dnr 2022-000570 003 

Ändring av reglemente - Socialnämnden/Nämnden för 
arbete och välfärd 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 359: 

Enligt uppdrag. 

Efter valet görs förändringar avseende nämnderna som bl.a. innebär att 

socialnämnden byter namn till nämnden för arbete och välfärd. Det får till 

konsekvens att reglementena måste ändras.  

Bedömning 

Sedan tidigare baseras reglementena i Ronneby kommun på det s.k. 

normalförslag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram.  

De förändringar som nu görs bygger dels på namnändringen men dels också 

att när enheten för arbetsmarknad och integration flyttade från 

kommunstyrelsen till socialnämnden gjorde ingen förändring i reglementet 

utan det görs nu.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att  

- anta reglemente för nämnden för arbete och välfärd att gälla fr.o.m. 2023-

01-01 

upphäva tidigare reglemente för socialnämnden.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 

nämnden för arbete och välfärd att gälla fr.o.m. 2023-01-01 med 

förändringen att 4 kap. 8 § får följande lydelse:  

Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med 

nämnden, men inte delta i besluten. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

kommunstyrelsen denna rätt.  

Kommunstyrelsens ordförande har också rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar 

rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
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Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 

upplysningar.  

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 

Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden.  

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag utan 

förändringarna föreslagna från kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Kenneth 

Michaelssons (C) förslag mot kommunstyrelsens och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Kenneth Michaelssons (C) förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för arbete och välfärd att 

gälla fr.o.m. 2023-01-01 utan föreslagna ändringar från kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för socialnämnden.  

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Kanslienheten  
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§ 287 Dnr 2022-000258 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, 
2022 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdrag som 

kommunfullmäktige lämnat återredovisas till fullmäktige i juni och oktober. 

Denna återrapportering avser inte sådana uppdrag som ges av 

kommunfullmäktige i budgeten utan är uppdrag som kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

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

Bedömning 

Årets redovisning i juni innehåller totalt 29 uppdrag jämfört med totalt 33 

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

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

totalt har sjunkit beror dels på att antalet uppdrag givna av 

kommunfullmäktige under åren har minskat men också att fler uppdrag blir 

klara fortare än tidigare. 

En sammanställning ser ut som följer: 

Ärenden 

totalt 
 Ej 

påbörjad 

Påbörjad  
Klar 

29 1 14 14 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att notera 

redovisningen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet.  
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Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef  
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§ 288 Dnr 2022-000498 706 

Förslag att ta ut timtaxa för provisorisk 
dödsboförvaltning mm 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 363: 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-09-27 § 140 

Enligt Begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna 

personer gravsätts. Socialnämnden ska enligt ärvdabalken i vissa fall förvalta 

dödsbon provisoriskt. För de kostnader som dessa uppgifter medför har 

socialnämnden rätt till ersättning från dödsboet. 

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

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

Om det behövs ska kommunen göra vad som annars åligger dödsbodelägare 

enligt första stycket samma paragraf. Enligt samma bestämmelse har 

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

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

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

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

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

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

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

dödsboförvaltning eller för åtgärder enligt begravningslagen.  

Bedömning 

Arbetet med provisorisk dödsboförvaltning samt ordnandet av gravsättning 

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

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

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

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

mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller. Ersättningen 

skall därför motsvara kommunens självkostnad. Då tillhandahållandet av 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen inte är ett led i 

kommunens myndighetsutövning ska moms betalas till Skatteverket på den 

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

Detta förslag innebär att ersättning för kostnader i samband med 

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

procent av gällande prisbasbelopp per timme. För 2023 är prisbasbeloppet 
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fastställt till 52 500 kr, vilket innebär att timtaxan blir 525 kr/timme. 

Beräkningen baseras på vad kommuner i allmänhet tar ut för provisorisk 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Genom att basera 

timtaxan på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att 

regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp. Avgift tas ut för varje 

påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen avgift ut. Därutöver 

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

uppdrag.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att; 

Föreslå Kommunfullmäktige att anta ovanstående förslag till timtaxa för 

provisorisk dödsboförvaltning m.m.  

Socialnämndens beslut 2022-09-27 

Socialnämnden beslutar att;  

Föreslå Kommunfullmäktige att anta ovanstående förslag till timtaxa för 

provisorisk dödsboförvaltning m.m. Genom att basera timtaxan på 

prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att regeringen beslutar 

om gällande prisbasbelopp. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ovanstående förslag 

till timtaxa för provisorisk dödsboförvaltning m.m. Genom att basera 

timtaxan på prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att 

regeringen beslutar om gällande prisbasbelopp. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ovanstående förslag till timtaxa för 

provisorisk dödsboförvaltning m.m. Genom att basera timtaxan på 

prisbasbeloppet justeras taxan årligen i samband med att regeringen beslutar 

om gällande prisbasbelopp. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen  
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§ 289 Dnr 2021-000743 730 

Hantering av avgift för sondmat, Vård- och 
omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 371: 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-11-24 § 182 

Inom ordinärt boende kostar sondmaten för den enskilde, patienten cirka 

1200 kronor i månaden. Flyttar den enskilde in på vård- och omsorgsboende 

blir kostnaden för samma mat cirka dubbelt så dyrt. Anhöriga reagerar och 

hör av sig till vård- och omsorgsförvaltningen utifrån hur det kunde bli så. 

Vård- och omsorgsförvaltningen vill nu lyfta frågan om att likrikta 

kostnaden inom ordinärt boende och vård- och omsorgsboende för den 

enskilde, patientens skull.      

Bedömning 

Sondmat är då näring tillförs till kroppen via sond, vanligen till magsäcken. 

Sondmat kräver läkarordination och hanteras vidare av sjuksköterska, vilken 

i sin tur delegerar till omvårdnadspersonal på vård- och omsorgsboende eller 

inom hemtjänst. Hanteringen styrs via hemsjukvårdsavtalet.  

