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§ 129 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 2022-04-19. 

________________ 
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§ 130 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med ändringen att 

ärende Information om ev. prishöjningar i byggprojekt läggs till på 

dagordningen. 

________________ 
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§ 131 Dnr 2022-000163 303 

Anhållan om att införliva fastigheter i 
verksamhetsområde - Fällö 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna nedan i 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.  

Fällö 1:8, Fällö 1:9, Fällö 1:10, Fällö 1:11, Fällö 1:12, Fällö 1:13, Fällö 1:14, 

Fällö 1:18, Fällö 1:19, del av Fällö 2:3, del av Fällö 2:4, Fällö 2:19, Fällö 

2:20, Fällö 2:21, Fällö 2:22, Fällö 2:23, Fällö 2:24, Fällö 2:25, Fällö 2:27, 

del av Fällö 2:28, Fällö 2:30, Fällö 2:33, Fällö 3:2, Fällö 3:3, Fällö 3:4, Fällö 

3:5 och Fällö 3:6.  

     

Bedömning 

Fällöstrands VA-ekonomiska förening driver idag en enskild Va-anläggning 

för vatten och spillvatten i området, som är anslutet till det allmänna 

ledningsnätet. Ronneby Miljö & Teknik AB har slutfört förhandlingarna om 

ett övertagande av den enskilda va-anläggningen som kommunfullmäktige i 

Ronneby (Dnr 2019–000032 446) gav Ronneby Miljö & Teknik AB i 

uppdrag. Om ovan nämnda fastigheter införlivas i verksamhetsområdet för 
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vatten och spillvatten kommer Ronneby Miljö & Teknik AB att överta 

ägandet och driften av Fällöstrands VA-ekonomiska förenings va-anläggning      

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Ronneby Miljö och 

Teknik AB anhållan och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Fällö 1:8, Fällö 1:9, Fällö 

1:10, Fällö 1:11, Fällö 1:12, Fällö 1:13, Fällö 1:14, Fällö 1:18, Fällö 1:19, 

del av Fällö 2:3, del av Fällö 2:4, Fällö 2:19, Fällö 2:20, Fällö 2:21, Fällö 

2:22, Fällö 2:23, Fällö 2:24, Fällö 2:25, Fällö 2:27, del av Fällö 2:28, Fällö 

2:30, Fällö 2:33, Fällö 3:2, Fällö 3:3, Fällö 3:4, Fällö 3:5 och Fällö 3:6 i 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 132 Dnr 2022-000074 101 

Remiss - Regional strategi och lägesbild för det 
drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Blekinge har haft en gemensam strategi för det regionala ANDT-arbetet 

under 2016–2020, vilken förlängdes till att gälla även år 2021. I Blekinge har 

aktörerna i beredningsgruppen Blekingesamverkan mot droger (länets fem 

kommuner, Region Blekinge, Polismyndigheten och Länsstyrelsen i 

Blekinge) tagit fram en ny gemensam strategi för det regionala arbetet för 

perioden 2022–2026. Syftet med den regionala strategin är att förverkliga 

den nationella ANDTS- politiken (alkohol, narkotika, doping, tobak och 

spel) i Blekinge och skapa ett långsiktigt och hållbart drogförebyggande 

arbete. 

Strategin föreslår en övergripande prioritering barn, unga, unga vuxna och 

narkotika och strategin består av fem prioriterade områden:  

1.Minskad införsel och försäljning av narkotika, illegala narkotikaklassade 

läkemedel och dopningsmedel i Blekinge 

2. Ett förebyggande arbete med fokus på risk- och skyddsfaktor för 

normbrytande beteenden och narkotikaanvändning 

3. Förstärka arbetet med att förebygga bruk av narkotika, dopning och 

narkotikaklassade läkemedel hos unga vuxna 

4. Stärka länets arbete gällande samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk 

eller beroende, med fokus på utsatta grupper 

5. Motverka narkotikarelaterade dödligheten genom en nollvision för 

dödlighet till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar och 

drogförebyggande arbete i trafiken. 

 

Ronneby kommun har fått möjlighet att yttra sig över strategin. 

Länsstyrelsen önskar motta ett samlat remissvar från Ronneby kommun 

senast den 15 april 2022. Strategin har skickats på intern remiss till 

utbildningsnämnden, socialnämnden, teknik-, fritid- och kulturnämnden, 

miljö- och byggnadsnämnden och folkhälsorådet. 

Under bedömning och yttrande nedan redovisas en sammanfattning av 

inkomna synpunkter och remissinstanserna ställningstagande.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(66) 
2022-04-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning/yttrande 

Strategin är omfattande och genomarbetad, vilket ger en bra bakgrund för 

vald övergripande prioritering samt de regionala prioriteringarna.  

Bedömningen är att det är en heltäckande strategi som omfattar såväl 

tillgänglighetsfrågan, det förebyggande arbetet samt vård- och stödinsatser. 

Strategin bedöms i helhet ge ett bara stöd för det lokala drog- och 

brottsförebyggande arbetet i Ronneby kommun 

Strategin innehåller mycket analystext och statistik, vilket kan vara svårt att 

presentera i kommunens olika verksamheter. Det bra att det kommer en 

sammanfattad version framöver som blir mer lättöverskådlig när arbetet ska 

drivas vidare ute i kommunens verksamheter. 

Utifrån den övergripande prioritering önskar ett förtydligande hur 

målgruppens (barn, unga, unga vuxna) perspektiv och deltagande har 

involverats i framtagandet. 

Flera remissinstanser har påpekat viken av implementeringen av strategin 

och framtagande av regionala handlingsplaner sker i nära samverkan med 

kommunens verksamheter för att kommande insatser och aktiviteter ska 

anpassas efter lokala behov och förutsättningar. 

Ronneby kommun är positiva till vald regional prioritering barn, unga, unga 

vuxna och narkotika. Ett tidigt och samordnat arbete som syftar till att 

förebygga risker och stärka skyddsfaktorer kring barn, unga och familjer är i 

linje med kommunens prioriteringar och strategiska mål. I nationella liksom 

lokala lägesbilder ses utmaningar med narkotika. Det är därav välkommet att 

strategin har en ett brett angreppsätt från förebyggande arbete och 

bakomliggande problem till tidig upptäckt och minskad tillgänglighet.  

Strategin lyfter komplexa utmaningar där samverkan mellan aktörerna i 

Blekingesamverkan mot droger såsom Region Blekinge och 

Polismyndigheten är avgörande. Särskilt kan nämnas det förebyggande 

arbetet som har stort fokus i hela Ronneby kommun samt fokus på 

samsjuklighet som vi ser som ett område där vi behöver fortsätta samordna 

våra insatser med andra aktörer för att nå resultat. Just samordningen av 

insatser mellan olika aktörer är viktig och lyfts på flera ställen i strategin. 

Ronneby kommun vill trots den regionala inriktningen påpeka vikten av att 

det förebyggande arbetet kring alkohol, tobak och spel om pengar tilldelas 

resurser och utvecklas. Tex är alkohol - och tobakstillsyn ett viktigt verktyg 

för att förebygga bruk och missbruk bland barn och unga samt för att i 

samverkan med andra samhällsaktörer motverka kriminalitet och organiserad 

brottslighet.  

Det tobakspreventiva arbetet med fokus på barn, unga och unga vuxna samt 

tobakstillsynen bör lyftas fram i strategin och få till exempel ett eget 
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regionalt prioriteringsområde. Tobakens skadeverkningar kan bara minskas 

genom ett brett arbete som omfattar många olika strategier och målgrupper. 

Ett framgångsrikt tobaksförebyggande arbete handlar om att minska 

tillgänglighet och efterfrågan på tobak och liknande produkter samt att öka 

tillgängligheten till tobaksavvänjning. Det förebyggande arbetet bör bedrivas 

i samverkan mellan olika aktörer och på olika nivåer i samhället. 

Gällande frågor som berör alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om 

pengar (ANDTS) kan och bör skolan framför allt arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande. I samverkan mellan olika aktörer är det därför viktigt med 

förtydligande av roller för att barn och unga inte ska falla mellan stolarna. 

Utifrån det skulle det kunna förtydligas ytterligare att skolan inte är en 

vårdgivande instans.  

För att uppnå syftet med strategin krävs en ökad kunskapsnivå bland 

personal som möter barn och unga gällande att upptäcka och identifiera risk- 

och skyddsfaktorer vid ANDTS. Resurser kommer därför vara nödvändiga i 

form av tid och ekonomi för kunskapshöjande insatser och material.    

En kommentar på sakinnehåll är att det på sidan 18 skrivs ”Det är av stor 

vikt att samverka kring högriskindivider för att minska antalet placeringar 

vid institution, så kallas tvångsvård”. Ett förtydligande här är att alla 

placeringar på institution inte sker med stöd av tvångslagstiftningen LVU 

eller LVM utan sker också på frivillig väg. Det kan vara så att man syftar på 

placeringar inom Statens institutionsstyrelse och då handlar det om 

tvångsvård men det kräver ett förtydligande. 

