
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(67) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 
Plats och tid Ronnebysalen, 2022-04-05 kl. 09:00-12:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Tommy Andersson (S) 

Justeringens plats och tid Digital 2022-04-12  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 97-126 
 Anna-Karin Sonesson  

 Ordförande 

  

 
Roger Fredriksson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Tommy Andersson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-04-05 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-14   

Datum då anslaget tas ned 2022-05-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, stadshuset, Ronneby 
 

Underskrift 

  

 
Anna-Karin Sonesson 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(67) 
2022-04-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Tommy Andersson (S) 
Malin Månsson (S) 
Ola Robertsson (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Lova Necksten (MP) 
Åsa Evaldsson (M) 
Magnus Persson (M) 
Roger Gardell (L) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Gina Hellberg Johansson (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (M) tjänstgör istället för Tim Svanberg (C) §§ 97-99 
Silke Jacob (C) tjänstgör istället för Tim Svanberg (C) §§ 100-126 
Chatarina Christensson (S) tjänstgör istället för Magnus Pettersson (S) 
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör istället för Tomas Lund (SD) 
Tony Holgersson (SD) tjänstgör istället för Tim Aulin (SD)  

Övriga närvarande  

Ersättare Willy Persson (KD) 
Lena Karstensson (M) §§ 100-126 
 

Tjänstemän Carl-Martin Lanér, kommundirektör 
Anna-Karin Sonesson, kanslichef 
Jörgen Holmström, abonnentingenjör, Ronneby Miljö och Teknik AB, §§ 97-101 
Conny Miketinac, affärsområdeschef VA, Ronneby Miljö och Teknik AB, §§ 97-102 
Cecilia Westlund, HR-chef §§ 104-105  
Patrik Sommersgaard, gatu- och parkchef § 107 

Övriga Lovisa Gustafsson, praktikant, personalenheten §§ 104-105 
Christoffer Andersson, samordnare Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge, § 103 
Markus Forslund, länsstyrelsen Blekinge, § 103 
Annika Smålander, länsstyrelsen Blekinge § 103 
Elvira Isacsson Nilsson, länsstyrelsen Blekinge, § 103 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(67) 
2022-04-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 97 Dnr 2022-000001 101 5 
Val av justerare ................................................................................................... 5 

§ 98 Dnr 2022-000013 101 6 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 6 

§ 99 Dnr 2022-000005 101 7 
Information från näringslivschefen....................................................................... 7 

§ 100 Dnr 2022-000135 303 8 
Anhållan om införlivande av fastighet i verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten, Kuggeboda 2:54 ......................................................................... 8 

§ 101 Dnr 2022-000143 303 10 
Anhållan om införlivande av fastigheter i verksamhetsområde för 
spillvatten, Millegarne 1:17, 2:66 och 2:67 ........................................................ 10 

§ 102 Dnr 2022-000148 303 12 
Informationsärende Eringsboda dricksvattenförsörjning .................................... 12 

§ 103 Dnr 2022-000088 101 14 
Information om invasiva arter ............................................................................ 14 

§ 104 Dnr 2022-000050 011 15 
Prioritering av detaljplaner 2022 ........................................................................ 15 

§ 105 Dnr 2022-000078 020 18 
Verkställande av beslut i Budget 2022 - friskvård .............................................. 18 

§ 106 Dnr 2022-000115 012 21 
Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 
2022 .................................................................................................................. 21 

§ 107 Dnr 2017-000496 302 24 
Statusrapport "Förslag till utvecklingsplan för Ronneby Brunnspark 
framtida utveckling" ........................................................................................... 24 

§ 108 Dnr 2021-000677 022 26 
Förslag till modell- Språkbedömning i rekryteringsprocessen Vård- 
och omsorg och förskolor .................................................................................. 26 

§ 109 Dnr 2022-000120 001 32 
Budgetäskanden framtidens skola - teknik,- fritid- och 
kulturförvaltningen ............................................................................................. 32 

§ 110 Dnr 2022-000141 101 35 
Avsluta vänortssamarbete Slavsk, Ryssland ..................................................... 35 

§ 111 Dnr 2022-000123 001 36 
Visit Blekinge AB, finansiering och ägardirektiv ................................................. 36 

§ 112 Dnr 2022-000057 253 39 
Försäljning av mark för verksamhetsändamål i Viggenområdet, del av 
Ronneby 22:1 ................................................................................................... 39 

§ 113 Dnr 2022-000049 219 41 
Förstudie om ny VA-plan ................................................................................... 41 

§ 114 Dnr 2022-000155 101 44 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(67) 
2022-04-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Information nämndernas (ej KS) rapportering av internkontroll 2021 ................. 44 

§ 115 Dnr 2022-000156 101 45 
Information avseende nämndernas (ej KS) interkontrollplaner för 
innevarande år, 2022 ........................................................................................ 45 

§ 116 Dnr 2022-000162 003 46 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - förslag om reviderad 
bolagsordning ................................................................................................... 46 

§ 117 Dnr 2022-000056 101 48 
Annonsering av kommunfullmäktiges möten i lokalpress .................................. 48 

§ 118 Dnr 2022-000064 059 50 
Annonsering upphandlingar i lokalpress ............................................................ 50 

§ 119 Dnr 2021-000704 805 52 
Ansökan om bidrag till konferens för Rotary distrikt 2400 .................................. 52 

§ 120 Dnr 2021-000381 739 54 
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 2021 .................................................................................... 54 

§ 121 Dnr 2021-000412 192 56 
Besvarande av motion från Roger Gardell (L) om 
praktikanter/lärlingar och handledare på gymnasieskolan Knut Hahn ............... 56 

§ 122 Dnr 2021-000272 192 58 
Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) angående 
omarbetning av regler för förtroendevaldas arvoden ......................................... 58 

§ 123 Dnr 2021-000635 109 60 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG inför trygghetsvärdar i 
Ronneby kommun ............................................................................................. 60 

§ 124 Dnr 2021-000585 109 63 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG stäng av parkeringen på 
Flisevägen (som tillhör Kallingeskolan) ............................................................. 63 

§ 125 Dnr 2022-000004 101 65 
Delegationsbeslut 2022 ..................................................................................... 65 

§ 126 Dnr 2022-000003 101 66 
Delgivningsärenden .......................................................................................... 66 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(67) 
2022-04-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Tommy Andersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. Justering ske digitalt 2022-04-12. 

________________ 
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§ 98 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 99 Dnr 2022-000005 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind redovisar uppföljning av näringslivsplan för 

Ronneby kommunkoncern och de åtgärder som gjorts de senaste året. Han 

redovisar vidare vilka åtgärder som planeras framåt i reviderad åtgärdsplan. I 

övrigt informeras om: 

 Skärgårdstrafiken 

 Turisttåget 

 Viggenområdet 

 Gärdet       

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 100 Dnr 2022-000135 303 

Anhållan om införlivande av fastighet i 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 
Kuggeboda 2:54 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB anhåller om att införliva fastigheten 

Kuggeboda 2:54 i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 

Fastigheten ligger delvis i befintliga verksamhetsområdet för vatten och 

spillvatten. Fastigheten har ansökt om att få ansluta till kommunalt vatten 

och spillvatten. I kartorna nedan är fastigheten markerad röd och 

verksamhetsområdet för vatten blå skrafferat och spillvattnet röd skrafferat. 
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Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att införliva fastigheten Kuggeboda 2:54 i 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheten 

Kuggeboda 2:54 i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 101 Dnr 2022-000143 303 

Anhållan om införlivande av fastigheter i 
verksamhetsområde för spillvatten, Millegarne 1:17, 
2:66 och 2:67 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna 

Millegarne 1:17, Millegarne 2:66 och Millegarne 2:67 i verksamhetsområdet 

för spillvatten. Fastigheterna ligger idag i befintligt verksamhetsområde för 

vatten. Fastigheten Millegarne 1:17 har ansökt om att få ansluta till 

kommunalt spillvatten och Millegarne 1:66 är redan ansluten som 

avtalskund. I kartan nedan är fastigheterna markerad blå och befintligt 

verksamhetsområdet för spillvatten är röd skrafferat. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheterna 

Millegarne 1:17, Millegarne 2:66 och Millegarne 2:67 i verksamhetsområdet 

för spillvatten. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 102 Dnr 2022-000148 303 

Informationsärende Eringsboda 
dricksvattenförsörjning 

 

Sammanfattning  

Eringsboda är i stort behov av en ny dricksvattenförsörjning. Befintligt 

vattenverk är undermåligt och grundvattenundersökningar visar på att det 

inte finns något råvatten i närområdet att tillgå. Utredningar är gjorda och 

endast en plats har kunnat lokaliseras för ett råvattenuttag fullgott för att 

försörja Eringsboda. Dock avslags ansökan om vattendom och rådighet över 

platsen i Mark- och Miljödomstolen. 