Inom ordinärt boende regleras kostnaden av Region Blekinges 

subventionering av läkemedel eller annan vara och sondmaten kostar cirka 

1200 kronor i månaden för en patient med 3 x 500 ml sondmat per dygn.  

Flyttar den enskilde in på vård- och omsorgsboende blir kostnaden för 

samma mat cirka dubbelt så dyr. Detta utifrån att patienten betalar 

matabonnemang 1 enligt taxa för måltidsverksamheten, vilket i dagsläget är 

3249 kronor i månaden. Det handlar i snitt om 3-5 patienter som har sondmat 

på vård- och omsorgsboende och betalar för matabonnemang 1.  

Vård- och omsorgsförvaltningen betalar sondaggregat och 

sondmatningssprutor, så kallade tillbehör, i både ordinärt boende och på 

vård- och omsorgsboende. Detta är reglerat via hemsjukvårdsavtalet.  

Kostverksamheten inom kommunen erhåller intäkten för matabonnemangen. 

Med nuvarande system får patienten betala mer för sondmaten på vård- och 

omsorgsboende och vård- och omsorgsförvaltningen håller med anhöriga om 

att det är orimligt att kostanden för samma mat ska bli dubbelt så dyr vid 

flytt in på vård- och omsorgsboende.    
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Utifrån detta har förvaltningen som förslag att den som har behov av 

sondmat betalar enligt matabonnemang 2, vilket innebär 49 kronor per dag. 

Är det en månad med 30 dagar blir summan 1470 kronor. Detta bedöms, 

utifrån nuvarande upphandlade produkter och tillhörande prislista, täcka 

sondmat samt eventuella smakportioner när/om detta blir aktuellt.       

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

 1. Ställa sig bakom förvaltningens förslag  

2. Remittera ärendet till teknik- fritid- och kulturnämnden då 

inkomstbortfallet blir inom kostenheten.       

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-11-24 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag samt 

översänder beslut till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den som har behov av 

sondmat betalar enligt matabonnemang 2, vilket innebär 49 kronor per dag. 

Är det en månad med 30 dagar blir summan 1470 kronor. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att den som har behov av sondmat betalar 

enligt matabonnemang 2, vilket innebär 49 kronor per dag. Är det en månad 

med 30 dagar blir summan 1470 kronor. 

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsförvaltningen  
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§ 290 Dnr 2022-000186 800 

Förslag till taxor och avgifter 2022, TFK 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 365: 

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2022-10-25 § 204 

Förvaltningen fick i budget 2018 uppdraget att undersöka möjligheten att 

skapa ett ”Ronnebykort” för tillträde till fritidsanläggningar i Ronneby 

kommun samt koppla kortet till en taxekonstruktion. Kortets funktion skulle 

vara att ytterligare subventioner, i Ronneby kommuns anläggningar och 

lokaler skulle komma invånarna i Ronneby kommun till del. 

 

I budget för 2022 har Teknik-, fritid- och kulturnämnden (TFK-nämnden) 

getts i uppdrag att, via taxor och avgifter öka intäkterna med 100 000 kronor.  

En tvärgrupp bestående av tjänstemän och politiker från TFK-nämnden har 

bildats för att gemensamt arbeta med frågan. Tvärgruppsarbetet inleddes 

med att förvaltningen inhämtade de andra Blekingekommunernas taxor och 

bestämmelser för använda dessa som underlag i arbetet. 

I jämförelse med övriga Blekingekommuner så skiljer sig Ronneby kommun 

åt, förutom i generellt lägre taxor, även i hur man ser på åldern gällande 

barn, ungdom och vuxen. 

  

Förslag är att åldersfrågan ska hanteras på följande sätt: 

 

 Verksamhet för barn- och ungdomar omfattar åldrarna 0 – 20 år samt 

verksamhet för U-lag och J20-lag, detta oavsett åldern på deltagarna. 

I denna grupp innefattas även pensionär- och 

handikapporganisationer. 

 

 Vuxenverksamhet omfattar den som är 21 år och äldre. All 

verksamhet som bedrivs i seniorsammanhang exempelvis A- och B-

lag räknas som vuxenverksamhet, detta oavsett åldern på deltagarna. 

  

Förslag är att taxorna generellt höjs enligt följande: 

 

Taxorna höjs med 10 % för alla föreningar som är registrerade i Ronneby 

kommuns föreningsregister. 
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Taxorna höjs med 10 % för alla privatpersoner samt företag som är 

mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun. 

 

Taxorna höjs med 25 % för alla Privatpersoner, företag samt föreningar som 

inte är mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun. 

 

 

Förslag till struktur - omklädningsrum för hemmalag 

 

 Föreningars representationslag som enligt sitt eget specialförbunds 

definitioner är klassad som elitverksamhet har rätt att hyra ett 

omklädningsrum. Föreningen har då ensamrätt på 

omklädningsrummet och disponerar det fritt inom föreningen. 

 

 Övriga föreningar har möjlighet, via TFK-nämnden, ansöka om att 

hyra ett omklädningsrum. TFK-nämnden beaktar möjligheten bland 

annat utifrån antalet omklädningsrum på respektive anläggning. 

 

 Omklädningsrummen hyrs endast ut på årsbasis och taxan är 87 

kr/kvm/år. 

 

 En förening som hyr ett omklädningsrum äger inte rätt att hyra ut i 

andra hand. 

 

 En förening som hyr ett omklädningsrum äger inte rätt, utan Ronneby 

kommuns fastighetsenhets skriftliga medgivande, göra några ingrepp 

i omklädningsrummet. 

 

 En förening som hyr ett omklädningsrum ansvarar för städning, 

allmän ordning i lokalen samt bär kostnaden- för eventuella låsbyten, 

borttappade taggar/nycklar. 

 

 

 

Förslag till utökning avseende taxan för kansli. 