Den samlade bedömningen är att Ronneby kommun ställer sig positiv till 

förslaget Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i 

Blekinge Län, 2022–2026 med ovan nämnda synpunkter i beaktan vid 

revidering och kommande arbete med implementering och handlingsplaner.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till Regional 

strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge Län, 

2022–2026 med hänsyn taget till i yttrandet angivna synpunkter.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till Regional 

strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge Län, 
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2022–2026 med hänsyn taget till i yttrandet angivna synpunkter. 

________________ 

Exp: 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Sofie Ceder, enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 133 Dnr 2022-000181 251 

Informationsärende massahantering 

 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng informerar om mark för 

massahantering.      

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 134 Dnr 2021-000694 265 

Naturvårdsavtal Kallinge 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

För att gynna vildbin och andra vilda pollinatörer så satsar regeringen under 

2020-2022 extra resurser på åtgärder. Kalleberga grustäkt ligger inom ett av 

de utpekade områdena. Under 2021 utfördes åtgärder på området som 

bekostades utav Länsstyrelsen. Förslag finns om att teckna naturvårdsavtal 

om 10 år på platsen. 

Bedömning 

För att gynna vildbin och andra vilda pollinatörer så satsar regeringen under 

2020-2022 extra resurser på åtgärder. Fyra större områden, så kallade VIP-

områden, i Blekinge är särskilt intressanta då där finns en hög mångfald av 

rödlistade pollinatörer. Kalleberga grustäkt ligger inom ett av VIP-områdena 

och är en grustäkt där stora delar är igenväxta eller håller på att växa igen. I 

täkten finns ett stort antal biarter inrapporterade samt den fridlysta sandödlan 

som också kommer att gynnas av åtgärderna. Under oktober-december 2021 

genomförde kommunen avverkning av delar av tall- och lövträdsbeståndet i 

täkten. Syftet med det är att i samarbete med Länsstyrelsen och naturbruks-

gymnasiet gynna vildbina. Åtgärderna finansierades av VIP-projektet. 

Området som berörs är ca två hektar.  

Förslag finns från Länsstyrelsen om att teckna naturvårdsavtal för delar av 

Kalleberga 26:1 och 7:115 om totalt cirka sex hektar. Kommunen har redan 

genomfört åtgärder för att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer 

enligt tidigare text på Länsstyrelsens bekostnad. Om avtal tecknas innebär 

det en engångsersättning om 27 000 kronor samt att Länsstyrelsen ska 

erbjuda kommunen att utföra åtgärder enligt naturvårdsavtalet. Avtalstid 10 

år. Platsen är en grustäkt i nära anslutning till flygplatsområdet, ligger 

utanför detaljplanerat område och förutsättningarna för framtida bebyggelse i 

någon form i området ses som mycket liten. Avtal bör därför kunna tecknas.  

Kommunen kommer att fortsätta arbetet med att förbättra området genom 

grävning av täkten i Kallinge under 2022. På vissa delar som avverkats 

behöver det grävas bort den täckande vegetationen för att blotta sanden 

ytterligare. Största delen av lupinbeståndet ska grävs bort. Samarbete sker 

mellan skogsförvaltare, mark- och exploateringsenheten och Länsstyrelsen i 

denna fråga. Mycket av arbetet utförs av elever i utbildningssyfte från 

naturbruksgymnasiet.    
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta teckna naturvårdsavtal för delar av 

Kalleberga 26:1 och 7:115 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson © och 

Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att teckna naturvårdsavtal för delar av 

Kalleberga 26:1 och 7:115 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(66) 
2022-04-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 135 Dnr 2022-000174 265 

Upphävande av reservatsbeslut för del av 
naturreservatet Södra Brunnsskogen 

Exploateringsingenjör Sara Jonasson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I nästan 20 år har ägaren till Sjölejonet 1 haft intresse av att köpa del av 

Risatorp 1:10 som angränsar till intressentens fastighet. År 2010 bildades 

Södra Brunnsskogens naturreservat. Inom reservatet får tomt inte avstyckas. 

Under 2021 fick mark- och exploateringsenheten i uppdrag att påbörja 

arbetet med upphävande av den del av reservatet som intressenten vill köpa.   

Ett förslag till beslut om upphävande av del av reservatet finns nu framtaget.      

Bedömning 

I nästan 20 år har ägaren till Sjölejonet 1 haft intresse av att köpa del av 

Risatorp 1:10 som angränsar till intressentens fastighet. År 2010 bildades 

Södra Brunnsskogens naturreservat. Inom reservatet får tomt inte avstyckas. 

Under 2021 fick mark- och exploateringsenheten i uppdrag att påbörja 

arbetet med upphävande av den del av reservatet som intressenten vill köpa.  

Ett förslag till beslut om upphävande av del av reservatet finns nu framtaget.  

 

I ett första steg ska beslutsförslaget sändas ut på remiss till sakägare, vilka 

definieras som markägare och innehavare av särskild rätt. I detta fall finns en 

arrendator och en ledningsägare. Beslutsförslaget skickas även till 

Länsstyrelsen i Blekinge. Efter remisstiden, som ska vara en minst en 

månad, kommer beslutsförslaget att tas upp för beslut i kommunfullmäktige. 

Därefter kungörs beslutet i ortstidning och kan överklagas inom tre veckor 

från kungörelse. Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas hos 

länsstyrelsen.  

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända ut förslag till beslut om 

upphävande av del av naturreservatet Södra Brunnsskogen med tillhörande 

bilagor på remiss till sakägare fram till och med 1 juni 2022.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Bengt Sven Åke Johansson (SD), Magnus 

Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) samt Roger Gardell 

(L). 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända ut förslag till beslut om 

upphävande av del av naturreservatet Södra Brunnsskogen med tillhörande 

bilagor på remiss till sakägare fram till och med 1 juni 2022.  

Deltar ej i beslutet 

Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) samt Peter Bowin (V) deltar 

ej i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten 
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§ 136 Dnr 2022-000167 047 

Förslag till fördelning av ny skolmiljard 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-17 § 48: 

Sammanfattning  

Regeringen har beslutat att ftirstärka det statliga stödet till skolväsendet2022 

med ytterligare medel för att möta den tuffa utmaning som Covid - 19 

medfört.  

Bidraget fördelas proportionerligt till kommunerna utifrån antalet barn och 

unga mellan 6 - 19 år som var folkbokförda i kommunen per den I november 

2021. De tidigare besluten innebar att Ronneby kommun erhöll 2 926 802 

kronor plus ytterligare 727 923 kr. Det nya beslutet innebär Ronneby 

kommun kommer erhålla 4 029 472kr under 2022.  

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är den ska användas inom 

skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har 

rätt till, trots coronapandemin.      

Bedömning 

Tidigare beslut i kommunfullmäktige har inneburit att bidraget tilldelats 

utbildningsnämnden. Nu förstärks det statliga stödet till Ronneby kommun 

med ytterligare 4 029 472 kr. Även dessa medel bör föras över till 

utbildningsnämnden i linje med bidragets syfte.  

Utbetalningen till Ronneby kommun är uppdelad, vilket innebär att 

utbetalning sker vid två tillfällen under 2022. För att undvika att 

utbildningsnämnden och övriga instanser ska behöva hantera ytterligare ett 

ärende vid nästkommande utbetalning föreslås att beslut tas om hela 

bidraget. Bidraget kommer sedan fördelas till både kommunala och 

fristående huvudmän vilka har elever mellan 6 - 19 år som var folkbokförda i 

kommunen per den 1 november 2021.      

Förslag till beslut 

Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att föra över totalt 4 029 472kr för den så 

kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden.  

Utbildningsnämndens beslut 2022-03-17 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att föra över totalt 4 029 472 kr för den så kallade Skolmiljarden till 

utbildningsnämnden. Syftet med en ekonomiska förstärkningen är att den ska 
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användas inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den 

utbildning de har rätt till, trots coronapandemin.  

Ärendet är omedelbart justerat.     

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är utbildningsnämndens.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att föra över totalt 4 029 472 kr för den så 

kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden. Syftet med en ekonomiska 

förstärkningen är att den ska användas inom skolväsendet för att säkerställa 

att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 137 Dnr 2022-000168 670 

Ny avtalsperiod för hyra av lokaler Soft Center 
avseende Vuxenutbildningen ( SFI, grundläggande 
samt gymnasial vuxenutbildning) 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-17 § 50 

Sammanfattning  

Då avtal för vuxenutbildningens olika verksamheter löpt ut 2021-12-31 

behöver nu nya avtal skrivas. Avtalen är fördelade så att SFI har ett för sina 

lokaler och grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ett annat. Avtalet 

för SFI gäller till och med 2022-12-31 (förlängt ett år). Detta med samma 

hyreskostnad som tidigare. Avtalen för BIU löper ut 2022-12-31 och 

kommer att omförhandlas hösten 2022 då vi vet vilka förutsättningar som 

kommer att gälla.  

Totalt sett omfattar avtalen (SFI och VUX) ca 3 000 kvadratmeter. Utifrån 

under perioden förändrade elevantal har lokalytan förändrats. 