Alternativ för ledningsdragning av dricksvatten från annan ort har 

undersökts och det alternativ med störst fördelar gentemot rådighet över 

kostnader och planering, kapacitet och sträckning visar på Möljeryd. 

Ledningsdragning från annan ort kan gentemot bakgrund av brist på råvatten 

av fullgod kvalitet och kapacitet i området kan anses vara mer fördelaktigt ur 

ett hållbart och säkert perspektiv för dricksvattenförsörjningen. 

Ledning idag dragen till Karlsnäs i samförläggning med råvattenledningar 

och även avsedd att förläggas till Möljeryd i nuvarande investeringsplan. För 

närvarande pågår projektering av denna ledning.   

 

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB 2021-09-22 

Styrelsen beslutar att ta ett inriktningsbeslut om en ledningsdragning från 

Möljeryd för att försörja Eringsboda med dricksvatten. 

Information ges till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) samt Nicolas Westrup (SD) 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 103 Dnr 2022-000088 101 

Information om invasiva arter 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge, där kommunernas miljö- 

och byggnadsförvaltningar är medlemmar, har 2022 ett projekt i form av 

informationskampanj riktad till kommunerna kring invasiva arter. Projektet 

genomförs i samverkan med länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge. 

Information ges om 

 vad som är en invasiv art 

 hur invasiva arter sprids 

 konsekvenser av spridning 

 vad lagen säger 

 kommunens ansvar 

 förslag på åtgärder för att minska spridningen   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Jan-Eric Wildros (S), Tommy Andersson (S), 

Bengt Sven Åke johansson (SD), Malin Månsson (S), Gina Hellberg 

Johansson (SD) och Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 104 Dnr 2022-000050 011 

Prioritering av detaljplaner 2022 

 

Sammanfattning  

Prioritering av detaljplaner sker enligt en beslutad prioriteringslista. Listan 

ses över tre gånger per år samt därutöver vid behov. Föregående beslut om 

prioritering togs av Kommunstyrelsen 2021-12-07. Den här gången görs 

prioriteringen för första gången utifrån den matris som arbetats fram under 

hösten och vintern. 

Bedömning 

Listan redovisar en bedömning av givna planuppdrag utifrån prioriterings-

matrisen. Matrisen utgår från följande grunder: demografi, volym, 

genomförbarhet, kommunal ekonomi, personella resurser, om 

efterfrågan/intressent finns samt om planen genererar nya arbetstillfällen. 

För varje bedömningsgrund ges poäng. Ju högre poäng en plan får desto 

högre prioritering. Mer detaljerad information om matrisen finns som bilaga. 

Bedömningarna har gjorts av en arbetsgrupp där stadsarkitekt, mark- och 

exploateringschef, näringslivschef, planarkitekt samt exploateringsingenjör 

finns representerade.  

Listan ska ses som en grund för diskussion och beslut i Kommunstyrelsen. 

Som tidigare diskuterats på planberedningen ges inga förslag till 

omflyttningar i listan från arbetsgruppen. Däremot finns till varje 

planuppdrag en bedömning om planen anses ha ett samhällsstrategiskt värde. 

Det finns också information om huruvida planen har en tilldelad 

handläggare. Förslaget till prioriteringslista finns i två versioner – en 

förenklad med övergripande information och en detaljerad med all 

information.  

Sedan förra beslutet har också nedanstående förändringar skett i listan: 

 Följande detaljplaner har antagits 

o Bökevik 1:22 – Flintholmen 

o Områdesbestämmelser för Rönninge 

 Följande detaljplaner har antagits och vunnit laga kraft 

o Viggen Norra etapp 2 

o Västra Hallen 1:3 m.fl. – upphävande för del av byggnadsplan 
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 Uppdraget om en platsanalys för Knutpunkt Blekinge har 

slutrapporterats 

 Mark- och miljööverdomstolen har meddelat att prövningstillstånd 

inte ges för ärendet om detaljplan för Bustorp 1:26 och Mark- och 

miljödomstolens dom gäller således 

 Följande nya uppdrag har givits 

o detaljplan för Stora Årsjömåla 

o detaljplan för fortsättning Gärdet 

o förstudie för södra delen av Br-01 

o detaljplan för Hjortsberga 4:41 (Ålycke) 

o detaljplan för Bustorp 1:26 

 

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

arbetet med detaljplaner ska ske enligt redovisat förslag på prioriteringslista 

daterad 2022-03-10 

Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

arbetet med detaljplaner ska ske enligt redovisat förslag på prioriteringslista 

daterad 2022-03-10. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Malin Månsson (S), Tommy Andersson (S) 

samt ersättare Willy Persson (KD). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med detaljplaner ska ske enligt 

redovisat förslag på prioriteringslista daterad 2022-03-10. 

________________ 

Exp: 
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Helena Revelj, stadsarkitekt 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef 
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§ 105 Dnr 2022-000078 020 

Verkställande av beslut i Budget 2022 - friskvård 

 

Sammanfattning  

På personalutskottet den 20 september 2021, § 13 fördes en diskussion om 

att erbjuda friskvårdspeng, möjlighet till andra friskvårdsaktiviteter, metoder 

för ökad frisknärvaro samt gällande friskvårdspolicy för Ronneby kommun. 

Personalutskottets beslut blev följande:  

1. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att friskvårdspolicyn för Ronneby kommun 

upphör (KF § 159, 2001-08-30 gäller från 2006-08-28).  

2. Personalutskottet hänskjuter frågan om att införa möjlighet för 

medarbetare att en gång per år välja om de vill ha en friskvårdstimme 

per vecka eller friskvårdspeng till budgetberedningen. Beslut om 

budget 2022 fattas av Kommunfullmäktige.  

3. Personalutskottet beslutar att friska arbetsplatser är det begrepp som 

används istället för att fokusera på minskad sjukfrånvaro 

(sjukfrånvaron är dock ett sätt att mäta om vi rör oss mot friskare 

arbetsplatser). 

 

Dialog om friskvård har vid flertal tillfällen varit uppe för dialog på centrala 

samverkansgruppen. På personalutskottet 2022-02-14 informerade 

arbetsgivaren som sitt förslag när det gäller personalförmånen friskvård. I 

budget 2022-2024 finns reserverade medel, på centralt konto, för 

friskvårdsbidrag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:  

 Under perioden 2022-2024 får medarbetare i Ronneby kommun (som 

uppfyller vissa ställda krav) välja om de vill ha personalförmånen 

friskvårdstimme (1 Tim/vecka då verksamheten tillåter) eller 

personalförmåner friskvårdsbidrag (1500 kr/kalenderår). 

Kommundirektören får i uppdrag att besluta om riktlinje för 

friskvård.  

 Första kvartalet 2024 ska personalförmånen friskvård utvärderas.  
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 Under 2024 tas beslut om vad som gäller för personalförmånen 

friskvård från 2025.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

 Under perioden 2022-2024 får medarbetare i Ronneby kommun (som 

uppfyller vissa ställda krav) välja om de vill ha personalförmånen 

friskvårdstimme (1 Tim/vecka då verksamheten tillåter) eller 

personalförmåner friskvårdsbidrag (1500 kr/kalenderår). 

Kommundirektören får i uppdrag att besluta om riktlinje för 

friskvård.  

 Första kvartalet 2024 ska personalförmånen friskvård utvärderas.  

 Under 2024 tas beslut om vad som gäller för personalförmånen 

friskvård från 2025.  

 

Deltar i debatten 

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

Necksten (MP), Jan-Eric Wildros (S), Malin Månsson (S), Nicolas Westrup 

(SD) samt Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ledamot Nicolas Westrup yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

 Under perioden 2022-2024 får medarbetare i Ronneby kommun (som 

uppfyller vissa ställda krav) välja om de vill ha personalförmånen 

friskvårdstimme (1 Tim/vecka då verksamheten tillåter) eller 

personalförmåner friskvårdsbidrag (1500 kr/kalenderår). 

Kommundirektören får i uppdrag att besluta om riktlinje för 

friskvård.  

 Första kvartalet 2024 ska personalförmånen friskvård utvärderas.  
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 Under 2024 tas beslut om vad som gäller för personalförmånen 

friskvård från 2025.  