 

 Taxan för ”Kansli” kompletteras och namnges ”Kansli och övriga 

likvärdiga lokaler” 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

77(95) 
2022-12-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag på prioriteringsordning av verksamheten vid 

idrottsanläggningar  

 Prioriteringsordningen innehåller en fallande skala om 9 definitioner 

där tillägg nummer 8 utgörs av ”Företag, föreningar eller 

kommersiella intressen där företaget, föreningen eller arrangören 

inte har sitt säte i Ronneby kommun. Tillägg nummer 9 utgörs av 

”Privatpersoner som inte är mantalsskrivna i Ronneby kommun”  

 

Förslag på taxor för idrottsanläggningar. 

 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa B, tävlingsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxa B gällen över för utvecklingslag (U-lag) och 

J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa C, träningsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa D, tävlingsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 

är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun:  

Taxan höjs med 10 % 

 

 Taxa F, Privatpersoner, företag samt föreningar som inte är 

mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun:  

Taxan höjs med 25 % 

 

 

Förslag på taxor för simhallar och träningsbassänger. 

 

 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 
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 Taxa B, tävlingsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxa B gällen över för utvecklingslag (U-lag) och 

J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa C, träningsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa D, tävlingsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 

 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 

är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun. Avgift för 2-3 

badvakter tillkommer. Endast hyra av samtliga banor är möjlig.  

Taxan höjs med 10 %. 

 

 

 Förslag taxa F, Privatpersoner, företag samt föreningar som inte är 

mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun: 

En avgift för 2-3 badvakter tillkommer.  

Endast hyra av samtliga banor är möjlig. 

Taxan höjs med 25 %. 
 

 

Taxor badavgifter. 

 Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre. 

Ungdom innefattar åldrarna 13-20 år. 

Barn 0-12 år gratis entré i sällskap av simkunnig person som fyllt 18 

år. (max 2 barn) 

Pensionär räknas som ungdom. 

Taxorna höjs med 10 % 

 

 Taxor Brunnsbadet. 

Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre. 

Ungdom innefattar åldrarna 13-20 år. 

Barn 0-12 år gratis entré i sällskap av simkunnig person som fyllt 18 

år. (max 2 barn) 

Pensionär betalar ungdomstaxa. 

Familj/grupp – 1 vuxen och max 4 ungdomar. 

Familj/grupp – 2 vuxna och max 6 ungdomar. 
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15-kort för pensionär blir tillgängligt. (ungdomstaxa) 

Säsongskort för pensionär blir tillgängligt. (ungdomstaxa) 

Morgonbad endast för ungdom, pensionär och vuxen. 

Säsongskort ”Pensionär” blir tillgängligt. (ungdomstaxa) 

Taxorna höjs med 10 % 

 

 

Taxor övriga anläggningar 

 

Boule Jernvallen inom- och utomhus: 

 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa B, tävlingsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxa B gällen över för utvecklingslag (U-lag) och 

J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa C, träningsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa D, tävlingsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 

är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun:  

Taxan höjs med 10 % 

 

 Taxa F, Privatpersoner, företag samt föreningar som inte är 

mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun: 

Taxan höjs med 25 % 

 

 Tennisbanor Brunnsparken utomhus: 

 Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre. 

Ungdom innefattar åldrarna 0-20 år. 

Taxan höjs med 10 % 

 

Ronneby Horse Center: 

 Taxorna höjs med 10 % 
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Kvitterplatsen 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

Cirkusplatsen 

 Taxan höjs med 10 % för föreningar registrerade i Ronneby 

kommuns föreningsregister samt eventuell avgift för el, VA och 

sophämtning. 

 

 Taxan höjs med 25 % för övriga samt eventuell avgift för el, VA 

och sophämtning. 

 

 

Taxor övriga lokaler 

 

Sammanträdeslokaler 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

Konferenslokaler 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

Repetitionslokaler 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

Verkstäder 

 Taxorna höjs med 10 % samt eventuell avgift för el till ugn. 

 

 

Konsertlokal/scen 

 Taxorna höjs med 10 %. 

 

 

Kansli, varmförråd/kallförråd 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

Husvagnsuppställningsplatser 

 Taxorna höjs med 10 % 
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Båtplatser 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

 

Fiskekort och roddbåtar 

 

Fiskekort 

 Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre. 

Ungdom innefattar åldrarna 13-20 år. 

 Barn upp till 12 år fiskar kostnadsfritt i sällskap med vuxen som löst 

fiskekort. (fiskekort för vuxen) 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

Roddbåtar 

 Åldersgräns för att hyra roddbåt är 18 år. 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

 

Nycklar och taggar 

 

Förlorad nyckel eller tagg 

 Taxorna höjs med 10 % med en lägsta summa på 100 kronor. 

 

 

Lotteritillstånd 

 

Bevis om registrering 

Taxorna höjs med 10 %        

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att genom detta förslag så får Ronneby 

kommun mer likvärdiga taxor som övriga Blekinge. Förslaget möjliggör 

även att invånare i Ronneby kommun på ett adekvat och ekonomiskt 

fördelaktigt sätt kan ta del av Ronneby kommuns stora utbud av 

fritidssysselsättningar. Förvaltningens bedömer att det aktuella förslaget 

även ska ses som en återrapportering avseende budgetuppdraget från 2018 

gällande ”Ronnebykortet”.         

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
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Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt 

ovanstående förslag och bilagt förslag till taxor samt anse budgetuppdraget 

från 2018 gällande ”Ronnebykortet” avrapporterat.       

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2022-10-25 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att besluta enligt ovanstående förslag och bilagt förslag till taxor samt anse 

budgetuppdraget från 2018 gällande ”Ronnebykortet” avrapporterat. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

ovanstående- och bilagt förslag till taxor samt anse budgetuppdraget från 

2018 gällande ”Ronnebykortet” avrapporterat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Kenneth Michaelsson (C), Ola 

Robertsson (S), Anders Bromée (M), Tommy Persson (S), Lova Necksten 

(MP) och Malin Månsson (S).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att taxorna förblir oförändrade för år 

2023. 