Förhandlingar/omförhandlingar har gjorts löpande utifrån ändrade 

förutsättningar. Lokalytan har totalt sett minskats under perioden.  

Hyran avseende SFI lokaler har under perioden varit oförändrad medan 

vuxenutbildningens lokaler årligen indexuppräknats, därav hyresskillnad. 

Båda avtalen kommer fortsättningsvis att indexuppräknas.  

Total lokalyta SFI uppgår tlll1492 kvadratmeter med en årshyra 1/1 – 31/12 

2022 på 950 SEK/m2 (enligt gamla avtalet). Årshyra från och med l/1 2023 

uppgår till 1 102 SEK/m2.  

Total lokalyta grundläggande och gymnasial vuxenutbildning uppgår till 1 

600 kvadratmeter med en årshyra 1 102 SEK/m2 från avtalets början (2022-

01-01).  

Total årskostnad enligt nuvarande hyresnivå 2022: 3 061 584 SEK, 2023: 3 

407 384 SEK.  

En dialog har förts med kommunens lokalstrateg.      

Bedömning 

Utifrån vuxenutbildningens uppdrag i de nationella styrdokumenten samt en 

bedömning av förväntat elevantal i de olika verksamheterna gör vi 

bedömningen att det är lämpligt att de nya hyresavtalen skrivs till och med 

2025-03-31. I förslaget ingår också en möjlighet att med sex månaders 

uppsägningstid säga upp 25% av lokalytan. Avtalens längd föreslås bli tre år 
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då kortare avtalstid innebär att indexuppräkning ej kan tillämpas. Vid kortare 

tid innebär det en årlig uppräkning av hyreskostnaden med 2%.      

Förslag till beslut 

Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna 

bifogade avtal.   

Utbildningsnämnden beslut 2022-03-17 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna bifogade avtal.  

Ärendet är omedelbart justerat.     

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är utbildningsnämndens.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna 

bifogade avtal.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 138 Dnr 2022-000169 614 

Förslag till äskande avseende Yrkeshögskola 
Flygteknik - utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-17 § 49 

Sammanfattning  

I samband med beslut om budget 2022 beslutades att driftsmedel för en 

eventuell yrkeshögskola inom Flygteknik skulle läggas på centrala konton i 

avvaktan på beslut från Yrkeshögskolemyndigheten. I januari kom ett 

positivt beslut och därmed behöver dessa medel tas i anspråk av 

utbildningsnämnden. Tyvärr följde inte de investeringsmedel som äskades 

för 2022 med i det beslut som togs gällande budget 2022 i 

kommunfullmäktige.      

Bedömning 

För att kunna starta upp yrkeshögskolan enligt plan behöver driftsmedel men 

också investeringsmedel komma utbildningsnämnden tillhanda. Det är 

därmed nödvändigt att de avsatta driftsmedel som finns på centrala konton 

flyttas över till utbildningsnämndens ansvar. Därtill är det önskvärt att 

utbildningsnämnden beviljas investeringsmedel enligt tidigare utsänd plan. I 

planen ligger en investeringspost på ett flygplan på ca 3 500 tkr. Det är 

osäkert på om investeringen hinner slutföras under 2022 men det är 

målsättningen. Prognosen är att prisbilden är mer gynnsam under 2022 

varvid processen bör inledas snarast. Dock finns en risk att dessa medel 

måste kompletteringsäskas för 2023 om inte investeringen kan slutföras 

under 2022. Plan för investeringar finns bifogad.      

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att till utbildningsnämnden flytta över 

driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton samt bevilja 

investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.  

Utbildningsnämndens beslut 2022-03-17 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att till utbildningsnämnden flytta över 

driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton samt bevilja 

investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.  

Ärendet är omedelbart justerat.    
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Deltar i debatten 

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

Bowin (V). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är utbildningsnämndens.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att till utbildningsnämnden flytta över 

driftsmedel på 2 881 tkr från centrala konton samt bevilja 

investeringsäskande på 3 930 tkr för 2022.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 139 Dnr 2021-000328 101 

Återrapportering av uppdrag 1- "Presentera ett förslag 
till att införa ett resursfördelningssystem där även 
andra aktörer än den kommunala organisationen kan 
erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans olika 
grenar" 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-17 § 56 

Sammanfattning  

Uppdraget har återremitterats till utbildningsnämnden ett antal gånger och vid 

utbildningsnämndens möte 2021-11-18 beslutades att ge utbildningsförvaltningen 

i uppdrag att utreda ett resursfördelningssystem enligt Lagen Om Valfrihet 

(LOV). Dvs ett införande av ett resursfördelningssystem där även andra 

aktörer än den kommunala organisationen kan erbjuda sina verksamheter 

inom kulturskolans olika grenar enligt LOV.  

Utifrån det givna uppdraget har förvaltningschef haft en dialog med 

kommunens jurist. I den dialogen har det framkommit att LOV (Lagen om 

valfrihet) inte kan användas i andra områden än hälso- och sjukvårdstjänster. 

Därmed kan inte LOV i dess nuvarande form användas inom Kulturskolans 

område.  

Om kommunen vill införa valfrihet, och ej upphandla, inom kulturskolan så 

måste man införa ett auktoriseringssystem där de leverantörer som blir 

godkända får leverera tjänsten/tjänsterna och eleverna kan välja fritt mellan 

dessa. Det är dock ej prövat enligt kommunjuristen men flera kommuner 

använder sig av detta och tolkningen är att tillvägagångssättet är möjligt 

enligt gällande lagstiftning.       

Bedömning 

Uppdraget att utreda valfrihet inom LOV för Kulturskolan är inte möjligt. 

Därmed är det lämpligt att utbildningsnämnden tar ett nytt beslut och 

förändrar uppdraget till utbildningsförvaltningen. 

      

Förslag till beslut 

Föreslå utbildningsnämnden att förändra tidigare givet uppdrag att utreda 

valfrihet enligt LOV då detta endast kan omfatta hälso- och 

sjukvårdstjänster. 
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Utbildningsnämnden beslut 2022-03-17 

Utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för 

en objektiv och juridiskt riktig utredning gällande Ronneby Kulturskola. 

      

Deltar i debatten 

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

Pettersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är utbildningsnämndens.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att överta 

ärendet att presentera ett förslag till att införa ett resursfördelningssystem 

där även andra aktörer än den kommunala organisationen ka erbjuda sina 

verksamheter inom Kulturskolans olika grenar från utbildningsnämnden för 

en objektiv och juridiskt riktig utredning. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 140 Dnr 2022-000051 100 

Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning 
och integritet (SOU 2021:99) 

Kris- och beredskapshandläggare Per Drysén lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

SOU 2021:99 är slutbetänkande av Utredning om granskning av stöd till 

civilsamhället. Utredningen föreslår i korthet att myndigheter skall kunna få 

stöd med granskning av till vilka offentliga medel fördelas, antingen som 

bidrag eller i samband med upphandlingar, för att undvika att offentliga 

medel hamnar hos kriminella grupperingar eller hos organisationer med 

våldsbejakande ideologier.  

Svar skall vara inkommet till Kulturdepartementet senast 2022-05-19      

Bedömning 

Utredningen konstaterar att det är ytterst angeläget att offentliga medel inte 

betalas ut till organisationer inom det civila samhället eller till aktörer inom 

den offentliga sektorn som på olika sätt har kopplingar till våldsbejakande 

extremism eller annan antidemokratisk verksamhet. Vidare konstateras att i 

den fria debatten har alla rätt att framföra sin åsikt men det finns ingen 

absolut rätt att ta del av offentliga medel för att finansiera sin verksamhet.  

Utredningens förslag innebär att det inrättas en stödfunktion som skall 

fungera som kontaktpunkt för myndigheter och andra beslutsorgan som inom 

ramen för sina respektive myndighetsuppdrag fördelar offentliga medel eller 

på annat sätt granskar offentligt finansierade verksamheter. Den 

huvudsakliga uppgiften för stödfunktionen ska vara att bistå beslutsorganen 

med fördjupade granskningar i de ärenden där ett beslutsorgan funnit 

anledning att anta att en verksamhet som ansöker om eller tar del av 

offentliga medel förhåller sig till våldsbejakande extremism eller andra 

antidemokratiska miljöer på ett sätt som ger myndigheten eller 

beslutsorganet skäl att vidta särskilda åtgärder. Uttrycket funnit anledning att 

anta innebär att det skall finnas konkreta skäl att misstänka, det skall inte 

tolkas som att stödfunktionen skall kontaktas för säkerhets skull. 

Stödfunktionen skall utreda och lämna ett yttrande till de som skall fatta 

beslut. Stödfunktionen skall inte vara en del av beslutsfattandet.  

Stödfunktionen skall placeras inom Brottsförebyggande Rådet.  

Utredningen föreslår en särskild sekretessbrytande reglering och en särskild 

personuppgiftslag för att uppgifter skall kunna lämnas ut. Grunden för 
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ställningstagandet är att vikten av intresset för att uppnå syftet med att 

offentliga medel inte når dessa grupper överväger skyddsintresset för den 

enskilde.  