________________ 

Exp: 

Cecilia Westlund, HR-chef 
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§ 106 Dnr 2022-000115 012 

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2021 och 
verksamhetsplan 2022 

 

Sammanfattning  

Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, 

arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till 

samhällets tillväxt och hållbara utveckling. Folkhälsan påverkas av 

människors livsvillkor, de förhållanden där kvinnor, män och deras barn 

växer upp och lever, samt de system som tillämpas för att hantera ohälsa och 

sjukdom. I Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom 

ramen för de ordinarie verksamheterna.  

Syftet med folkhälsorådets är att medverka till en långsiktig och hållbar 

samhällsutveckling och tillsammans med andra aktörer främja en god 

folkhälsa i Ronneby kommun. Folkhälsorådet fungerar som en styrgrupp för 

olika folkhälsoinsatser som exempelvis ANDTS (alkohol, narkotika, doping, 

tobak, spel) och barnrättsfrågor. Rådet är ett forum för utbyte och spridning 

av information samt stöd vid folkhälsoarbetet inom Ronneby kommun. 

 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att 

hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska 

mellan olika grupper inom Ronneby kommun och i jämförelse med länet och 

riket.  

I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013–2021 prioriteras fyra 

målområden: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Barns och ungas uppväxtvillkor 

3. Fysisk aktivitet 

4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

 

Folkhälsopolicyn visar på utvecklingsbehov och innehåller förslag på vad 

som behöver göras för att uppnå målen. Den ska vara ett stöd för 

nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga 

verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan 

uppnås. 
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Verksamhet 2021 

Under 2021 har Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022–2025 arbetats 

fram, vilken från och med 2022 kommer att ersätta folkhälsopolicyn. 

Hållbarhetsategin består av fem fokusområden med tillhörande inriktningar. 

Två av dessa fokusområden rör direkt och sin helhet social hållbarhet och 

folkhälsa, Jämlika och jämställda villkor och Hälsa och välbefinnande samt 

ett område delvis Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer. Indikatorerna 

som följs i folkhälsobokslutet kommer fortsättningsvis följas och redovisa 

med koppling till Hållbarhetsstrategin. 

Resultatet av Lupp-enkäten 2020 (Lokal uppföljningen av 

ungdomspolitiken) presenteras under vårens 2021 för förvaltningar och 

nämnder. Fördjupad dialog med unga utifrån Lupp har flyttats fram pga. 

pandemin och planeras i stället till 2022. Ungdomsfullmäktige planerades till 

hösten 2021 men har pga. covid-19 flyttas fram till våren 2022. 

Flertalet förvaltningar, bolag och nämnder har under våren 2021 påbörjat 

implementeringen av Rutin för barnrättbaserade beslutsunderlag.  

Under 2022 behöver fortsatt implementering av rutinen ske. Fokus för det 

kommunövergripande barnrättsarbetet under 2022 kommer även vara att 

utveckla kommunens arbete för barn och ungas delaktighet och inflytande. 

Utifrån utredningen Utveckling av MHFA  (Första hjälpen till psykisk hälsa) 

i Ronneby kommun tog KCG hösten 2021 beslut om att 

utbildningsprogrammet MHFA ska vara en prioriterad utbildning för 

medarbetare i Ronneby kommunkoncern. Centrala medel har avsatts för 

2022 och 2023. Plan för utbildningsinsatser ska tas fram under våren 2022. 

Kurser i MHFA har startat upp inom utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen under 2021. 

Under 2021 utbildades personal på mellanstadiet i Agera tillsammans, vilken 

är ålderanpassning av MVP. Agera tillsamman har under hösten pilottestats 

med elever i årskurs 5 på grundskolor i kommunen. Fokus under 2021 har 

varit att få till en hållbar finansiering av det våldsförebyggande arbetet med 

MVP och Agera tillsammans. Årlig budget om 120 000 kr beslutades som en 

del av budget 2022. 

Under året har det genomförts ett antal informationsinsatser kopplat till 

drogförebyggande arbetet; informationsinsats - TÄNK OM och 

Tonårsparlören om alkohol.  

Filmer om barn och ungas skärmanvändning och spelande har spridits under 

året via Ronneby kommuns Facebook-kanal med hänvisning till 

länsstyrelsen webbsida med kunskapsstöd.  

Under årets antidopningvecka delades inlägg i Ronneby kommuns 

Facebook-kanal med antidopningsbudskap i form av ”Visste du att”. Polisen 
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och Antidopning Sverige genomförde under veckan tillsammans med 

kommunen besök på gym i kommunen och broschyren Dopning - Ett 

hälsofarligt lagbrott delas ut till gymägare. 

Teaterföreställningen Bengtsson på dörren genomfördes för elever i årskurs 

7 på Kallinge 7–9 och Snäckebacksskolan under april. I samband med 

föreställningen presenterades socialförvaltningens stödverksamhet för barn 

och ungdomar till föräldrar som är eller har varit beroende av alkohol eller 

andra droger. Föreställningen finansierades av folkhälsorådet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera den lämnade 

verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 107 Dnr 2017-000496 302 

Statusrapport "Förslag till utvecklingsplan för Ronneby 
Brunnspark framtida utveckling" 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-02-15 § 41 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutar att ge teknik- fritid- och kulturnämnden i 

uppdrag att genomföra färdigställandet av Brunnsparkens utvecklingsplan i 

samarbete med mark- och exploateringsenheten. Finansieringen ska hanteras 

inom teknik- fritid- och kulturnämndens befintliga investeringsram.  

Bedömning 

Förslaget är väl utarbetat och stämmer väl överens med det uppdrag 

Ronneby kommun beställt.  

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att förslå Kommunfullmäktige att uppdraget att 

utreda och kostnadsberäkna Brunnsparkens framtida utveckling anses 

fullgjort. 

 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslut 2022-02-15  

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att förslå 

kommunfullmäktige att: - uppdraget att utreda och kostnadsberäkna 

Brunnsparkens framtida utveckling anses fullgjort.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att förslå 

kommunfullmäktige att:  

- uppdraget att utreda och kostnadsberäkna Brunnsparkens framtida 

utveckling anses fullgjort. 

- efter komplettering av driftskostnader överlämna ärendet till 

budgetberedningen. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

- uppdraget att utreda och kostnadsberäkna Brunnsparkens framtida 

utveckling anses fullgjort. 

- efter komplettering av driftskostnader överlämna ärendet till 

budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 108 Dnr 2021-000677 022 

Förslag till modell- Språkbedömning i 
rekryteringsprocessen Vård- och omsorg och förskolor 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige har beslutat 2021-05-04 § 153 och § 154 och gett 

uppdrag åt kommundirektören att ta fram ett förslag på en lämplig modell 

om hur språktester kan införas i ordinarie rekryteringsprocesser vid 

nyanställning inom vård- och omsorg och personal inom förskolor.  

 

Bakgrund till beslutet  

Vård- och omsorg  
För att vård- och omsorgsarbetet ska kunna ha en god och säker kvalitet är 

det centralt att kommunikationen mellan medarbetare och omsorgstagare på 

vård- och omsorgsboenden, inom hemtjänst och anhöriga är god och 

funktionell.  

Förskolor  
En förskola som arbetar språkutvecklande gynnar barnen och ger dem en 

viktig grund att stå på när de går över till förskoleklass och grundskolan. 

Pedagogernas kompetens och erfarenhet är därmed av störst vikt för att 

kunna bedriva en förskola med god och likvärdig kvalitet. Där är det också 

viktigt att rekrytera (och behålla personal) som har den utbildning och de 

kunskaper som krävs för att kunna göra ett bra arbete med hög kvalitet. 

Tillvägagångssätt  

Uppdraget har delegerats vidare Berina Dzafic (Enheten för Arbetsmarknad 

och integration) för vidare handläggning och framtagning av förslag till 

modell. I arbetet har det formats en arbetsgrupp med representanter från 

kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och 

omsorgsförvaltningen och HR- enheten. Arbetsgruppen består av: Berina 

Dzafic (handläggare i uppdrag, Enheten för Arbetsmarknad- och 

integration), Sabina Bico (Enheten för strategisk samhällsutveckling), Maria 

Sjölund (Utbildningsförvaltningen), Sonja Stranne 

(Utbildningsförvaltningen), Rex Berisha (Vård- och omsorgsförvaltningen), 

Magdalena Espenkrona (HR-enheten) och Johanna Månsson 

(Utbildningsförvaltningen).  