Ola Robertsson (S), Tommy Persson (S), Lova Necksten (MP) och Malin 

Månsson (S) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons (C) förslag.        

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Kenneth Michaelssons (C) och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Kenneth Michaelssons (C) förslag röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bilaga C, avges tjugosex (26) 

ja-röster och tjugotre (23) nej-röster varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående- och bilagt förslag till taxor 

samt anser budgetuppdraget från 2018 gällande ”Ronnebykortet” 

avrapporterat. 

Reservation 

Ledamöterna från Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Kenneth Michaelssons 

(C) förslag.  

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 291 Dnr 2021-000479 4230 

Avfallsplan Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Alla kommuner har enligt miljöbalken 15 kap 41§ krav på sig om att ha en 

avfallsplan som omfattar samtliga avfallsslag och de åtgärder som behövs för 

att hantera avfallet på ett miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. 

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om 

förebyggande och hantering av avfall anger vad avfallsplanen ska innehålla.  

Enligt miljöbalken 41-44 §§. ska alltid kommunen innan ny eller reviderad 

renhållningsordning inklusive avfallsplan antas, dels samråda på lämpligt 

sätt, dels ställa ut förslaget för att ge möjlighet för berörda aktörer att lämna 

synpunkter. 

             

Avfallsplan Ronneby kommun 2023-2031 har varit på samråd under 

perioden 1 juli till 31 oktober 2022.  Samrådet skickades ut till berörda 

intressenter, annonserades i kommunrutan samt fanns tillgängligt på 

kommunens hemsida. Det har inkommit 7 yttrande, se samrådsgörelse.  

Bedömning 

Avfallsplanen är ett styrdokument, och beskriver Ronneby kommuns arbete 

med avfallshanteringen till och med 2030. Genom avfallsplanen vill 

kommunen dels skapa förutsättningar för en kontinuerlig 

avfallsplaneringsprocess, dels fortsätta arbetet mot en hållbar utveckling. 

Avfallsplanens fokusområden och mål har identifierats utifrån Agenda 2030, 

nationella miljömål, kommunens strategiska målområden, kommunens 

hållbarhetsstrategi, samt diskussioner med nyckelaktörer under 

avfallsplaneringsprocessen. 

Avfallsplanens fyra övergripande fokusområden är: 

* Minimera avfallets mängd 

* Öka medvetenheten 

* Renare miljö 

Avfall som resurs 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta Ronneby kommuns avfallsplan 2023 - 2031 
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Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Ronneby kommuns 

avfallsplan 2023 – 2031. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP), Kenneth Michaelsson (C) och Ola 

Robertsson (S).  

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar på följande förändringar i förslag till avfallsplan 

2023-2031: 

Sid 2 Total mängd kommunalt avfall från hushåll ska minska med 10% per 

invånare till 2031. 

Sid 5 

Ersätta följande:undersöka alternativ för ersättningsbara engångsartiklar. Ta 

fram alternativ för ersättningsbara engångsartiklar 

Minska användningen av engångsartiklar i den mån det är möjligt,  samt 

ersätta alla engångsartiklar i plats där annat alternativ finns. 

Ersätta följande: undersöka lösningar för minskad användning av 

kopieringspapper. Minska användningen av kopieringspapper inom 

kommunkoncernen med minst 20%. Fram till 2027. 

Sid 9 Utbildning av personal, samt ideellt engagerade personer, på 

återvinningscentralerna så de har bra kompetens gällande hantering av avfall 

och farligt avfall.    

 

Kenneth Michaelsson (C) och Ola Robertsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Lova Neckstens (MP) och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Ronneby kommuns avfallsplan 2023 – 2031. 

________________ 

Exp: 

Sofie Samuelsson, miljösamordnare  
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§ 292 Dnr 2022-000500 007 

Delårsrapport 2022 Cura Individutveckling 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Cura Individutveckling överlämnar delårsrapport för år 

2022.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera delårsrapporten till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar delårsrapporten till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 293 Dnr 2022-000308 739 

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

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 374 

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

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Bedömning 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2022 är: 

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

1–30 april 2022  

1 juli–31 augusti 2022  

1–31 oktober 2022  

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

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

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-09-28 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 294 Dnr 2022-000418 104 

Beslut om utbetalning av partistöd 2023 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 349: 

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

per år fatta beslut om att betala ut partistöd. 

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

av totalsumman fördelas per parti representerade i kommunfullmäktige och 

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

första halvåret och i juni för andra halvåret. 

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

månader efter redovisningsperiodens utgång. Kommunfullmäktige beslutade 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd ska 

betalas ut för 2023 med en totalsumma enligt budgetbeslut samt fördelningen 

att 15 % av totalsumman fördelas per parti representerade i 

kommunfullmäktige och 85 % fördelas per mandat i kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partistöd ska betalas ut 

för 2023 med en totalsumma enligt budgetbeslut samt fördelningen att 15 % 

av totalsumman fördelas per parti representerade i kommunfullmäktige och 

85 % fördelas per mandat i kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.        
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska betalas ut för 2023 med en 

totalsumma enligt budgetbeslut samt fördelningen att 15 % av totalsumman 

fördelas per parti representerade i kommunfullmäktige och 85 % fördelas per 

mandat i kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  
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§ 295 Dnr 2022-000253 709 

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

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-10-25 § 160 

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 tredje kvartalet 2022, redovisas för 

socialnämnden.      

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Socialnämnden  
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§ 296 Dnr 2022-000611 001 

Översyn av bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda  

 

Sammanfattning  

Följande förändringar föreligger avseende bestämmelser om ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda: 

1. Benämningen avseende ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i bilaga till ersättningsbestämmelser har ändrats från 

äldrenämnden till vård- och omsorgsnämnden.  

2. Benämningen avseende ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i bilaga till ersättningsbestämmelser har ändrats från 

socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd.  