Redan idag finns myndigheter med uppgift att stötta civilsamhället i dess 

verksamhet. Både Center mot Våldsbejakande Extremism och Myndigheten 

för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor har uppgifter som idag handlar om att 

ge information om våldsbejakande extremism och kriminella grupperingar. 

Båda dessa kommer att kvarstå med sina uppdrag så att den generella 

kunskapen kan bibehållas och spridas. Stödfunktionen kommer att skiljas 

från den genom att de kan agera specifikt med stöd kring särskilda frågor.  

Det kan bedömas att grundkonstaterandet att offentliga medel inte betalas ut 

till organisationer som har kopplingar till våldsbejakande extremism eller 

annan antidemokratisk verksamhet är helt korrekt och väl i linje med den 

allmänna rättsuppfattningen. Genom de särskilda åtgärder som föreslås för 

att säkra integriteten samtidigt som möjligheter ges för att uppnå intresset 

bedöms som väl avvägda.  

Placeringen av stödfunktionen är bra eftersom det ger övriga myndigheter 

möjlighet att fortsätta sitt arbete på ett mer generellt och övergripande sätt 

vilket kompletterar den totala satsningen på att stärka demokratin      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter enligt ovan.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 

synpunkter på Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning och 

integritet (SOU 2021:99) enligt bedömning ovan. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 141 Dnr 2021-000148 007 

Uppföljning av 2017 års granskningar - 
fastighetsskötsel och underhåll 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-02-23 § 35 

De förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun gav under 2017 EY i 

uppdrag att granska kommunstyrelsen med syftet att bedöma om styrningen 

och kontrollen av fastighetsunderhållet är tillfredsställande. Dessutom 

granskades Tekniska förvaltningens, AB Ronnebyhus samt ABRIs arbete 

med fastighetsunderhåll. Granskningen genomfördes under september-

oktober 2017. Revisionsrapport från EY 2017 redovisar att det saknas 

uppsatta mål och policys för kommunens fastighetsinnehav. Revisorerna för 

Ronneby kommun har gjort en uppföljning av Ernst och Young 

revisionsrapport 2017 och ber, 2019-09-17, nämnden för teknik-, fritid och 

kultur att ge en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits.  

Fastighetsenheten får i uppdrag 2019-11-21 av teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att ta fram en plan för hur fastighetsenheten ska arbeta med 

underhållskostnader kort- och långsiktigt för kommunens fastighetsbestånd, 

samt redovisar hur digitala system effektiviserar fastighetsförvaltningen. 

      

Bedömning 

I denna utredning har en extern konsult, Energy Services Management i Sverige 

AB, senare kallad ESM, anlitats för ta fram en handlingsplan så att 

fastighetsunderhållet fastställs efter mål och behov i kommunen, Ronneby 

kommun.  

 

Handlingsplanen från ESM finns i bilaga 1, och 1:1-1:4.  

 

Sammanfattning av utredningen:  

 

Denna Handlingsplan ger konkreta råd hur kommunen ska agera för att kunna 

sätta mål för fastighetsunderhåll och reinvesteringar efter behov på ett hållbart 

sätt vilken kommunens revisorer krävt.    

Enligt ESM har fastighetsavdelningen idag en administrativ status på 2,5 på 

en 5-gradig skala. Testfastigheterna har en status på 2,6 på en 5-gradig skala. 

Det innebär att det finns ett reellt behov av att utveckla hur 
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fastighetsavdelningen arbetar med kommunens byggnader och det finns 

många av åtgärderna som båda lagstyrda men även lönsamma att få utförda i 

fastigheterna.  

Utifrån nyckeltal, erfarenhetsvärden samt resultatet av genomförd besiktning 

av testfastigheterna uppskattas reinvesteringsbehovet till ca 650 mnkr. 

Genomförs dessa reinvesteringar i ett förädlingsprojekt tar det ca 5 år att 

utföra. Under kalkyltiden, som omfattar den tid utrustningen avskrivs på, går 

det att sänka driftskostnaderna med ca 600 mnkr och andra reinvesteringar 

med 600 mnkr. Konsekvensen av att kartlägga behoven, genomföra 

åtgärderna i ett förädlingsprojekt och utveckla fastighetsförvaltningen blir en 

nettokostnadsbesparing på ca 560 mnkr över kalkyltiden.  

I handlingsplanen finns förslag på en vision för kommunens 

fastighetsförvaltning samt SMARTA mål.  

Om kommunen ska uppnå målen krävs att kommunens samtliga byggnader 

kartläggs så att ta åtgärdsbehov identifieras och kalkyleras. Därefter behöver 

en detaljerad projektplan tas fram så att de identifierade åtgärderna 

genomförs på ett effektivt sätt så att målen uppnås och kommunens ekonomi 

förstärks.  

Steg 1- Förstudie:  

Under sommaren 2020 har fastighetsenheten låtit ESM utföra två stycken 

besiktningar/fälttester dels av Bräkne-Hoby sporthall och dels av 

Fredriksbergsskolan. Se bilaga 1:1 och 1:2.  

Dessa två byggnader har studerats och analyserats som ett exempel på vilka 

investeringar som finns och vilka driftskostnadsbesparingar som kan uppnås. 

LLC-kalkyler redovisas där jämförelse sker mot en händelse där inget sker.  

Många skador skulle inte behövt uppträda om löpande ronderingar/kontroller 

hade utförts med jämna intervall och att åtgärder hade kunnat utföras tidigare 

för att minimera större skador. Fastighetsenheten har tagit fram 

ronderingsmall i wordformat för kommunens byggnader innehållande 

service- och kontrollpunkter som ska användas som stöd och underlag för 

vidare införande i reinvestering- och underhållsplan. Detta dokument ska 

digitaliseras så att ronderingar/tillsyner kan redovisas och blir synligt i 

realtid för driftledning och förvaltare.  

Steg 2- Förädlingsstudie:  

Fastighetsenhetens egen utredning visar att det, liksom ESM handlingsplan, 

saknas en komplett uppdaterad kort- och långsiktig reinvestering- och 

underhållsplan för kommunens, Ronneby kommun, fastighetsförvaltning.   

Den underhållsplan som finns idag är från år 2013 och sträcker sig fram till 

år 2045. Underhållsplanen är framtagen i Excell format och kan filtreras i 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(66) 
2022-04-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

flera led. Underhållsplanen har endast uppdaterats mindre omfattning och 

saknar idag ca 150 byggnader. För att förstå de årliga kostnaderna för 

reinvestering och underhåll i byggnaderna behövs en noggrann 

genomgång/besiktning av samtliga byggnader in- och utvändigt samt dess 

installationer. Vid besiktningen ska det göras beräkningar på 

energieffektiviseringar i varje byggnad. Vid besiktning ska 

reinvesteringsåtgärder delas in i olika prioriteringsnivåer med akuta och 

mindre akuta åtgärder i en långsiktig reinvesteringsplan. Parallellt tas en 

underhållsplan fram som pekar på vilket återkommande underhåll som 

förekommer. Reinvesteringsplanen sammanställs för framtagning av budget 

för utförande av dem.  

Enligt ESM är, se Bilaga 1, punkt 2:5 steg 2, ett djupare analysarbete och 

mer detaljerat arbete av varje byggnad som, enligt ESM ska ligga till grund 

för ett större projektgenomförande för alla byggnader där kostnaden för 

statusbesiktningen beräknas till 3 miljoner.  

Avsätts inte medel för presenterade reinvesteringsåtgärder behöver en 

konsekvensbeskrivning tas fram för vilka åtgärder som ska skjutas framåt 

och läggas till det ackumulerade reinvesteringsbehovet.  

Utan statusbesiktning kommer fastighetsenheten att få fortsätta med att 

arbeta med s.k. ”Brandkårsutryckningar” d.v.s att reaktivt felavhjälpande 

kommer få ske utan långsiktighet eller samordning i åtgärderna.  

Fastighetsenhetens befintliga Excell fil med underhållsåtgärder kan användas 

för en uppdatering men ett digitalt fastighetsförvaltningsprogram 

effektiviserar och gör bilden mer överskådlig för budgetering och 

uppföljning.  

I steg 2 är det viktigt att veta vilka byggnader som kommunen ska behålla 

eller avyttras/rivas. En plan för vilka byggnader som kan tänkas 

avyttras/rivas håller på att tas fram av fastighetsenheten. De byggnader som 

har tagits fram hittills är i sådant skick att någon form av renovering inte är 

möjlig eller kommer att medföra stora investeringar. Denna 

avyttrings/rivningsplan kommer att redovisas för teknik-, fritid- och 

kulturnämnden under våren år 2021.  

Steg 3- Projekt:  

Enligt ESM är det i steg 3, där de i steg 2, framtagna åtgärderna görs i s.k. 

förädlingsprojekt. Behovet av att utföra större projekt får anstå tills 

fastighetsenheten har grepp om hur stort reinvesteringsbehov kommunen 

har, vilket vi först vet efter en besiktning av samtliga byggnader. Det är först 

i detta läge en tjänsteskrivelse kan tas fram där medel äskas för ett större 

omfattande projekt.  