För att söka kunskap och ta reda på mer om nuläget kring hur 

förvaltningarna arbetar med säkerställande av språkkompetens i 

rekryteringsprocessen samt hur den omhändertas i verksamheterna har det 
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till en början skickats ut en enkät till enhetschefer inom vård- och omsorg, 

rektorer inom förskolor samt bemanningsansvariga inom respektive 

verksamhet. I enkätundersökningen har det efterfrågats svar på nuläge: Hur 

säkerställs språkkompetensen i dagsläget; Vilka förutsättningar finns det för 

säkerställande av språkkompetens samt vilka utmaningar finns det vid 

språkbedömning i rekryteringsprocessen. Utöver detta efterfrågas behov 

kring språkbedömning i rekryteringsprocessen samt eventuellt vid vilka 

anställningsformer man ser behov utav stöd vid språkbedömning. Enkäten 

skickades ut till 24 enhetschefer inom vård- och omsorg, 3 

bemanningsansvariga inom vård- och omsorg, 9 förskole rektorer, 

verksamhetschef samt bemanningsansvarig för förskola. Svarsfrekvensen är 

väldigt hög och enkäten har besvarats av nästan allihop. 

Efter att berörda besvarat enkäten har vi kallat in ett antal utvalda 

respondenter från verksamheterna till dialog där vi diskuterade kring det som 

tagits upp i enkäten och vilka framtida behov man ser i det fortsatta arbetet.  

Svaren från enkäten och dialogerna har legat som ett underlag till förslag på 

modell.         

Bedömning 

Arbetsgruppens bedömning  

Arbetsgruppens bedömning och förslag till beslut utifrån enkät och dialog 

med berörda, är att skapa ett internt samarbete mellan de berörda 

verksamheterna och Komvux och få stöd vid språkbedömning av behöriga 

lärare från SFI. Genom ett nära internt samarbete kan vi utveckla samarbetet 

och nyttja möjligheten att använda Komvux (SFI) som stöd i 

rekryteringsprocessen för att förbättra och kvalitetssäkra språkbedömningen 

vid rekrytering. Att hitta en struktur för god samverkan mellan dessa aktörer 

är en grundförutsättning för att utveckla rekryteringsprocessen till att bli mer 

kvalitetssäker och underlätta för cheferna i bedömning vid rekrytering. 

Genom ett gott samarbete skapas också en helhetssyn som kan resultera i 

effektivare och mer resursbesparande arbetssätt. Likväl som verksamheterna 

får den stöd de är i behov utav får såväl Komvux ytterligare en väg att träffa 

målgruppen och genom kartläggningar och i dialog med chef utveckla vägar 

till att matcha person gentemot behov på arbetsplats och passande 

utbildning. Att bygga upp ett sådant här arbetssätt är klart avgörande för att 

kunna klara det framtida kompetensförsörjningskravet som ställs på 

kommunerna. 

 

 

Remissvar från berörda förvaltningar 

Efter att förslaget skrivits fram har de två förvaltningarna, Vård- och omsorg 

samt Utbildningsförvaltningen, fått ta del av förslaget och inkommit därefter 

med remissvar. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att en kombination 
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av någon form av kunskapstest och samarbete för ett professionellt 

avgörande borde vara det mest effektiva. Innan det ges en fullständig 

bedömning önskar förvaltningen en ännu tydligare beskrivning kring den 

ekonomiska aspekten och strukturen.  

 

Utbildningsförvaltningen ställer sig bakom arbetsgruppens förslag som 

bygger på ett internt samarbete mellan de den kommunala 

vuxenutbildningen och berörda verksamheter, med tillägget att:  

-Det vid brådskande rekryteringar även ska gå att använda sig av det digitala 

språktestet som företaget Educateit tillhandahåller.  

- Att processen kring hur den kommunala vuxenutbildningen rent konkret 

ska stötta i arbetet med språkkartläggning behöver tydliggöras samt hur 

kostnaderna för det upplägget ska finansieras. 

- Det är viktigt att det även fortsättningsvis är den som är ansvarig för 

rekryteringen som avgör när en språkkartläggning eller ett språktest ska 

genomföras.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta 

  

 att de berörda förvaltningarna ser över möjligheterna till att skapa ett 

internt samarbete mellan de berörda verksamheterna och Komvux för 

att få stöd vid språkbedömning av behöriga lärare från SFI.  

 att de berörda förvaltningarna som har den relevanta kunskapen kring 

sina anställningar, vilka anställningsformer det finns, hur många som 

anställs och hur stort behovet är tittar på den ekonomiska 

beräkningen, hur stödet ska finansieras och vilken struktur som de i 

sådana fall är i behov utav och som kan fungera. 

 att det vid brådskande rekryteringar även ska gå att använda sig av 

det digitala språktestet som företaget Educateit tillhandahåller. 

      

Arbetsutskottets beslut 2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

  

 de berörda förvaltningarna ser över möjligheterna till att skapa ett 

internt samarbete mellan de berörda verksamheterna och Komvux för 

att få stöd vid språkbedömning av behöriga lärare från SFI.  

 de berörda förvaltningarna som har den relevanta kunskapen kring 

sina anställningar, vilka anställningsformer det finns, hur många som 

anställs och hur stort behovet är tittar på den ekonomiska 
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beräkningen, hur stödet ska finansieras och vilken struktur som de i 

sådana fall är i behov utav och som kan fungera. 

 att det vid brådskande rekryteringar även ska gå att använda sig av 

digitala språktest 

 

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) samt Nicolas Westrup (SD) yrkar att ärendet 

återremitteras och att kommundirektören får i uppdrag att fullfölja 

kommunfullmäktiges beslut. 

Tommy Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer först proposition på om ärendet 

ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet om 

återremiss och att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkännes:  

De som önskar att ärendet avgörs idag bifaller röstar ja.  

De som önskar bifalla Roger Gardells (L) och Nicolas Westrups (SD) 

yrkande om återremiss röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avgavs elva (11) ja-röster 

och sex (6) nej-röster, varför kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 

avgöras idag.  

Namn   Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M)  X 

Åsa Evaldsson (M)  X 

Magnus Persson (M)  X 

Kenneth Michaelsson (C)  X 

Silke Jacob (C)*  X 

Roger Gardell (L)   X 
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Catharina Christensson (S)* X 

Tommy Andersson (S)  X 

Malin Månsson (S)  X 

Ola Robertsson (S)  X 

Jan-Eric Wildros (S)  X 

Lova Necksten (MP)  X 

Nicolas Westrup (SD)   X 

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X 

Anders Oddsheden (SD)*   X 

Gina Hellberg Johansson (SD)  X 

Tony Holgersson (SD)*   X 

 

Totalt   11 6 0    

 

      

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om bifall 

till arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 de berörda förvaltningarna ser över möjligheterna till att skapa ett 

internt samarbete mellan de berörda verksamheterna och Komvux för 

att få stöd vid språkbedömning av behöriga lärare från SFI.  

 de berörda förvaltningarna som har den relevanta kunskapen kring 

sina anställningar, vilka anställningsformer det finns, hur många som 

anställs och hur stort behovet är tittar på den ekonomiska 

beräkningen, hur stödet ska finansieras och vilken struktur som de i 

sådana fall är i behov utav och som kan fungera. 

 att det vid brådskande rekryteringar även ska gå att använda sig av 

digitala språktest 
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Reservation 

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

Gina Hellberg Johansson (S)D, Anders Oddsheden (SD) och Tony 

Holgersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 109 Dnr 2022-000120 001 

Budgetäskanden framtidens skola - teknik,- fritid- och 
kulturförvaltningen 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-02-15 § 31: 

Sammanfattning  

I början av mars 2022 kommer en helt ny 4 – 9 skola stå klar i Ronneby 

tätort, Parkdala skolan. Denna skola följs därefter av ytterligare en renoverad 

4 – 9 skola och nybyggnation och ombyggnad av ytterligare förskolor, vilka 

beräknas vara inflyttningsklara under 2024/2025. Under byggnationen av de 

sistnämnda kommer personal att flyttas till den färdiga skolan vilket därmed 

leder till något högre kostnadsökningar av driften, när samtlig skolor och 

förskolor är i drift och projektet framtidens skola nått sitt avslut.  

De beslut och inriktningar som hittills är tagna gällande ökade 

driftskostnader för berörda förvaltningar är att de skall kompenseras från 

reserver och medel för oförutsedda händelser enligt budgetdokument från 

2022.  