3. Som punkt 33 i bilaga till ersättningsbestämmelser har kulturutskottets 

ordförande upptagits med ett begränsat årsarvode om 10 % av grundarvodet 

motsvarande 85 500 kronor om året och 7 150 kronor i månaden.  

4. Som punkt 34 i bilaga till ersättningsbestämmelser har kulturutskottets 1:e 

vice ordförande upptagits med ett begränsat årsarvode om 1/2 

ordförandearvodet motsvarande 42 900 om året och 3 575 kronor i månaden. 

5. Som punkt 35 i bilaga till ersättningsbestämmelser har kulturutskottets 2:e 

vice ordförande upptagits med ett begränsat årsarvode om 1/2 

ordförandearvodet motsvarande 42 900 om året och 3 575 kronor i månaden. 

 

Vid författandet av denna tjänsteskrivelse har arvodet för riksdagsledamöter 

ännu ej justerats upp från 2022 års nivå varför samtliga nivåer beräknats 

utifrån 2022 års arvode för riksdagsledamöter. När detta är klart justeras 

grundarvodet och där tillhörande andra arvoden upp. Något nytt beslut 

behöver inte tas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förändringarna 

avseende bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda att 

gälla från och med 1 januari 2023.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förändringarna 

avseende bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda att 

gälla från och med 1 januari 2023. 
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Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förändringarna avseende bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda att gälla från och med 1 januari 

2023. 

________________ 

Exp: 

Personalenheten 

Kanslienheten  
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§ 297 Dnr 2022-000598 009 

Samarbetsavtal mellan Ronneby kommun och Blekinge 
Museum  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 381: 

Carl-Martin Lanér, kommundirektör, föredrar ärendet.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att från teknik-

fritid- och kulturnämnden överta ärendet inklusive budgetmedel avseende 

samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Blekinge Museum. Vidare 

föreslås kommunstyrelsen ge kommundirektören i uppdrag att i dialog med 

Blekinge Museum utarbeta ett förslag till förlängt avtal gällande 

gripshunden.      

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att från teknik-fritid- och 

kulturnämnden överta ärendet inklusive budgetmedel avseende 

samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Blekinge Museum. Vidare 

föreslås kommunstyrelsen ge kommundirektören i uppdrag att i dialog med 

Blekinge Museum utarbeta ett förslag till förlängt avtal gällande 

gripshunden. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att från teknik-fritid- och kulturnämnden 

överta ärendet inklusive budgetmedel avseende samverkansavtal mellan 

Ronneby kommun och Blekinge Museum. Vidare föreslås kommunstyrelsen 

ge kommundirektören i uppdrag att i dialog med Blekinge Museum utarbeta 

ett förslag till förlängt avtal gällande gripshunden. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 298 Dnr 2022-000010 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga motioner vid dagens sammanträde.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

 