Energianvändningen  
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För att följa upp byggnadernas energianvändning behöver det finnas digitala 

program som ger användaren snabba sammanställningar av 

energianvändningen i våra byggnader, tim- dag- vecko- eller årsvis. Idag 

sker detta helt manuellt och behöver utvecklas med digital programvara. För 

år 2019 kunde inte Ronneby kommun leverera några energiuppgifter till 

”Miljöboksluten” då det inte fanns möjlighet för denna tidskrävande 

genomgång av alla fakturor för elenergi och fjärrvärme.  

ESM pekar på i sin rapport att Ronneby kommun ger bristande information 

om vilken area enhet som används, att kommunen har brister i både 

avläsningar och mätaruppföljningen. Det har medfört att den energistatistik 

som kommunen har lämnat har varit bristfällig under flertal år. De nyckeltal 

som används av kommuner idag är viktiga då man talar om både 

energianvändningen och energieffektiviseringar per m2, golvyta som idag 

ska vara Atemp. År 2016 redovisade Ronneby kommun en energianvändning 

på 63 kWh/m2, året därpå redovisades en energianvändning om 245 

kWh/m2. Detta är fellevererade uppgifter, där ESM pekar på att Ronneby 

kommun ligger någonstans mellan 160-180 kWh/m2. Vid ett större 

projektgenomförande skulle Ronneby kommun enligt ESM kunna landa på 

ca 100 kWh/m2. Det innebär en effektivisering om ca 12 milj. kWh/år.  

Fastighetsenheten har nu köpt in programvara, modul till INCIT Xpand, som 

för närvarande håller på att installeras. Genom en bättre kontinuerlig 

uppföljning av energi- och tappvattenanvändningen kan avvikelser ses tidigt 

och åtskilliga kWh/år sparas för el och fjärrvärme samt åtskilliga m3 

tappkallvatten kunna sparas. Vid genomförda energieffektiviseringar kan 

man också på ett bättre sätt följa upp vilka energibesparingar som skett. 

Dock saknas personella resurser att följa upp denna statistik idag, men kan 

nu ske på årsbasis. Fastighetsenheten avvaktar kommande beslut om hur 

Ronneby kommun tänker sig hur förvaltningen ska ske inom kommun och 

bolag.  

Digitalisering  

Här bör en gemensam, med Ronneby kommuns bolag, upphandling av 

förvaltarprogram ske för att få enlighet inom kommunen.  

Med ett digitalt fastighetsförvaltarprogam möjliggör det en hållbar effektiv 

förvaltning av Ronneby kommuns byggnader. Idag finns kommunens alla 

byggprojekt sedan 6-7 år tillbaka i mappar i digital form. Sökningar efter 

uppgifter för en speciell byggnad får ske i olika mappar, och om flera projekt 

har genomförts finns det stor risk att man inte hittar uppgifterna eller att man 

inte vet vilket som är den sista handlingen, s.k. relationshandling. Ritningar, 

ligger även dessa utspridda i projekten och här saknar fastighetsenheten en 

CAD-ansvarig för att samordna ritningar och drift- och 

underhållshandlingar. Detta medför att man inte hittar ritningar eller 
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handlingar som ska ligga till grund för framtida underhållsprojekt vilket kan 

resultera i fördyrningar med att upprätta nya ritningar etc.  

Kvalitetssystem  

För att säkerställa en effektiv och hållbar förvaltning av kommunens, men 

även bolagens, byggnader bör det finnas en standard att arbeta efter. 

Ronneby kommun har en standard s.k. RKS, Ronneby Kommun Standard, 

sedermera kallad RKS, se bilaga 2. Denna RKS har inte uppdaterats sedan år 

2013 och har inte gått att använda på flera år då den inte har blivit 

uppdaterad med nya standarder och kopplingen till Cradle to Cradle.  

Ronneby kommun med Tekniska förvaltningen tog fram denna standard då 

man, enligt utsago, ville minska missuppfattningar och underlätta 

byggprocessen. Denna standard beskriver, utöver de lagstadgade krav som 

finns, hur relationsritningar ska vara utformade och i vilket format de ska 

levereras i. Vad som ska ingå i drift- och skötselinstruktioner. Energi- och 

miljökrav, låssystem, brand- och ljudkrav. Vilka typer av produkter som ska 

användas i byggnaden, t.ex. hur ska WC och RWC normalutrustas. 

Belysningskrav och IT-infrastruktur. Skyltning och märkning av 

installationer. Beskriver hur uppkoppling ska ske av styr och 

övervakningssystem samt brandlarm inbrottslarmlarm ska utföras. Det 

saknas även skrivningar om solenergi och elladdstationer vilket behöver 

läggas till i ny RKS.  

En uppdaterad RKS kommer att bidra med att underlätta kravställandet vid 

ny- och ombyggnation för oss alla, även bolagen, inom Ronneby kommun. 

Vi säkerställer även våra mål om att uppnå hållbara, energieffektiva och 

ändamålsenliga lokaler som har ett bra inomhusklimat. Idag sker större 

projektgenomförande under MEX-gruppens ledning som numera finns i 

kommunledningsförvaltningen, vilket gör att det än viktigare att vi talar 

samma språk om nivå på utförande och hur vi utrustar våra byggnader.  

Under 2020 har representanter Martina Adenholm och Unni Johannesson 

från Ronneby kommun deltagit i ett projekt med Energisamverkan i 

Blekinge under ledning av Energikontor sydost där Regionen och samtliga 

kommuner utom Sölvesborgs kommun deltagit. Manualen är ännu ett utkast 

till praktisk manual ”Hållbar byggnation i Blekinge” se bilaga 3 som 

kommer att fastställas inom Energikontor Sydost inom kort. Manualen är 

framtagen då det behövs gemensamt synsätt för hållbart byggande. Till 

grund för byggmanualen ligger tanken om Cradle to cradle. Manualen är 

framtagen för nyproduktion, ombyggnation och renovering av byggnader 

och dess utemiljöer. Målet med manualen är att vara ett praktiskt verktyg 

som ger ett bra stöd för projektledare att genomföra projekt med hållbart 

byggande. Denna manual kommer att ge en samsyn på de fokusområden 

manualen tar upp som: platsens förutsättningar, hållbar arkitektur och design 

på byggnadsnivå, hälsosamma och hållbara materialval, god inomhusmiljö, 
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rätt resursanvändning, trygga och säkra platser och lokaler, berikande 

utemiljöer, delaktighet, kulturell och social livskvalitet.      

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2021-02-23 

1. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden beslutar att, den av ESM bedömda 

kostnaden för statusbesiktningar av byggnader om 3 miljoner förs in i 

budgetarbetet inför år 2022.  

 

2. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden beslutar att fastighetsenheten under 

våren år 2021 redovisar de byggnader som är föremål för avyttring 

alternativt rivning för Teknik-, Fritid-, och Kulturnämnden.  

 

3. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta 

bilda en digitaliseringsgrupp med digitaliseringsstrateg och personal från 

fastighetsenheten, samt att det ges möjlighet för Miljöteknik AB, ABRI och 

Ronneby hus AB att delta, där man tittar på vilket/vilka 

fastighetsförvaltarprogram som kan vara aktuella och redovisar kostnaden 

för respektive enhet/bolag till nämnd/bolag.  

 

4. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta 

om att se över möjligheten att Ronneby kommun, efter att manualen 

”Hållbar byggnation i Blekinge” blivit antagen av Energikontor Sydost, 

införlivar denna manual till kommande projekt inom kommunen år 2021.  

 

5. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta 

om att bilda en referensgrupp med personal från fastighetsenheten, MEX-

grupp, Miljöteknik AB, ABRI och Ronneby hus AB, för gemensamt 

ställningstagande av standardnivåer, i avsikt att ta fram en ny uppdaterad 

RKS, Ronneby Kommun Standard.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för beredning.  

      

 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2022-03-22 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att ärendet, 

TFK 2019-000495 tas upp för vidare hantering i KS och att möjlighet ges att 
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få delge information via externt anlitad konsult för att belysa vikten av att 

Ronneby kommun har en fastställd plan för fastighetsförvaltning och 

fastighetsunderhåll samt att det säkerställs att underhållsbudgeten fastställs 

efter mål och behov. 

Beslutsförslaget nr 3, TFK 2019-000495, angående – Hållbar byggnation i 

Blekinge – en praktisk manual, undantas vidare hantering då det är beslutat i 

KF april 2021.  

Beslutsförslaget nr 5, TFK 2019-000495 undantas då förslag till avyttring av 

fastigheter behandlas på sammanträdet med teknik-, fritid-, och 

kulturnämnden den 22 mars 2022. 