Bedömning 

Teknik- fritid och kulturförvaltningen har ökade driftskostnader inom 3 av 

sina verksamhetsområden, Fastighetsenheten, Kostenhet och även för Fritid 

och kulturenheten. Det utökade budgetbehovet med hänsyn till Framtidens 

skolor är baserat på intäkter, personalkostnader och även övriga kostnader 

både tillkommande och avgående. Budgetbeloppen för 2024 och 2025 

baseras på tidigare genomsnittliga kostnader för Snäck- respektive 

Skogsgårdsskolan. Senare revidering av beloppen kommer med all säkerhet 

behövas att genomföras. 
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att besluta att budgetjustera Teknik-, fritid och 

kulturnämndens budget för 2022- 2023 och plan för 2024 och 2025 för de 

kostnadsökningar vilka inte har omfördelats enligt tidigare beslut, från 

reserver och medel för oförutsedda händelser.  

 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2022-02-15  

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

 budgetjustera teknik-, fritid och kulturnämndens budget för 2022- 

2023 och plan för 2024 och 2025 för de kostnadsökningar vilka inte 

har omfördelats enligt tidigare beslut, från reserver och medel för 

oförutsedda händelser.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  

 budgetjustera teknik-, fritid och kulturnämndens budget för 2022- 

2023 och plan för 2024 och 2025 för de kostnadsökningar vilka inte 

har omfördelats enligt tidigare beslut, från reserver och medel för 

oförutsedda händelser. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 budgetjustera teknik-, fritid och kulturnämndens budget för 2022- 

2023 och plan för 2024 och 2025 för de kostnadsökningar vilka inte 

har omfördelats enligt tidigare beslut, från reserver och medel för 

oförutsedda händelser. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Anders Karlsson, förvaltningschef 
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Anna-Lena Andersson, ekonom 
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§ 110 Dnr 2022-000141 101 

Avsluta vänortssamarbete Slavsk, Ryssland 

 

Sammanfattning  

Ronneby har haft ett vänortssamarbete med Slavsk i Ryssland. 

Vänortssamarbetet föreslås nu avslutas med anledning av Rysslands invasion 

av Ukraina. Vänortsavtalet som undertecknades år 2000 var tio-årigt och 

kunde förlängas med 5 år i taget efter beslut i respektive kommunstyrelse 

eller motsvarande. Då ingen förlängning gjorts kan det konstateras att det 

inte föreligger något gällande vänortsavtal. Detta gör att information på 

ronneby.se bör uppdateras liksom vänortsskylten.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.         

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Julia Brorsson, kommunjurist 

Krister Svensson, utvecklingschef 

Nils Ingmar Thorell, ordf kommunfullmäktige 
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§ 111 Dnr 2022-000123 001 

Visit Blekinge AB, finansiering och ägardirektiv 

 

Sammanfattning  

Visit Blekinge AB övertogs 1/1 2021 genom beslut i regionfullmäktige 

2020-11-11 (§207/20) och i Blekinges kommuner till ett gemensamt ägt 

bolag mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner från ideella 

föreningen Visit Blekinge. Parterna fattade även beslut om aktieägaravtal 

mellan parterna samt bolagsordning, ägardirektiv och finansiering. Inför 

kommande verksamhetsår skall budget och ägardirektiv löpande ses över 

och läggas fram på årsstämma/bolagsstämma. Regionchefsgruppen och 

Regionala samverkansrådet tillsammans med parternas ägarombud har följt 

upp året som gått och diskuterat den fortsatta inriktningen för bolaget i 

enlighet med beslutat aktieägaravtal.  

Bedömning 

Uppdraget för Visit Blekinge AB har sedan 2021 breddats. Visit Blekinge 

AB är fortsatt ett marknadsföringsbolag och tillsammans med målgruppen 

fler besökare till Blekinge skall marknadsföring även riktas för fler talanger 

(kompetens) och inflyttande till Blekinge. 

I rapportering och uppföljning från styrelse och VD tillsammans med parter 

från ägarna har framkommit behov av översyn och utveckling av 

ägardirektiven. Parterna har bland lyft behov av översyn av strategi för 

besöksnäring (beslutades 2013). Det finns även behov av att förtydliga 

uppdrag kopplat till nya målgrupper. 

Aktieägaravtalet 11.1 – 11.2 reglerar finansiering av Visit Blekinge AB. 

Styrelsen har inte inkommit med något förslag till förändring av finansiering. 

För 2023 föreslås oförändrad budget.  

Förslag till förnyade ägardirektiv har samordnats genom regionchefsgruppen 

och regionala samverkansrådet tillsammans med ägarombuden för Visit 

Blekinge AB 2022-02-17.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar föreslå 

kommunfullmäktige besluta  
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1. att Nils Ingmar Thorell utgörande ombud för Ronneby kommun på 

bolagsstämman, föreslå att tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och 

suppleant till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår 

styrelseledamöter och suppleant på bolagsstämman enligt aktieägaravtal.  

 

2. att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman 

besluta om ägardirektiv för åren 2022 – 2023,  

 

3. att princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel 

enligt aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med 

oförändrad grundbudget 7 650 000 kronor (budget 2021), vilket fördelas 

mellan Region Blekinge och kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region 

Blekinge, 50 % Blekinges kommuner. Ronneby kommuns del är 765 000 

kronor (driftbidrag).  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

 

1. Nils Ingmar Thorell utgörande ombud för Ronneby kommun på 

bolagsstämman, föreslå att tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och 

suppleant till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår 

styrelseledamöter och suppleant på bolagsstämman enligt aktieägaravtal.  

 

2. Föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman 

besluta om ägardirektiv för åren 2022 – 2023,  

 

3. Princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel 

enligt aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med 

oförändrad grundbudget 7 650 000 kronor (budget 2021), vilket fördelas 

mellan Region Blekinge och kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region 

Blekinge, 50 % Blekinges kommuner. Ronneby kommuns del är 765 000 

kronor (driftbidrag). 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

 

1. Nils Ingmar Thorell utgörande ombud för Ronneby kommun på 

bolagsstämman, föreslå att tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och 

suppleant till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår 

styrelseledamöter och suppleant på bolagsstämman enligt aktieägaravtal.  

 

2. Föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman 

besluta om ägardirektiv för åren 2022 – 2023,  

 

3. Princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel 

enligt aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med 

oförändrad grundbudget 7 650 000 kronor (budget 2021), vilket fördelas 

mellan Region Blekinge och kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region 

Blekinge, 50 % Blekinges kommuner. Ronneby kommuns del är 765 000 

kronor (driftbidrag). 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 112 Dnr 2022-000057 253 

Försäljning av mark för verksamhetsändamål i 
Viggenområdet, del av Ronneby 22:1  

 

Sammanfattning  

Sörbydal Fastighets AB och Blekinge Hyrbil AB äger Ängsmarken 2 

respektive Ängsmaken 3 i Viggenområdet. Fastighetsreglering av ca 1 700 

kvm respektive 2 300 kvm från kommunägda Ronneby 22:1 sker i syfte att 

skapa fastigheter som stämmer överens med gällande detaljplan för 

Viggenområdet. Markpriset följer taxa. Förrättningskostnaden betalas av 

köparen.  

Bedömning 

Sörbydal Fastighets AB och Blekinge Hyrbil AB äger Ängsmarken 2 

respektive Ängsmaken 3 i Viggenområdet. Enligt den tidigare gällande 

detaljplanen skulle två lokalgator ligga inom kvarteret Ängsmarken. 

Detaljplanen har under 2020 och 2021 ändrats, bland annat för att bättre 

möta marknadens efterfrågan på byggrätter mm. I den nya gällande 

detaljplanen har ytorna för lokalgator som låg inom kvarteret tagits bort och 

ersatts med kvartersmark för detaljhandel och verksamheter. 

Fastighetsregleringen görs alltså i syfte att genomföra detaljplanen vad gäller 

indelning av fastigheter. Markpriset följer det sedan tidigare beslutade för 

Viggenområdet, 80 kr/kvm. Köparen står för förrättningskostnaden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna överenskommelser om fastighetsreglering mellan Ronneby 22:1 

och Ängsmarken 2 och mellan Ronneby 22:1 och Ängsmarken 3.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelser om fastighetsreglering mellan Ronneby 22:1 och 

Ängsmarken 2 och mellan Ronneby 22:1 och Ängsmarken 3. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Ola 

Robertsson (S). 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelser om fastighetsreglering 

mellan Ronneby 22:1 och Ängsmarken 2 och mellan Ronneby 22:1 och 

Ängsmarken 3. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, exploateringsingenjör 
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§ 113 Dnr 2022-000049 219 

Förstudie om ny VA-plan 

 

Sammanfattning  

En VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska 

ordnas i hela kommunen. Planen uppdateras minst en gång per 

mandatperiod. Ansvaret för att hålla VA-planen aktualiserad ligger på 

kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Ronneby kommuns 

VA-plan reviderades senast år 2018 och har år 2022 ett identifierat 

revideringsbehov. 