Utbildningsnämnden Ordinarie

Personnummer Namn Partibeteckning Uppdrag

1. Åsa Evaldsson M Ordförande

2. Lars-Olof Wretling L 1:e vice ordförande

3. Rune Kronkvist S 2:e vice ordförande

4. Lena Karstensson M Ledamot

5. Helena Johansson M Ledamot

6. Tony Holgersson SD Ledamot

7. Jesper Grönblad SD Ledamot

8. Robin Jonasson KD Ledamot

9. Susanne Åkesson S Ledamot

10. Fredrik Johansson S Ledamot

11. Karl-Arne Hultberg S Ledamot

12. Silke Jacob C Ledamot

13. Mohammed Teeti V Ledamot

Utbildningsnämnden 2023-01-01-2026-12-31



Utbildningsnämnden Ersättare

Personnummer Namn Partibeteckning Uppdrag

1. Lisa Bromée M Ersättare

2. Martin Engelsjö M Ersättare

3. Eva kihlström Widstrand SD Ersättare 

4. Tim Aulin SD Ersättare 

5. Anders Oddsheden SD Ersättare 

6. Bridget Anne Afor KD Ersättare 

7. Gry Widerberg L Ersättare 

8. Anna Larsson C Ersättare 

9. Terese Eriksson V Ersättare 

10. Staffan Stranne S Ersättare 

11. Catharina Christensson S Ersättare 

12. Per Lundin S Ersättare 

13. Dieter Dinkel MP Ersättare 

Ersättare 



VON Ordinarie

Namn Partibeteckning Uppdrag

1. Sara Blixt M Ordförande

2. Carina Aulin SD 1:e vice ordförande

3. Rebecka Jirle S 2:e vice ordförande 

4. Rickard Lundberg M Ledamot 

5. Sandra Bergkvist SD Ledamot 

6. Anders Oddsheden SD Ledamot 

7. Marianne Thorell L Ledamot 

8. Ewa-Stina Johansson KD Ledamot 

9. Agneta Wildros S Ledamot 

10. Göran Olsson S Ledamot 

11. Kristina Rydén S Ledamot 

12. Susanne Petersson C Ledamot 

13. Jörgen Nilsson V Ledamot 

Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-01-2026-12-31



VON Ersättare

Namn Partibeteckning Uppdrag

1. Jennie Risberg M Ersättare

2. Eva Roslund M Ersättare

3. Johannes Chen M Ersättare

4. Décirée Permevik SD Ersättare

5. Simon Lindström SD Ersättare

6. Chirstian Ivarsson SD Ersättare

7. Christina Ström L Ersättare

8. Rana Jukhadar V Ersättare

9. Kristina Valtersson C Ersättare

10. Mohammed Farhat S Ersättare

11. Pia Svabre Zickbauer S Ersättare

12. Thommy Persson S Ersättare

13. Martin Moberg S Ersättare



Nämnden för arbete och 

välfärd Ordinarie

Namn Partibeteckning Uppdrag

1. Therese Åberg M Ordförande

2. Anna Ekberg KD 1:e vice ordförande

3. Martin Johansson S 2:e vice ordförande 

4. Birgitta Lagerlund M Ledamot 

5. Eva Kihlström Widstrand SD Ledamot 

6. Carina Aulin SD Ledamot 

7. Marianne Flink Lundqvist L Ledamot 

8. Bridget Anne Afor KD Ledamot 

9. Thomas Svensson S Ledamot 

10. Catrin Stellte Fridh S Ledamot 

11. Magnus Björk S Ledamot 

12. Eva Johansson C Ledamot 

13. Martina Petersson V Ledamot 

Nämnden för arbete och välfärd 2023-01-01 -- 2026-12-31



Nämnden för arbete och 

välfärd Ersättare

Namn Partibeteckning Uppdrag

1. Ylva Särnmark M Ersättare

2. Angelina Olin M Ersättare

3. Jennie Risberg M Ersättare

4. Tony Holgersson SD Ersättare

5. Christian Ivarsson SD Ersättare

6. Décirée Permvik SD Ersättare

7. Kerstin Johansson L Ersättare

8. Sandy Ny C Ersättare

9. Sufian Farhat V Ersättare

10. Pia Svabre Zickbauer S Ersättare

11. Imad Khatib S Ersättare

12. Lennart Hägglöf S Ersättare

13. Lina Thorell Nordström MP Ersättare



Miljö- och 

byggnadsnämnden

Ordinarie

Namn Partibeteckning Uppdrag

1. Lennarth Gustafsson L Ordförande

2. Tony Holgersson SD 1:e vice ordförande

3. Ulrik Lindqvist S 2:e vice ordförande 

4. Lennarth Förberg M Ledamot 

5. Johannes Chen M Ledamot 

6. Joachim Johansson M Ledamot 

7. Mattias Ronnestad SD Ledamot 

8. Joel Norgren L Ledamot 

9. Anna-Karin Wallgren S Ledamot 

10. Pär Dover S Ledamot 

11. Kent Zickbauer S Ledamot 

12. Hillevi Andersson C Ledamot 

13. Peter Bowin V Ledamot 

Miljö- och byggnadsnämnden 2023-01-01 -- 2026-12-31



Miljö- och 

byggnadsnämnden

Ersättare

Namn Partibeteckning Uppdrag

1. Fredrik Hansson M Ersättare

2. Anders Bromée M Ersättare

3. Johan Grönblad SD Ersättare

4. Anders Borg SD Ersättare

5. Tomas Svensson SD Ersättare

6. Mattias Persson L Ersättare

7. Anders Roos KD Ersättare

8. Sven Borén C Ersättare

9. Jonny Håkansson S Ersättare

10. Stefan Österhof S Ersättare

11. Per Bengtsson S Ersättare

12. Margareta Sundén S Ersättare

13. Tommy Kurtsson MP Ersättare



Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden Ordinarie

Namn Partibeteckning Uppdrag

1. Per-Gunnar Johansson M Ordförande

2. Jesper Rehn L 1:e vice ordförande

3. Mikael Mårtensson S 2:e vice ordförande 

4. Lena Karstensson M Ledamot 

5. Sten-Albert Olsson SD Ledamot 

6. Tony Holgersson SD Ledamot 

7. Anders Borg SD Ledamot 

8. Robin Jonasson KD Ledamot 

9. Anna Sundberg S Ledamot 

10. Thommy Persson S Ledamot 

11. Kranislav Miletic S Ledamot 

12. Eva-Britt Brunsmo C Ledamot 

13. Robin Bowin V Ledamot 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 2023-01-01 -- 2026-12-31



Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden Ersättare

Namn Partibeteckning Uppdrag

1. Helene Fogelberg M Ersättare

2. Fredrik Hansson M Ersättare

3. Jesper Grönblad SD Ersättare

4. Stefan Hellström SD Ersättare

5. Vakant SD Ersättare

6. Robert Furlong L Ersättare

7. Anna Ekberg KD Ersättare

8. Jennie Fredriksson C Ersättare

9. Mia Österhof V Ersättare

10. Nils Olov Olofsson S Ersättare

11. Magnus Björk S Ersättare

12. Per Lundin S Ersättare

13. Anna-Karin Wallgren S Ersättare



Valnämnden Ordinarie

Namn Partibeteckning Roll

1. Helene Fogelberg M Ordförande

2. Robin Jonasson KD 1:e vice ordförande

3. Catharina Christensson S 2:e vice ordförande 

4. Jennis Risberg M Ledamot 

5. Anders Oddsheden SD Ledamot 