 

Fastighetschef Sören Andersson och konsult Daniel Svensson, Energy 

Service Management i Sverige, redogör för ärendet och informerar om 

värdeskapande fastighetsförvaltning. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Tommy 

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar med instämmande av Peter Bowin 

(V) att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 142 Dnr 2022-000185 800 

Driftsbudget Ronneby brunnsbad 2022 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-03-22 § 52: 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden erhöll ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att spara in 3600 tkr av personalbudgeten inför 2022. I 

uppdraget ingick då att minska personalkostnader på brunnsbadet med 1200 

tkr genom att verksamhetsdrift sker av annan än förvaltningen. Arbetet pågår 

och diskussioner förekommer på övergripande nivå med AB Ronneby 

industrifastigheter (ABRI) samt berörd nämnd och förvaltningen.       

Bedömning 

Arbetet med att överföra driften kommer inte att kunna genomföras under 

budgetåret 2022 utan kommer tidigast att genomföras inför sommaren 2023. 

Därför behöver Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen starta upp arbetet 

med att rekrytera sommarpersonal samt säkerställa driften för hela 

sommaren 2022.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att säkerställa driften av brunnsbadet sommaren 2022 och 

återföra den genomförda besparingen på 1200 tkr. 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2022-03-22 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå kommunstyrelsen att säkerställa driften av brunnsbadet sommaren 

2022 och återföra den genomförda besparingen på 1200 tkr.      

Deltar i debatten 

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

Åke Johansson (SD), Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L) och Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Teknik-, fritid och 

kulturnämnden ska hantera kostnaden för driften av brunnsbadet 2022 inom 

befintlig ram.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att teknik-, fritid och kulturnämnden ska hantera kostnaden för 

driften av brunnsbadet 2022 inom befintlig ram. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 143 Dnr 2022-000186 800 

Förslag till taxor och avgifter 2022, TFK 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-03-22 § 53: 

Sammanfattning  

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 5 % för alla föreningar som är registrerade i 

Ronneby kommuns föreningsregister. 

Taxorna höjs med 5 % 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.  
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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” 

 

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 5 %  
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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 5 %  

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

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

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

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 

är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun: Taxan höjs med 

5 %  

 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 5 %  

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

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

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

J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 5 %  

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

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

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

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

 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 5 %.  
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 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 5 %  

 

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.  

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 5 %   

 

Taxor övriga anläggningar  

Boule Jernvallen inom- och utomhus:  
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 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

 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 5 %  

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

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

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

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 5 %  

 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 

är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun: Taxan höjs med 

5 %  

 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 5 %  

 

Ronneby Horse Center:  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Kvitterplatsen  

Taxorna höjs med 5 % 

  

Cirkusplatsen  

 Taxan höjs med 5 % för föreningar registrerade i Ronneby 

kommuns föreningsregister samt eventuell avgift för el, VA och 

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

VA och sophämtning.  

 

Taxor övriga lokaler  

Sammanträdeslokaler  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Konferenslokaler  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Repetitionslokaler  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Verkstäder  

Taxorna höjs med 5 % samt eventuell avgift för el till ugn.  

 

Konsertlokal/scen  

Taxorna höjs med 5 %.  

 

Kansli, varmförråd/kallförråd  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Husvagnsuppställningsplatser  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Båtplatser  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Fiskekort och roddbåtar  

 

Fiskekort  
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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 5 %  

 

Roddbåtar  

Åldersgräns för att hyra roddbåt är 18 år.  

Taxorna höjs med 5 %  

 

Nycklar och taggar  

Förlorad nyckel eller tagg  

Taxorna höjs med 5 % med en lägsta summa på 100 kronor.  

 

Lotteritillstånd  

Bevis om registrering  

Taxorna höjs med 5 %         

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 

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 2022-03-22 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 
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ovanstående förslag och bilagt förslag till taxor (bilaga 1) samt anse 

budgetuppdraget från 2018 gällande ”Ronnebykortet” avrapporterat.        

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ledamot Magnus Pettersson (S) yrkar med instämmande av ordförande 

Roger Fredriksson (M) att frågan om taxehöjningar hänskjuts till 

budgetberedningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att hänskjuta 

frågan om taxehöjningar till budgetberedningen. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 144 Dnr 2022-000187 009 

Avyttring av fastigheter 

Protokollsutdrag teknik-,fritid- och kulturnämnden 2022-03-22 § 62: 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid-, och kulturförvaltningen fick under år 2021 i uppdrag att ta 

fram olika besparingsförslag för att uppnå nämndens mål på besparingar. 

Fastighetsenheten lämnar ett förslag till besparing genom avyttring av 

byggnader som inte tillhör Ronneby kommun, kommunens kärnverksamhet 

att förvalta. Förslagen har bearbetats och förberetts av Mark-och 

Exploateringsenheten samt att ekonomienheten har angett besparingsnivå.       

Bedömning 

Fastighetsenheten har tagit fram förslag på tänkbara fastigheter/byggnader 

att avyttra eller riva enligt bilaga 2.       

Förslag till beslut 

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

avyttra eller riva uppräknade fastigheter/byggnader enligt bilaga 2. 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2022-03-22 

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att avyttra 

eller riva uppräknade möjliga fastigheter/byggnader enligt bilaga 2.      

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Peter Bowin (V) samt 

Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

 ________________ 
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Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 145 Dnr 2020-000039 001 

Gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt 
överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby 

Utredare Catherine Persson Lundgren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Hösten 2020 beslutade kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 

KF § 255 2020-10-29, dnr 2020-000039001,  

att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby från och 

med den 1 januari 2021 med Ronneby som värdkommun och  

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och 

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

värdkommun.  

 

Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 

2021-2022.  

 

Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i 

Karlshamn och Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby 

och det gemensamma överförmyndarkansliet med geografisk placering i 

Ronneby öppnade den 1 februari 2021.  

 

Det föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att reglera 

fortsatt samverkan att gälla från och med 1 januari 2023 bl a avseende, dels 

förvaltningsorganisation, dels politisk organisation.  

 

Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de 

samverkande kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder 

ikraft.  

 

Förslag till beslut om preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 

gemensamma överförmyndarnämnden och kostnadsfördelning kommunerna 

emellan föreligger i eget ärende.       

Bedömning 

Hösten 2020 beslutade kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 

KF § 255 2020-10-29, dnr 2020-000039001, 
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att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby från och 

med den 1 januari 2021 med Ronneby som värdkommun och 

 

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och 

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

värdkommun.  

 

Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 

2021-2022.  

 

Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i 

Karlshamn och Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby 

och det gemensamma överförmyndarkansliet med geografisk placering i 

Ronneby, Metallgatan 1, öppnade den 1 februari 2021.  

 

Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 

förutsättningar att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de 

samverkande kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska 

resultera i minskad sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad 

rättssäkerhet, förbättrad kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och 

större förmåga att klara volymökningar och andra förändringar inom 

ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering genomföras av de processer som är 

lämpliga inom verksamhetsområdet. 

 

Sedan samverkan inleddes har arbete succesivt genomförts för att 

sammanfoga de tre verksamheterna till en och det arbetet planerar att 

fortsätta framöver.  

 

Under hösten 2021 bildades en arbetsgrupp med tjänstepersoner från de tre 

samverkanskommunerna för framtagande av nytt avtal för att reglera den 

fortsatta samverkan och reglemente för den nya gemensamma nämnden att 

gälla från och med den 1 januari 2023. Vidare har dialog förts med 

kommunstyrelsernas presidier och information om processen förmedlats till 

överförmyndarnämnderna.  

 

Det föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att gälla från och 

med 1 januari 2023 bland annat avseende, dels förvaltningsorganisation, dels 

politisk organisation. Avtalet reglerar bland annat syfte, uppgifter, 

verksamhetsstyrning och budgetsamråd, ekonomi, insyn, uppföljning, arkiv 

och avtalstid.  

 

Uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnd i respektive 

samverkanskommun överförs genom avtalet till den för 
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samverkanskommunerna gemensamma nämnden, Blekinge 

överförmyndarnämnd.  

 

Blekinge överförmyndarnämnd ska ingå i värdkommunens, Ronneby, 

politiska organisation.  

 

Nämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige i 

Karlshamn och Ronneby väljer vardera två ledamöter och två ersättare. 

Kommunfullmäktige i Karlskrona väljer tre ledamöter och tre ersättare. Av 

de sju ledamöterna ska utses en ordförande, en förste vice ordförande och en 

andre vice ordförande. Ordförande ska utses bland värdkommunens 

ledamöter och ska väljas i Ronneby. Förste vice ordförande ska utses bland 

Karlskronas ledamöter och andre vice ordförande ska utses bland 

Karlshamns ledamöter vartefter dessa båda ska väljas i Ronneby. 

Tjänstgöringsordning för ersättare bestäms i avtalet och reglementet. 

  

Nämndens reglemente ska antas av kommunfullmäktige i var och en av de 

samverkande kommunerna. Reglementet ska vara antagit innan avtalet träder 

ikraft.  

 

Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande 

kommunernas anslagstavlor.  

 

Ronneby kommun är även fortsättningsvis värdkommun och 

överförmyndarkansliet utgör en enhet i kommunens förvaltningsorganisation 

där medarbetarna har sin anställning. Det gemensamma 

överförmyndarkansliet har sin geografiska placering i Ronneby centralort, 

Metallgatan 1.  