 

Sveriges kommuner står inför utmaningar för att nå en hållbar VA-

försörjning. Klimatförändringar, översvämningar, ökade miljökrav och en 

åldrad infrastruktur innebär ökade krav på kommunernas vatten- och 

avloppsverksamhet och är utmaningar som behöver adresseras. En strategisk 

och långsiktig VA-planering som omfattar både dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten är kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera 

åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som kommunen kan 

behöva hantera. En väl genomförd VA-planering ger en beredskap och gör 

kommunen betydligt bättre rustad för att möta utmaningarna på VA-området 

och möjlighet att påverka utvecklingen i positiv riktning.  

Bedömning 

Ronneby kommun har en bra och väl fungerande VA-plan, men som nu är i 

behov av en större revidering och aktualisering då mycket har hänt i 

utvecklingen av ämnesområdet sedan planen togs fram 2014. Endast en 

lättare revidering genomfördes 2018. Klimatförändringar, översvämningar 

och ökade miljökrav behöver även hanteras inom en VA-plan baserad på 

aktuell information. Omfattningen av revideringsbehovet behöver definieras 

med gällande VA-plan som utgångspunkt. Arbetet bör ske i en stegvis 

planeringsprocess i två delar. Arbetssättet bygger på att börja med det som är 

tillgängligt, identifiera de strategiska frågorna och göra vägval inför den 

fortsatta planeringen. 

Stegen i planeringsprocessen och vilka styrdokument den bör omfatta är 

hämtad från vägledning för kommunal VA-planering (20141:1) utgiven av 

Havs- och Vattenmyndigheten och anpassad efter Ronneby kommuns behov. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(67) 
2022-04-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Del 1. VA-översikt och strategiska vägval. Behovsbedömning och strategisk 

bedömning genom framtagande av VA-översikt och VA- policy/strategi: 

* VA-planeringen initieras med ett tydligt uppdrag till en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp med tillräckliga resurser.  

* Utarbetande av en VA-översikt som beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, 

förutsättningar och framtida behov.  

* Beskrivning av strategiska vägval för hur kommunen på bästa sätt, givet de 

förutsättningar som finns i kommunen, uppnår målet om en försörjning av 

vatten och avlopp som är hållbar i framtiden ur ett socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt perspektiv. Fastställs i en VA-policy/strategi.  

 

Del 2. VA-plan. Upplägg och budget för Del 2 tas fram efter att Del 1 är 

klar, men ses bestå av följande utifrån nu gällande lagkrav: 

* Arbetet med VA-plan initieras med ett tydligt uppdrag till en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp med tillräckliga resurser.  

* Själva planen tas fram utifrån VA-översikten och VA-policy/strategi och 

innehåller en plan för såväl de allmänna anläggningarna som för VA-

försörjningen utanför verksamhetsområdena.  

* Tydlig strategi för uppföljning. Arbetet enligt planen följs sedan upp 

regelbundet och planen revideras lämpligen varje mandatperiod 

 

Det är viktigt att notera att Del 2 och arbetet med framtagandet av en 

reviderad och aktualiserad VA plan kan komma att ändra karaktär då 

omvärldsbevakning visar att regeringen har beslutat om lagrådsremissen 

Vägar till hållbara vattentjänster, som ämnar skapa förutsättningar för 

långsiktigt hållbara vatten- och avlopptjänster. Regeringen föreslår i 

lagrådsremissen bland annat att varje kommun ska ha en långsiktig plan i 

form av en vattentjänstplan för vatten- och avloppsförsörjningen och en 

bedömning av hur vatten- och avloppsanläggningarna påverkas och ska 

hanteras vid skyfall. Föreslås träda i kraft 1 jan 2023.   

Detta kommer sannolikt att påverka arbetets upplägg av Del 2 och utförandet 

av arbetet i både Del 1 och i Del 2 bör utföras så att arbetet med planen och 

planens slutformat harmoniserar med förändringarna i lagrådsremissen.  

VA-planarbetet planeras genomföras av en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp med stöd av externt konsult och med en god kommunikation 

mellan politiker och tjänstemän från olika enheter inom kommunen. 
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Äskande av budgetmedel görs om 250 000 kr för uppstart och genomförande 

av Del 1.  

Budget för Del 2 och äskande av budgetmedel för denna del görs först när 

behovsbilden för Del 2 är tydliggjord utifrån framarbetat underlag, samt 

omvärldsbevakning gällande kommande lagkrav enligt regeringens 

lagrådsremiss.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta att ge strategisk utvecklingsenhet i uppdrag att påbörja och 

genomföra Del 1 i beslutsunderlaget, samt besluta om att tillföra 

budgetmedel på 250 000 kr till, enheten för strategisk samhällsutveckling för 

att genomföra arbetet i Del 1.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge 

strategisk utvecklingsenhet i uppdrag att påbörja och genomföra Del 1 i 

beslutsunderlaget, samt besluta om att tillföra budgetmedel på 250 000 kr 

till, enheten för strategisk samhällsutveckling för att genomföra arbetet i Del 

1. 

Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen ger enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag 

att påbörja och genomföra Del 1 i beslutsunderlaget, samt besluta om att 

tillföra budgetmedel på 250 000 kr till enheten för strategisk 

samhällsutveckling för att genomföra arbetet i Del 1. 

Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Maria Andersson Barrdahl, planarkitekt 

Krister Svensson, utvecklingschef 

Conny Miketinac, affärsområdeschef VA, Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 114 Dnr 2022-000155 101 

Information nämndernas (ej KS) rapportering av 
internkontroll 2021 

 

Sammanfattning  

I tillämpningsanvisningarna till reglemente för intern kontroll står att rapport 

årligen ska ges Kommunstyrelsen gällande uppföljning av nämndernas 

föregående års internkontrollplaner. 

Härmed delges nämnderna beslutsunderlag avseende rapportering intern 

kontroll 2021.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att notera handlingarna till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

handlingarna till protokollet.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Jan-Eric 

Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 115 Dnr 2022-000156 101 

Information avseende nämndernas (ej KS) 
interkontrollplaner för innevarande år, 2022 

 

Sammanfattning  

I tillämpningsanvisningarna till reglemente för intern kontroll står att 

information avseende nämndernas internkontrollplaneras ska ges 

Kommunstyrelsen i mars månad innevarande år. 

Härmed delges nämnderna beslutsunderlag avseende nämndernas 

internkontrollplaner för innevarande år, 2022.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att notera handlingarna till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

handlingarna till protokollet.   

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 116 Dnr 2022-000162 003 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB - förslag om 
reviderad bolagsordning 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Kommunen använder för närvarande bolaget för sin kommunförsäkring 

(egendomsförsäkring). 

Bolagets styrelse föreslår bolagsstämman att besluta om en reviderad 

bolagsordning. Syftet är att möjliggöra en utvidgning av bolagets 

verksamhet, i första hand så att även elevolycksfallsförsäkringen kan tecknas 

i bolaget men även fler försäkringsklasser tillkommer. 

Genom förändringen i bolagsordningen permanentas möjligheten att 

poströsta på förhand inför bolagsstämmor samt att hybridstämmor med 

omröstning från distans ska tillåtas. 

I förslag till reviderad bolagsordning föreslås att bolagsnamnet ändras så att 

”Syd” stryks. Namnet blir då Kommunassurans Försäkrings AB. 

Styrelsen kommer senare under året återkomma med ett förslag om ett s.k. 

Egenandelsprogram. De ändringar som görs i bolagsordningen är även 

förberedande för detta förslag. Vad ett Egenandelsprogram innebär för 

Ronneby kommunen får beskrivas när ett förslag presenterats.  

Bedömning 

Förslaget till förändringar i bolagsordningen bedöms påverka Ronneby 

kommuns möjligheter att placera försäkringar i Kommunassurans positivt 

genom att försäkringsutbudet kan komma att utökas. 