6. Kenneth Lindfalk SD Ledamot 

7. Christian Ivarsson SD Ledamot 

8. Joakim Jonasson L Ledamot 

9. Stefan Österhof S Ledamot 

10. Teo Zickbauer S Ledamot 

11. Kenneth Hasselberg S Ledamot 

12. Susanne Petersson C Ledamot 

13. Peter Bowin V Ledamot 

Valnämnden Ersättare

Valnämnden 2023-01-01 -- 2026-12-31



Namn Partibeteckning Roll

1. Lana Lechuk M Ersättare

2. Richard Lundberg M Ersättare

3. Anders Bromée M Ersättare

4. Thomas Svensson SD Ersättare

5. Sandra Berkvist SD Ersättare

6. Amanda Lovén SD Ersättare

7. Ewa Stina Johansson KD Ersättare

8. Lena Runesson C Ersättare

9. Martin Moberg S Ersättare

10. Agneta Wildros S Ersättare

11. Lindis Olsson S Ersättare

12. Jimmy Gren S Ersättare

13. Sven Åke Carlén MP Ersättare



Ordinarie

PersonnummerNamn PartibeteckningUppdrag Adress PostnummerOrt

1. Kenth Carlsson M Ordförande 

2. Agnetha Wildros S Ledamot

Ersättare

PersonnummerNamn PartibeteckningUppdrag Adress PostnummerOrt

1. Mattias Ronestad SD

Susanne Petersson C

Överförmyndarnämnden 2023-01-01-2026-12-31



RÖB Ordinarie

Personnummer Namn Partibeteckning Roll

1. Sten-Albert Olsson SD 1:e vice ordförande

2. Lars Olof Wretling L

3. Fredrik Jacobsen M

4. Jan-Eric Wildros S

5. Thomas Svensson S

RÖB Ersättare

Personnummer Namn Partibeteckning Roll

1. Johan Grönblad SD Ersättare

2. Nicolas Westrup SD Ersättare

3. Åsa Evaldsson M Ersättare

4. Peter Bowin V Ersättare

5. Annette Rydell S Ersättare



Ordinarie

PersonnummerNamn PartibeteckningRoll Adress PostnummerOrt

1. Ronny Johannesson M Ordförande

2. Robert Furlong L 1:e vice ordförande

3. Jan-Eric Wildros S 2:e vice ordförande

4. Åsa Coenrads M Ledamot

5. Sten-Albert Olsson SD Ledamot

6. Johan Grönblad SD Ledamot

7. Birger Palmqvist KD Ledamot

8. Pär Dover S Ledamot

9. Börje Johansson S Ledamot

10. Bo Carlsson C Ledamot

11. Ronny Pettersson V Ledamot

Ordinarie

PersonnummerNamn PartibeteckningRoll Adress PostnummerOrt

1. Ronny Johannesson M Ordförande

2. Robert Furlong L 1:e vice ordförande

3. Jan-Eric Wildros S 2:e vice ordförande

4. Åsa Coenrads M Ledamot

5. Sten-Albert Olsson SD Ledamot

6. Johan Grönblad SD Ledamot

7. Birger Palmqvist KD Ledamot

8. Pär Dover S Ledamot

9. Börje Johansson S Ledamot

10. Bo Carlsson C Ledamot

11. Ronny Pettersson V Ledamot

Ronneby Miljö & Teknik AB (from. 2023-05-01)

Ronneby Miljöteknik Energi AB (from. 2023-05-01)



Ordinarie

PersonnummerNamn PartibeteckningRoll Adress PostnummerOrt

1. Thomas Svensson M Ordförande

2. Henrik Mösenbacher L 1:e vice ordförande

3. Håkan Robertsson S 2:e vice ordförande

4. Sten-Albert Olsson SD Ledamot

5. Mattias Ronnestad SD Ledamot

6. Anna-Carlbrant M Ledamot

7. Anders Roos KD Ledamot

8. Nils-Olov Olofsson S Ledamot

9. Mikael Mårtensson S Ledamot

10. Jan-Olov Olsson C Ledamot

11. Max Danielsson V Ledamot

Ordinarie

PersonnummerNamn PartibeteckningRoll Adress PostnummerOrt

1. Thomas Svensson M Ordförande

2. Henrik Mösenbacher L 1:e vice ordförande

3. Håkan Robertsson S 2:e vice ordförande

4. Sten-Albert Olsson SD Ledamot

5. Mattias Ronnestad SD Ledamot

6. Anna-Carlbrant M Ledamot

7. Anders Roos KD Ledamot

8. Nils-Olov Olofsson S Ledamot

9. Mikael Mårtensson S Ledamot

10. Jan-Olov Olsson C Ledamot

11. Max Danielsson V Ledamot

AB Ronneby Industrifastigheter (from. 2023-05-01)

AB Ronnebybrunn (from. 2023-05-01)



Ordinarie

PersonnummerNamn PartibeteckningRoll Adress PostnummerOrt

1. Nils Ingmar Thorell L Ordförande

2. Tim Aulin SD 1:e vice ordförande

3. Göran Ohlson S 2:e vice ordförande

4. Anders Borg SD Ledamot

5. Anders Oddsheden SD Ledamot

6. Mats Åstrand M Ledamot

7. Angelina Olin M Ledamot

8. Benny Athle S Ledamot

9. Catarina Christensson S Ledamot

10. Magnus Gustafsson C Ledamot

11. Ronny Pettersson V Ledamot

AB Ronnebyhus Holding 
PersonnummerNamn Partibeteckning Roll

1. Nils Ingmar Thorell L Ordförande 

2. Tim Aulin SD 1:e vice ordförande

3. Göran Ohlson S 2:e vice ordförande 

AB Ronnebyhus (from. 2023-05-01)



Ordinarie

PersonummerNamn PartibeteckningRoll Adress PostnummerOrt

1. Roger Fredriksson M Ordförande

2. Nicolas Westrup SD 1:e vice ordförande

3. Ola Robertsson S 2:e vice ordförande

4. Anders Bromée M Ledamot

5. Bengt Sven Åke JohanssonSD Ledamot

6. Eva Kilström Widtsrand SD Ledamot

7. Christian Marhle L Ledamot

8. Eva-Stina Johansson KD Ledamot

9. Tommy Andersson S Ledamot

10. Johanna Månsson S Ledamot

11. Mikael Mårtensson S Ledamot

12. Kenneth MichaelssonC Ledamot 

13. Peter Bowin V Ledamot

-

-

-

-

AB Ronneby Helsobrunn (from. 2023-05-01)



SydarkiveraOrdinarie

PersonnummerNamn PartibeteckningUppdrag Adress PostnummerOrt

1. Anders Bromée M Ledamot

Sydarkivera Ersättare

PersonnummerNamn PartibeteckningUppdrag Adress PostnummerOrt

1. Per Lundin S Ersättare 

Sydarkivera



Ordinarie

PersonnummerNamn PartibeteckningUppdrag Adress Postnummer

1. Therese Åberg M Ledamot

2. Anna Ekberg KD Ledamot

Ersättare

PersonnummerNamn PartibeteckningUppdrag Adress Postnummer

1. Åsa Evaldsson M Ersättare 

2 Mia Persson MP Ersättare 

Cura Individutveckling 



Ordinarie

PersonnummerNamn PartibeteckningUppdrag Adress PostnummerOrt

1. Therese Åberg M Ledamot

Finsam



Omröstningslista nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2022 klockan 16:45:42. 
17. Budget 2023 plan 2024-2025 för Ronneby kommun 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Mattias Ronnestad                        (SD)       Alla                                                X        