 

Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband 

med värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  

Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. De 

samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om 

överenskommelse om den gemensamma nämndens kommande års 

verksamhet och drift- och investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag inför 

beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.  

 

Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för 

personal, lokaler och administrativa kostnader delas av de tre samverkande 

kommunerna. Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas 

ärendemängder.  

Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens 

procentuella andel av det totala antalet ärende året innan.  
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Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den 

gemensamma nämnden. Administrering av ställföreträdare hanteras av det 

gemensamma kansliet och utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs 

av värdkommunen. Ersättning till ställföreträdare ska kostnadsföras på 

respektive huvudmans hemkommun.  

 

Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare 

budgeteras, beslutas och betalas av den kommun som utsett 

ledamoten/ersättaren. Arvode och övriga ersättningar till nämndens 

ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på hemkommunen.  

 

De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i den gemensamma 

nämndens verksamhet och i ärenden som är hänförliga till den egna 

kommunen utifrån de lagar som styr verksamheten. Det gemensamma 

överförmyndarkansliet ska till respektive samverkanskommun redovisa hur 

verksamheten utvecklas samt verksamhetens ekonomi utifrån 

värdkommunens rutiner.  

 

Kommunstyrelsernas ordförande i de tre samverkanskommunerna har rätt att 

närvara vid den gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde i de 

delar som inte behandlar individärende. 

 

Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i 

enlighet med reglerna i arkivlagen. Vidare ansvarar värdkommunen för den 

gallring som följer av nämndens informationshanteringsplan. Skötsel av 

nämndens arkiv sker i enlighet med värdkommunens arkivreglemente. 

 

Innan bildande av gemensam nämnd ska alla de samverkande kommunerna 

ha genomfört gallring för slutarkivering enligt respektive kommuns 

arkivreglemente.  

 

Avtalstiden löper på obestämd tid om fyraårsperioder med start den 1 januari 

2023. Ny fyraårsperiod påbörjas automatiskt om avtalet inte sagts upp senast 

18 månader före utgången av det kalenderår som det är ordinarie val till 

kommun. Avtalet är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige i 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby godkänt avtalet genom beslut som 

vunnit laga kraft.  

 

Vid upphörande av den gemensamma nämnden återgår ansvaret för 

verksamheten till respektive kommun. 

Förslag till preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 

gemensamma överförmyndarnämnden och kostnadsfördelning kommunerna 

emellan föreligger i eget ärende. 
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Bedömning i sin helhet framgår av bilagt underlag i form av  

- Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och 

förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby kommuner 

- Reglemente för Blekinge överförmyndarnämnd 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. överförmyndarnämnden i Ronneby upphör den 31 december 2022,  

2. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby ska benämnas Blekinge 

överförmyndarnämnd,  

3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan avseende gemensam 

överförmyndarnämnd, Blekinge överförmyndarnämnd, och 

förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner,  

4. anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 

Blekinge överförmyndarnämnd, 

5. överförmyndarnämnden i Ronneby kommun ska avhända sig de 

allmänna handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till 

den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd,  

6. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är 

arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs från och med den 1 

januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas,  

7. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är 

personuppgiftsansvarig för de register och annan behandling av 

personuppgifter som sker i nämndens verksamhet och  

8. besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 

överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning av motsvarande 

beslut i samtliga tre kommuner.       

Deltar i debatten 

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

Pettersson (S). 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att  

1. överförmyndarnämnden i Ronneby upphör den 31 december 2022,  

2. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby ska benämnas Blekinge 

överförmyndarnämnd,  

3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan avseende gemensam 

överförmyndarnämnd, Blekinge överförmyndarnämnd, och 

förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet för 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner,  

4. anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 

Blekinge överförmyndarnämnd, 

5. överförmyndarnämnden i Ronneby kommun ska avhända sig de 

allmänna handlingar som inte är avslutade den 31 december 2022 till 

den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd,  

6. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är 

arkivansvarig för arkivhandlingar som framställs från och med den 1 

januari 2023 och att värdkommunens arkivreglemente ska följas,  

7. den gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge överförmyndarnämnd, är 

personuppgiftsansvarig för de register och annan behandling av 

personuppgifter som sker i nämndens verksamhet och  

8. besluten avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, Blekinge 

överförmyndarnämnd, gäller under förutsättning av motsvarande 

beslut i samtliga tre kommuner 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 146 Dnr 2022-000191 040 

Preliminär budgetram år 2023 för gemensam 
överförmyndarnämnd och gemensamt 
överförmyndarkansli för kommunerna Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby 

 

Sammanfattning  

Hösten 2020 beslutade kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 

KF § 255 2020-10-29, dnr 2020-000039001, 

 

att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby från och 

med den 1 januari 2021 med Ronneby som värdkommun och 

 

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och 

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

värdkommun.  

 

Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 

2021-2022.  

 

Förutsättningar för bildande av gemensam överförmyndarnämnd och förslag 

till avtal kommunerna emellan från och med den 1 januari 2023 föreligger 

för beslut i eget ärende.   

 

Utifrån avtalsförslaget ska de samverkande kommunernas kommunstyrelser 

besluta om överenskommelse om den gemensamma nämndens kommande 

års verksamhet och drift- och investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag 

inför beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.  

 

Förslag till beslut om preliminär budgetram år 2023 för den kommande 

gemensamma överförmyndarnämnden föreligger.  

      

Bedömning 

Hösten 2020 beslutade kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby, 

KF § 255 2020-10-29, dnr 2020-000039001, 
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att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby från och 

med den 1 januari 2021 med Ronneby som värdkommun och 

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och 

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

värdkommun.  

Avtal för att reglera samverkan tecknades mellan kommunerna för perioden 

2021-2022.  

Hösten 2020 förhandlades om verksamhetsövergång och medarbetare i 

Karlshamn och Karlskrona överfördes per den 1 januari 2021 till Ronneby 

och det gemensamma överförmyndarkansliet med geografisk placering i 

Ronneby, Metallgatan 1, öppnade den 1 februari 2021.  

Syftet med samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 

förutsättningar att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de 

samverkande kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska 

resultera i minskad sårbarhet för överförmyndarverksamheten, ökad 

rättssäkerhet, förbättrad kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och 

större förmåga att klara volymökningar och andra förändringar inom 

ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering genomföras av de processer som är 

lämpliga inom verksamhetsområdet. 

Sedan samverkan inleddes har arbete succesivt genomförts för att 

sammanfoga de tre verksamheterna till en och det arbetet planerar att 

fortsätta framöver.  

I eget ärende föreligger förslag till avtal de tre kommunerna emellan att gälla 

från och med 1 januari 2023 bl a avseende, dels förvaltningsorganisation, 

dels politisk organisation.  

Verksamhetens mål, inriktning och omfattning bestäms årligen i samband 

med värdkommunens verksamhets- och budgetbeslut.  

Samråd kommunerna emellan ska vara inlett senast den 15 mars varje år. De 

samverkande kommunernas kommunstyrelser ska besluta om 

överenskommelse om den gemensamma nämndens kommande års 

verksamhet och drift- och investeringsbudget att utgöra beslutsunderlag inför 

beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.  

Kostnader avseende drift av gemensamt kansli i form av kostnader för 

personal, lokaler och administration delas av de tre samverkande 

kommunerna. Kostnadsfördelning sker utifrån kommunernas 

ärendemängder.  

Eventuella över- eller underskott fördelas efter principen kommunens 

procentuella andel av det totala antalet ärende året innan.  
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Beslut om ersättningsnivåer avseende ställföreträdare fattas av den 

gemensamma nämnden. Administrering av ställföreträdare hanteras av det 

gemensamma kansliet och utbetalning av ersättning till ställföreträdare görs 

av värdkommunen. Ersättning till ställföreträdare ska kostnadsföras på 

respektive huvudmans hemkommun. Förutsättningar och kostnadsnivåer 

gällande ersättningar till ställföreträdare skiljer sig till stor del mellan 

kommunerna. Mot den bakgrunden ingår inte kostnader för ställföreträdare i 

kommunernas kostnadsfördelning.  

Arvode och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare 

budgeteras, beslutas och betalas av den kommun som utsett 

ledamoten/ersättaren. Arvode och övriga ersättningar till nämndens 

ledamöter och ersättare ska kostnadsföras på hemkommunen.  

Kostnadsnivåerna för överförmyndarverksamheten ser olika ut. Karlshamn 

och Karlskrona har ungefär lika kostnadsnivåer när det gäller 

personalkostnader i förhållande till ärendemängd och invånarantal. Ronneby 

har drygt dubbelt så höga personalkostnader mot vad Karlshamn och 

Karlskrona har beaktat mot ärendemängd och invånarantal. Vid nationella 

jämförelser ligger Karlshamn och Karlskrona i nivå med medelkostnader för 

landets kommuner. Ronneby har ungefär dubbelt så höga kostnader. 

Kvalitetsskillnader har inte kunnat påvisas.  