Ronneby kommuns ombud vid bolagsstämma Peter Nordberg med ersättare 

Johan Sjögren. Båda är utsedda tills vidare.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen av 

bolagsordningen i Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt 

bolagsstyrelsens förslag till stämman.  
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Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att  

 godkänna revideringen av bolagsordningen i Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB enligt bolagsstyrelsens förslag till stämman 

 yttrar att Ronneby kommun förbehåller sig rätten att återkomma med 

synpunkter avseende egenandelsprogram.  

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

 godkänna revideringen av bolagsordningen i Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB enligt bolagsstyrelsens förslag till stämman 

 yttrar att Ronneby kommun förbehåller sig rätten att återkomma med 

synpunkter avseende egenandelsprogram.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(67) 
2022-04-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 117 Dnr 2022-000056 101 

Annonsering av kommunfullmäktiges möten i 
lokalpress 

 

Sammanfattning  

2012-08-30 beslutade kommunfullmäktige att Ronneby kommun skulle 

övergå till att enbart kungöra tid och plats för kommunfullmäktiges 

sammanträden i tidningarna Blekinge läns tidning, Sydöstran och 

Blekingeposten. Innan dess fanns även hela föredragningslistan med i 

annonserna. 

Sedan ändringen i kommunallagen 2017 finns inte längre något krav på att 

kungöra eller annonsera kommunfullmäktiges sammanträden. Lagkravet 

(enligt 5 kap. 13 § kommunallagen) är att sammanträdena ska tillkännages 

på kommunens anslagstavla minst en vecka för sammanträdesdagen.  

Bedömning 

Som ett led i att nå besparingen om 40 mkr togs förslag fram om att bl.a. ta 

bort annonseringen av kommunfullmäktiges sammanträden i lokalpressen 

samt även annonsering av direktupphandling vid lågt värde överstigande två 

prisbasbelopp. I båda fallen finns inget lagkrav på annonsering. Förslaget 

redovisades, tillsammans med andra besparingar kopplade till 

kommunledningsförvaltningen, till budgetberedningen under hösten 2021. 

Den budget som därefter togs innebar att kommunledningsförvaltningens 

ram minskades med 104 tkr. Då det rör sig om ett tidigare 

kommunfullmäktigebeslut men inte minst för tydlighetens skull lyfts frågan i 

detta separata ärende.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att upphöra med att 

annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i samtliga lokala tidningar.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att  

 kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphöra 

med att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i samtliga 

lokala tidningar. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphöra med 

att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i samtliga lokala 

tidningar. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 118 Dnr 2022-000064 059 

Annonsering upphandlingar i lokalpress 

 

Sammanfattning  

2009-10-29 beslutade kommunfullmäktige att anta kvalitetssäkringssystemet 

"Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen" att gälla från och med 2009-

12-01 (med undantag för Checklista 1). Checklista 1 som handlar om 

direktupphandling vid lågt värde överstigande två prisbasbelopp antogs 

sedan av kommunfullmäktige 2009-11-26 med kompletteringen att 

publicering även här ska ske på kommunens hemsida samt genom annons på 

Kommunrutan i lokalpress. Det innebär att samtliga upphandlingar utom de 

som ligger under två prisbasbelopp enligt kommunfullmäktiges beslut ska 

annonseras i lokalpress. Som ett led i beslutade besparingar och då det inte 

finns lagkrav på annonsering i lokalpress förslås att detta krav tas bort.  

Bedömning 

Som ett led i att nå besparingen om 40 mkr togs förslag fram om att bl.a. ta 

bort annonsering av upphandlingar samt även annonseringen av 

kommunfullmäktiges sammanträden i lokalpressen. I båda fallen finns inget 

lagkrav på annonsering. Förslaget redovisades, tillsammans med andra 

besparingar kopplade till kommunledningsförvaltningen, till 

budgetberedningen under hösten 2021. Den budget som därefter togs innebar 

att kommunledningsförvaltningens ram minskades med 104 tkr. Då det rör 

sig om ett tidigare kommunfullmäktigebeslut men inte minst för tydlighetens 

skull lyfts frågan i detta separata ärende. 

Skälen för förslaget är utöver att det inte finns något krav på sådan 

annonsering är att det har hänt mycket inom teknikområdet sedan 2009. Det 

är självklart och nödvändigt för många leverantörer att använda sig av och ta 

del av information på internet. När det gäller kommunens upphandlingar 

finns möjligheter att bl.a. prenumerera på/få notiser när en upphandling 

publiceras.  

För många av de upphandlingar som annonseras finns inte heller några 

leverantörer lokalt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att upphöra med 

annonsering av kommunens upphandlingar i lokalpressen.  
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Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att upphöra med annonsering av 

kommunens upphandlingar i lokalpressen. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphöra med 

annonsering av kommunens upphandlingar i lokalpressen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 119 Dnr 2021-000704 805 

Ansökan om bidrag till konferens för Rotary distrikt 
2400 

 

Sammanfattning  

Rotary äskar i skrivelse om bidrag till genomförande av distriktskonferens 

som kommer att genomföras 21-23 oktober på Ronneby Brunn och beräknas 

samla ca.150-200 deltagare representerade alla klubbar i distriktet samt 

några internationellt inbjudna gäster.  

Syftet med konferensen är att samla representanter från hela distriktet och 

informera om verksamheten under innevarande verksamhetsår, samla in 

pengar till välgörande ändamål som t ex utrota polio, stödja offren i kriget i 

Ukraina, ge barn och ungdomar möjlighet till utbildning, rent vatten, 

hälsosamt liv mm mm. Rotary är en välgörenhetsorganisation som varje år 

skänker stora summor till olika projekt över världen för att stärka freden och 

förbättra människors levnadsvillkor. Konferensen är det enda tillfället under 

året då alla medlemmar i distriktet kan samlas vid ett tillfälle för information 

och inspiration.  

På programmet kommer det att finnas unga entreprenörer/UF-företag från 

bland annat Ronneby som informerar om sin verksamhet, Agrita Martinsone 

kommer att berätta hur det är att vara på flykt från en totalitär 

ockupationsmakt och Marinens ungdomsmusikkår, med ledningen i 

Ronneby, kommer att delta i invigningen av konferensen.  

Bedömning 

Ronneby kommun har vid några tillfällen, särskilt historiskt sett, gått in och 

medfinansierat t ex en middag i samband med konferenser.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

att bevilja Rotary ett bidrag på 150 kr per deltagare med ett maxtak på 

30.000 kr totalt som medfinansiering för genomförande av konferensen. 

Finansiering sker via kommunstyrelsen anslag för oförutsedda kostnader.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja Rotary 

ett bidrag på 150 kr per deltagare med ett maxtak på 30.000 kr totalt som 

medfinansiering för genomförande av konferensen.  
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Finansiering sker via kommunstyrelsen anslag för oförutsedda kostnader. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Ola 

Robertsson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Rotary ett bidrag på 150 kr per deltagare med ett 

maxtak på 30.000 kr totalt som medfinansiering för genomförande av 

konferensen.  

Finansiering sker via kommunstyrelsen anslag för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Rotarys distrikt 2400 
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§ 120 Dnr 2021-000381 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 2021 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-02-23 § 24 

Sammanfattning  

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Bedömning 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2022 är:  

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

1–30 april 2022 1 juli–31 augusti 2022  

1–31 oktober 2022 1-31 januari 2023 

Under perioden 1-31 januari har följande beslut rapporterats enligt 

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

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet samt 

översänder detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-23 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet samt 

översänder detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.       

 

Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar rapporteringen till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunfullmäktige föreslås 

notera informationen till protokollet.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 121 Dnr 2021-000412 192 

Besvarande av motion från Roger Gardell (L) om 
praktikanter/lärlingar och handledare på 
gymnasieskolan Knut Hahn  

 

Sammanfattning  

Inkommit motion 2021-06-23 kring praktikanter/lärlingar och handledare på 

gymnasieskolan Knut Hahn. Remiss gick ut under hösten 2021 till Vård- och 

omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden samt Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden med positiva gensvar. Förslaget innebär att ovanstående tre 

förvaltningar bereder 5 platser vardera för praktikanter/lärlingar samt bereder 

möjlighet för utbildning av handledare inom verksamheten som utförs 

Gymnasieskolan Knut Hahn.  

Bedömning 

Möjlighet för kommunens verksamheter att ta emot praktikanter/lärlingar 

bedöms finnas. Genom att besluta kring antal platser inom förvaltningar så 

kan praktiksamordnare på gymnasieskolan Knut Hahn placera elever med 

behov av praktik-/lärlingsplats i verksamheter på ett smidigare sätt. 