Sara Jansson                             (SD)       Alla       Jesper Grönblad                          X        

Anders  Oddsheden                        (SD)       Alla       Décirée Permvik                          X        

Hillevi  Andersson                       (C)        Alla                                                  X    

Tim Aulin                                (SD)       Alla                                                X        

Peter  Jansson                           (SD)       Alla       Sandra Bergkvist                         X        

Sten-Albert Olsson                       (SD)       Alla       Kenneth Lindfalk                         X        

Ewa Kilström-Widstrand                   (SD)       Alla                                                X        

Amanda Lovén                             (SD)       Alla       Johan  Grönblad                          X        

Carina  Aulin                            (SD)       Alla                                                X        

Marianne Lundqvist                       (L)        Alla       Lars-Olof Wretling                       X        

Robin  Jonasson                          (KD)       Alla                                                X        

Angelina  Olin                           (M)        Alla       Rickard Evaldsson                        X        

Tony  Holgersson                         (SD)       Alla                                                X        

Magnus  Gustafsson                       (C)        Alla                                                  X    

Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla                                                X        

Anna Ekberg                              (KD)       Alla                                                X        

Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        

Åsa Evaldson                             (M)        Alla                                                X        

Sara Blixt                               (M)        Alla                                                X        

Kenneth  Michaelsson                     (C)        Alla                                                  X    

Anders Bromée                            (M)        Alla                                                X        

Helene  Fogelberg                        (M)        Alla                                                X        

Thomas  Svensson                         (M)        Alla                                                X        

Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        

Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        

Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                  X    

Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                  X    

Martina Persson                          (V)        Alla                                                 X      

Mohammed Teeti                           (V)        Alla                                                 X      

Peter Bowin                              (V)        Alla                                                 X      

Roger Fredriksson                        (M)        Alla                                                X        

Rune Kronkvist                           (S)        Alla                                                 X      

Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                X        

Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      

Imad Khatib                              (S)        Alla                                                 X      

Malin  Norfall                           (S)        Alla                                                 X      

Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      

Malin  Månsson                           (S)        Alla                                                 X      

Annette Rydell                           (S)        Alla       Jan-Erik Wildros                          X      

Martin Johansson                         (S)        Alla                                                 X      

Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      

Tommy Persson                            (S)        Alla                                                 X      

Rebecka  Jirle                           (S)        Alla       Catrin Stellte Fridh                      X      

Agneta Wildros                           (S)        Alla                                                 X      

Magnus Björk                             (S)        Alla                                                 X      

Anna-Karin Wallgren                      (S)        Alla       Kranislav Miletic                         X      

Anders Borg                              (SD)       Alla                                                X        

Mikael Mårtensson                        (S)        Alla                                                 X      

SUMMA: 26 18 5 0 

 



Omröstningslista nr. 2 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2022 klockan 17:43:14. 
33. Förslag till taxor och avgifter 2022, TFK 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Mattias Ronnestad                        (SD)       Alla                                                X        

Sara Jansson                             (SD)       Alla       Jesper Grönblad                          X        

Anders  Oddsheden                        (SD)       Alla       Décirée Permvik                          X        

Hillevi  Andersson                       (C)        Alla                                                 X      

Tim Aulin                                (SD)       Alla       Decirée Permvik                         X     

Peter  Jansson                           (SD)       Alla       Ann-Mari Helt Newton                     X        

Sten-Albert Olsson                       (SD)       Alla       Kenneth Lindfalk                         X        

Ewa Kilström-Widstrand                   (SD)       Alla                                                X        

Amanda Lovén                             (SD)       Alla       Johan  Grönblad                          X        

Carina  Aulin                            (SD)       Alla                                                X        

Marianne Lundqvist                       (L)        Alla       Lars-Olof Wretling                       X        

Robin  Jonasson                          (KD)       Alla                                                X        

Angelina  Olin                           (M)        Alla       Fredrik Jacobsen                         X        

Tony  Holgersson                         (SD)       Alla                                                X        

Magnus  Gustafsson                       (C)        Alla                                                 X      

Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla                                                X        

Anna Ekberg                              (KD)       Alla                                                X        

Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        

Åsa Evaldson                             (M)        Alla                                                X        

Sara Blixt                               (M)        Alla                                                X        

Kenneth  Michaelsson                     (C)        Alla                                                 X      

Anders Bromée                            (M)        Alla                                                X        

Helene  Fogelberg                        (M)        Alla                                                X        

Thomas  Svensson                         (M)        Alla                                                X        

Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        

Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        

Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                 X      

Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                 X      

Martina Persson                          (V)        Alla                                                 X      

Mohammed Teeti                           (V)        Alla                                                 X      

Peter Bowin                              (V)        Alla       Max Danielsson                                       X      

Roger Fredriksson                        (M)        Alla                                                X        

Rune Kronkvist                           (S)        Alla                                                 X      

Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                X        

Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      

Imad Khatib                              (S)        Alla                                                 X      

Malin  Norfall                           (S)        Alla                                                 X      

Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      

Malin  Månsson                           (S)        Alla                                                 X      

Annette Rydell                           (S)        Alla       Jan-Erik Wildros                          X      

Martin Johansson                         (S)        Alla                                                 X      

Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      

Tommy Persson                            (S)        Alla                                                 X      

Rebecka  Jirle                           (S)        Alla       Catrin Stellte Fridh                      X      

Agneta Wildros                           (S)        Alla                                                 X      

Magnus Björk                             (S)        Alla       Susanne Åkesson                                       X      

Anna-Karin Wallgren                      (S)        Alla       Kranislav Miletic                         X      

Anders Borg                              (SD)       Alla                                                X        

Mikael Mårtensson                        (S)        Alla                                                 X      

SUMMA: 26 

 

23 0 0 

 