I beslutet, hösten 2020, om samverkan kommunerna emellan om 

överförmyndarverksamhet framgår bl a krav om kostnadseffektivisering. 

Mot den bakgrunden, har i dialog kommunerna emellan, utgångspunkten 

varit att nå en harmonisering av kostnaderna från och med år 2023. 

Anpassning av budgetramen sker till nivå motsvarande Karlshamns och 

Karlskronas kostnader.  

Förslag till budgetram gällande de kostnader som ska delas kommunerna 

emellan utgår från total ärendemängd för respektive kommun år 2021. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(66) 
2022-04-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

      

Till preliminär budgetram för år 2023 för den gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby föreslås 

anslås 8 850 962 kr. Den summan innefattar ersättning för kostnader från 

Karlshamn och Karlskrona om 5 382 511 kr för det gemensamma kansliet, 

Ronnebys del av det gemensamma kansliet om 1 653 451 kronor och 

Ronnebys beräknade kostnader för ställföreträdare om 1 390 000 kronor och 

förtroendevalda/nämnd 425 000 kronor.  

Uppskattning av gemensamma OH-kostnader i form av nämndsekretariat 

och ekonomi- och löneadministration har gjorts. Kostnader om 33 333 

kronor avses debiteras Karlshamn respektive Karlskrona. Den kostnadsnivån 

förutsätter att utbetalningar till ställföreträdare digitaliseras. I annat fall 

bedöms OH-kostnaderna bli högre. En plan för digitalisering av 

ställföreträdarutbetalningar är gjord och budget innefattar kostnader för 

programvaror. Ersättning för OH-kostnader om 66 666 kronor ska tillfalla 

kommunstyrelsen.   

Enligt enhetschefen för överförmyndarkansliet har det varit och är en 

ansträngd arbetssituation vid enheten som bedöms bero på bl a belastning 

vid sammanslagningen av de tre kanslierna och långtidssjukskrivna 

medarbetare. För att ge förutsättningar för omställning av 

överförmyndarverksamheten 2023 till en lägre kostnadsnivå föreslås, i 

preliminär budgetram för år 2023 anslås, utöver 8 850 962 kronor, 294 000 

kronor som engångsbelopp och som kostnad för Ronneby kommun att vid 

behov användas för omställning av överförmyndarverksamheten. 
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Omställningen till en lägre kostnadsnivå ska vara genomförd senast vid 

utgången av år 2023. Risk- och konsekvensbedömning genomförs och 

redovisas inför beslut om budgetram för år 2023.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att 

 anslå medel i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 

gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona 

och Ronneby motsvarande 8 850 962 kronor, 

 Ronneby kommuns andel av den totala preliminära budgetramen om 

8 850 962 kronor för år 2023 för den kommande gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 

motsvarar 3 468 451 kronor och   

 i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 

anslå, utöver 8 850 962 kronor, 294 000 kronor som engångsbelopp 

och som kostnad för Ronneby kommun, att vid behov användas för 

omställning av överförmyndarverksamheten till en lägre 

kostnadsnivå.       

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

 anslå medel i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande 

gemensamma överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona 

och Ronneby motsvarande 8 850 962 kronor, 

 Ronneby kommuns andel av den totala preliminära budgetramen om 

8 850 962 kronor för år 2023 för den kommande gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 

motsvarar 3 468 451 kronor och   

 i preliminär budgetram för år 2023 för den kommande gemensamma 

överförmyndarnämnden för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 

anslå, utöver 8 850 962 kronor, 294 000 kronor som engångsbelopp 

och som kostnad för Ronneby kommun, att vid behov användas för 

omställning av överförmyndarverksamheten till en lägre 

kostnadsnivå. 
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 147 Dnr 2021-000612 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG förläng den 
nya bryggan vid Gångbron till Fridhemsbron 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag om att förlänga den nya bryggan vid gångbron och 

Astridbåtens tilläggningsplats har inkommit. Det pågår ett arbete med att 

färdigställa Kilenparken och aktuell brygga är en del av detta projekt.  

      

Bedömning 

Ett medborgarförslag om att förlänga den nya bryggan vid gångbron i norra 

delen av Kilen och båten Astrids tilläggningsplats har inkommit. Det pågår 

ett arbete med att färdigställa Kilenparken och aktuell brygga är en del av 

detta projekt. Bryggan färdigställdes under 2021 och den ursprungliga 

planen var att förlänga bryggan. I det tillstånd som kommunen beviljades för 

ny brygga i Ronnebyån är det dock den bryggstorleken som är byggd. För 

ytterligare utökning krävs nytt beslut från Länsstyrelsen.  Sly, vass och 

mindre träd ses över i den delen av Ronnebyån som gränsar till kvarteret 

Kilen. Övrig del gällande växtligheten vid Ronnebyån är under 

ansvarsområde för Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen och det är ett 

pågående arbete.  

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat. 

      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anse 

medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 148 Dnr 2021-000117 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG 
tillgänglighetsanpassa den kommunala gästhamnen i 
Ekenäs 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att förbättra hamnen i Ekenäs med 

tillgänglighetsanpassning. Ekenäs gästhamn och båtplatser är idag inte 

tillgänglighetsanpassade för de med rullstol, rollator eller permobil.      

Bedömning 

Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen har inhämtats och det 

säger: Det finns möjlighet till anpassning. Ramper kan monteras och en 

lyftkran med strömanslutning är möjlig att placera inom hamnområdet. Det 

finns två alternativa placeringar (kartbild längre ned i dokumentet). 

Förvaltningen har kännedom om möjliga leverantörer och vilken teknisk 

utrustning som kan vara möjlig. En allmän plats som de som är i behov av 

det är lämplig att anpassa. Det finns fem större bryggor i området och 

samtliga dessa kan kompletteras med ramper. Tillgängligheten ökar för 

allmänheten genom medborgarförslaget. 
 

Yttrande från Miljö- och Byggnadsförvaltningen genom bostadsanpassar-

handläggaren säger: Ramper är en bra idé under förutsättning att det blir 

ramper med metall och hål i så snön smälter igenom. Har kontakter både för 

nyproducerade ramper och begagnade. Liftar ska besiktigas varje år och 

ansvarig måste meddelas om ytterligare lift/ar monteras. Det är känt att det 

ofta är krångel med tekniken. Det behövs en vändplan på bryggan ca 150 cm 

diameter för att klara anpassning. Ytterligare kommentar är att vattnet höjs 

och sänks och det kan bli svårt att anpassa liften till båten. Frågeställning om 

man kommer till båten i permobil/rullstol ska den också lyftas ombord med 

liften? Om inte kan förvaring i närområdet krävas. Att placera ramper där det 

behövs är ok men inte mer än en gemensam lift. 
 

Förslaget till svar på medborgarförslaget är att anpassning av enskilda 

båtplatser ses inte som lämpligt. Behovet bör tillgodoses genom en allmän 

placering. Ramper bör placeras ut. Kostnad för ramper och en allmän lift är 

uppskattat till 75 000 kronor. Inga medel finns avsatta för detta ändamål 

specifikt. Lämpligt är att frågan lyfts till budgetberedningen och att projektet 
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genomförs under 2023. Projektet ligger under Teknik-, Fritid- och 

Kulturförvaltningen.  
 

 
      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna medborgarförslaget med 

tillägg att det hanteras av Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen i 

kommande budgetprocess för genomförande under 2023.      

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att medborgarförslaget ska vara besvarat 

samt att teknik-, fritid- och kulturnämnden får lyfta kostnaden till 

budgetberedningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat samt att teknik-, fritid- och kulturnämnden 

får lyfta kostnaden till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 149 Dnr 2022-000004 101 

Delegationsbeslut 2022 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Sammanställning över delegationsbeslut gällande 

lantmäteriförrättningar dec 2021-mars 2022 

- Ordförandebeslut 2022-04-07 enligt 1.1 delegationsordningen: 

Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten – Ändrade regler för fiske 

efter ål i havet 

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 150 Dnr 2022-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Följande kurser och inbjudningar föreligger: 

- Bräkneåns vattenråd, Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022 

- Näringslivsenheten, Stormöte for BID - tillsammans för Ronneby 

  

Beslut 

Inbjudningarna lämnas utan åtgärd. 

________________ 
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§ 151 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Blekinge museum, Information från Blekinge museum om SVT-granskning 

Kommunassurans, Årsredovisning 2021  

Migrationsverket, Skrivelse Region Syd tillfälliga boende där kommunerna 

bistår  

Migrationsverket, Skrivelse Region Nord tillfälliga boende där kommunerna 

bistår  

Region Blekinge, Nyhetsbrev mars 2022  

 

Protokollsutdrag  

Region Blekinge, 2022-02-18 § 5  

Sydarkivera, 2022-03-04 § 5 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 152 Dnr 2022-000208 049 

Information om ev. prishöjningar i byggprojekt 

 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng informerar om eventuella 

kommande prishöjningar i kommande och pågående byggprojekt utifrån 

kriget i Ukraina men även utifrån allmänna prisläget.        

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

 