Förvaltningar som bedöms intressanta för placering är Vård- och 

omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen samt Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen. Remissvar från de tre nämnderna har inkommit med 

positiva svar kring möjligheten att ta emot praktikanter/lärlingar. Förslag är 

att förvaltningarna bereder 5 platser vardera. Det kan vara samma eller olika 

handledare till platserna, det beslutar förvaltningarna själva i samråd med 

praktiksamordnare på gymnasieskolan Knut Hahn. Varje handledare får 

utbildning från gymnasieskolan Knut Hahn motsvarande en arbetsdag. Om 

praktikplatsen omvandlas till en lärlingsplats utgår ekonomisk ersättning på 

16 000 kr per elev och termin baserat på heltidssysselsättning. Möjligheten 

för omvandling diskuteras och bedöms i samråd med handledare i 

verksamheten, praktiksamordnare från gymnasieskolan Knut Hahn och i 

Lärlingsrådet. Elever som aktualiseras för praktik-/lärlingsplats bereds först i 

Lärlingsrådet som består av handläggare på kommunala aktivitetsansvaret, 

rektor för Introduktionsprogrammen på gymnasieskolan Knut Hahn, studie- 

och yrkesvägledare på Introduktionsprogrammen gymnasieskolan Knut 

Hahn, praktiksamordnare på Gymnasieskolan Knut Hahn samt 

lärlingssamordnare på gymnasieskolan Knut Hahn.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(67) 
2022-04-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Verksamhet för Arbetsmarknad och Integration föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att ställa sig bakom motionssvaret. 

 

I och med ovan skrivning anses motionen besvarad.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(67) 
2022-04-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr 2021-000272 192 

Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) 
angående omarbetning av regler för förtroendevaldas 
arvoden 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson har, via media, notera följande: ”Med nuvarande regler, 

som också gäller i Ronneby kommun, kan den förtroendevalde lämna sitt 

uppdrag och exempelvis återgå till sin tidigare anställning, med 

”omställningsbidrag” från kommunen. För Ronneby kommun skulle 

kostnaden kunna uppgå till kringsvid en miljon kronor.  

Reglerna torde ha utformats för ”normalfall”, dvs. en förtroendevald tvingas 

avgå i samband med en valförlust. Expressen Har visat att reglerna kan 

”missbrukas”.  

Bedömning 

Gällande regelverk har varit uppe för diskussion på personalutskottet den 20 

september 2021,§ 19.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

 motionen avslås 

 

Arbetsutskottets beslut 2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Deltar i debatten 

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

Necksten (MP), Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 123 Dnr 2021-000635 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG inför 
trygghetsvärdar i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat: Jag tycker Ronneby kommun ska 

införa trygghetsvärdar Så medborgare kan känna sig trygga på kvällarna å 

helgerna tycker det händer mycket i Ronneby.  

Bedömning 

Förslagsställaren utvecklar inte närmare vad som avses med trygghetsvärdar 

och vilket uppdrag dessa skall ha. Av texten och sammanhanget får det ändå 

tolkas att med begreppet avses samma aktivitet som Karlskrona och 

Sölvesborg beslutat införa, nämligen en förstärkning av den vuxna närvaron 

i den offentliga miljön. 

Trygghetsvärdarnas uppdrag varierar något mellan de ställen där dessa har 

införts. Grunduppdraget är att skapa trygghet men samtidigt finns inslag av 

såväl fältverksamhet som övervakning. Det är oerhört viktigt att uppdraget 

klargörs tydligt för vad som önskas och vilket resultat som förväntas uppnås. 

Ronneby kommun har länge arbetat med att förstärka den vuxna närvaron i 

den offentliga miljön genom nattvandrande föreningar, fältverksamhet och 

fritidsgårdar. Vid särskilda tillfällen har även väktare använts för att 

övervaka händelser. 

En av faktorerna som skapar trygghet handlar om närvaro av personer i den 

offentliga miljön. Det som är viktigt med detta är att det skall vara en 

diversifierad närvaro, inte endast en grupp av personer då detta kan upplevas 

som otryggt. En annan sak som är viktig är att det finns pågående 

verksamhet av olika slag i miljön. 

Ronneby saknar idag organiserad verksamhet för ungdomar över 16 år. 

Samtidigt saknas pågående verksamhet av olika slag under kvällstid. 

Detta talar samlat för att en utökning av vuxen närvaro i den offentliga 

miljön kan stärka tryggheten. Det bör uppmärksammas att denna närvaro 

inte får upplevas som övervakande då otryggheten istället minskar. 
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Den kommunala organisationen har i sin verksamhet flera av de skissade 

arbetsuppgifterna inom sig. Tillräckligt med medel saknas för att utöka och 

erbjuda fler aktiviteter. 

En organisation med tillräcklig bemanning för att klara uppdraget kan vara 6 

personer som arbetar i 2-manna team för att säkerställa närvaro vid både 

kvällar och helger. Dessa behöver arbetsledas på lämpligt sätt vilket gör att 

en arbetsledare bör anställas, dvs totalt 7 personer. Till detta kommer 

material för arbetet samt kontorskostnader. En beräkning av enbart 

personalkostnader ger vid handen att kostnaden överslagsmässigt kan 

beräknas till 4,5 Mkr årligen. Siffran får anses vara en minsta kostnad. 

 

Bedömningen totalt sett är att en satsning inom ramen för det 

trygghetsskapande arbetet ger en bättre effekt givet att medel tillskjuts för att 

stärka de delar där kommunen redan idag har ansvaret och genomför 

verksamhet såsom fältning och fritidsverksamhet men även utveckling av 

andra befintliga strukturer som kan samverka för ökad trygghet. Viktigt i 

sammanhanget är att även involvera näringsidkare, turism och ideella 

organisationer. 

Synpunkter i ärendet har lämnats av förvaltningscheferna för 

Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen samt 

Säkerhetsskyddschefen.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget enligt bedömning ovan. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget enligt bedömning ovan. 

________________ 

Exp: 
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Förslagsställaren 

Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare 
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§ 124 Dnr 2021-000585 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG stäng av 
parkeringen på Flisevägen (som tillhör Kallingeskolan) 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att parkeringen på Flisevägen vid 

Kallingeskolan stängs. Anledningen är att det blivit en samlingsplats för de 

som kör mopeder, A-traktorer och bilar och att det uppstår störningar. 

Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att fatta beslut om 

medborgarförslaget.  

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till utbildningsnämnden och teknik-, fritid och 

kulturnämnden. 

Utbildningsnämnden beslutar att inte ställa sig bakom medborgarförslaget att 

stänga parkeringsplatsen. Av protokollet framgår att 

utbildningsförvaltningen instämmer i att det finns problem på 

parkeringsplatsen och att det lyfts i samband med trygghetsvandringar. 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. Parkeringen används av personal och besökare till 

skolan, biblioteket och idrottshallen. I yttrandet konstateras att polisen från 1 

juli 2021 har möjlighet att utfärda ordningsböter till de som spelar hör och 

störande musik. 

Då parkeringen behövs föreslås att medborgarförslaget avslås i enlighet med 

remissinstansernas förslag.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att avslå medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets beslut 2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Utbildningsnämnden 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 125 Dnr 2022-000004 101 

Delegationsbeslut 2022 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

Beslut upphandling av Arrangör för Matmarknad, pkt 1.1 

Arbetsutskottets beslut 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterat delegationsbeslut till protokollet. 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterat delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 
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§ 126 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Arbetsutskottet 2022-03-07 

Kommunal i Ronneby, Skrivelse från kommunal till politikerna  

 

Protokoll  

Samverkansnämnden i Blekinge 2022-02-11 

 

Arbetsutskottet 2022-03-21 

Bräkneåns vattenråd, skrivelse till Ronneby kommun  

N-E Mattsson, en möjlighet att sätta Ronneby på Sveriges energikarta 

 Ronneby Musikförening, frågor angående arrangemanget Vocal Camp  

TFK, redovisning av medel "Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter for 

barn och unga i åldrarna 6-16 är"  

 

Protokoll  

Cura Individutveckling 2022-02-25  

Techtank 2022-02-25  

Protokollsutdrag Karlshamn kommun 2022-02-21 § 6  

Socialnämnden 2022-02-22 §§ 21, 22, 23  

Vård- och omsorgsnämnden 2022-02-23 § 30  

Utbildningsnämnden 2022-02-17 § 37 

 

Arbetsutskottets beslut 2022-03-07 samt 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottens. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

 


