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§ 102 Dnr 2023-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Ola Robertsson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 103 Dnr 2023-000002 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.  

________________ 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(53) 
2023-03-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 104 Dnr 2022-000445 370 

Återrapportering av förstärknings- och 
energibesparingsåtgärder 

 

Sammanfattning  

Sören Andersson, fastighetschef, ger information om förstärknings- och 

energibesparingsåtgärder.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 105 Dnr 2022-000646 009 

Stängning av offentliga toaletter  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-12-19 § 507 att stänga 

toaletterna i Rådhusparken och Basaren från och med 2022 -12-23-2023-04-

10. Beslutet omprövas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan 10 april.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott förlänger 

stängningen av ovan offentliga toaletter april ut. Teknik-fritid- och 

kulturnämnden ombes att till arbetsutskottets möte 8 maj inkomma med en 

utvärdering och förslag till framtida hantering.       

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förlänger stängningen av ovan offentliga 

toaletter april ut. Teknik-fritid- och kulturnämnden ombes att till 

arbetsutskottets möte 8 maj inkomma med en utvärdering och förslag till 

framtida hantering. 

________________ 

Exp: 

Anna Hinseäng, förvaltningschef teknik-fritid- och kulturnämnden  

Sören Andersson, fastighetschef  

Teknik- fritid- och kulturnämnden  
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§ 106 Dnr 2023-000135 049 

Hållbarhetsbokslut 2022 

 

Sammanfattning  

Tidigare år har viss rapportering av olika årsrapporter skett i samma ärende 

som årsredovisningen och även ibland ingått i årsredovisningsdokumentet. 

Från och med bokslutet för 2023 ändras den kommunala revisionen något 

vilket gör att årsredovisningen inte bör innehålla annan rapportering än det 

som ska revideras enligt god redovisningssed.  

 

I och med att ändringen nu är känd flyttas de rapporter som annars skulle 

rapporterats i ärendet med årsredovisning till egna ärenden.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera hållbarhetsbokslut 

2022 till protokollet.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

Nicola Westrup (SD) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera hållbarhetsbokslut 2022 till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 107 Dnr 2023-000136 012 

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2022 och 
verksamhetsplan 2023 

 

Sammanfattning  

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

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

samhällets tillväxt och hållbara utveckling. Folkhälsan påverkas av 

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

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

sjukdom. I Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom 

ramen för de ordinarie verksamheterna.  

 

Syftet med Folkhälsorådets verksamhet är att understödja dessa pågående 

insatser samt stimulera till nya för att främja folkhälsan. Det övergripande 

målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att hälsoläget ska 

förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska mellan olika 

grupper inom Ronneby kommun och i jämförelse med länet och riket.  

 

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse och dess aktiviteter utgår från de  

fokusområden, inriktningar och tillvägagångsätt som beslutats genom  

Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022–2025. Relevant fokusområdets 

för folkhälsorådets aktiviteter under 2022:  

 

* Förutsättningar för en hållbar utveckling  

* Jämlika och jämställda villkor 

* Hälsa och välbefinnande 

 

Verksamhet 2022 

 

Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022–2025 har implementerats 

genom workshops med ledningsgrupper för alla förvaltningar och bolag 

under våren och sommaren. En rapport för hållbarhetsbokslut har tagits fram 
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och finns i Stratsys. För att underlätta planering och rapportering av 

aktiviteter har det under året utvecklats en funktion i Stratsys där 

verksamheterna kan tagga aktiviteter till strategins fokusområden. Denna 

funktion blir först aktuell för verksamheterna att använda inför 

verksamhetsplanering 2023. Hållbarhetsbokslut 2022 kan därav påverkas 

och bli något mindre omfattande.  

 

Förvaltningar och enheter har under året fortsatt att implementera Rutin för 

barnrättsbaserade beslutsunderlag genom att se över och anpassa befintliga 

rutiner och processer efter denna. Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-06 

att processer och rutiner med särskilt fokus på barnrättsbaserade 

beslutsunderlag ska vara ett gemensamt riskområde för granskning under 

2023. 

 

Det kommunövergripande barnrättsarbete har under 2022 haft fokus på att 

utveckla arbetet för barn och ungas delaktighet och inflytande.  

 

* I januari deltog medarbetare från Ronneby kommun på en regional 

utbildning i metoden Expertgrupp barn (BRIS), vilket är en metod för att 

arbeta med barns inflytande. Under 2023 planeras det för att anordna en 

lokal utbildning i metoden i Ronneby kommun som finansieras av 

folkhälsorådet.  

 

* I april anordnade barnrättsnätverket och folkhälsorådet en dialogdag med 

politiker och förvaltningsledningen i syfte att diskutera roller och 

intentionerna med utvecklingsarbetet för barn och ungas delaktighet och 

inflytande i Ronneby kommun.  

 

* I november (i samband med barnkonventionens dag) anordnades en 

inspirationsdag för barn och ungas delaktighet och inflytande, där goda 

exempel från kommunens verksamheter lyftes. 

 

* Unga kommunutvecklare startade upp under sommaren 2022 som en del 

av kommunens feriearbete. Fem ungdomar arbetade med frågeställningar om 

hur kommunen kan utveckla sitta arbete med ungas delaktighet och 

inflytande. Unga kommunutvecklare kommer fortsätta och även utvecklas 

vidare under 2023, då fler uppdrag kommer erbjudas och fler 

förvaltningar/enheter kommer involveras. 
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Under 2022 har avtalet med MÄN om programmen Agera tillsammans och 

MVP förlängts till 2025. Två nya utbildare (steg 2) i Agera tillsammans har 

utbildats i syfte att skapa en hållbar utbildningsstruktur för programmet. 

 

Under året har kommunen gjort en stor satsning på att utveckla arbetet med  

utbildningsprogrammet MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa, genom att  

utbilda flera MHFA instruktörer. En kommunövergripande utbildningsplan 

har tagits fram och förankrats i Kommunkoncernchefsgruppen (KCG). 

 

Kommunfullmäktige tog beslut den 29 september om att anta Regional  

strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län 2022–2026 

Strategin har under våren 2022 varit på remiss i nämnder och folkhälsorådet. 

 

Teaterföreställningen Bengtsson på dörren genomfördes för elever i årskurs  

7 på Kallinge 7–9 och Snäckebacksskolan och Thoren framtid under hösten  

och våren 2023. I samband med föreställningen presenterades 

socialförvaltningens stödverksamhet för barn och ungdomar till föräldrar 

som är eller har varit beroende av alkohol eller andra droger. 

Föreställningarna finansierades av folkhälsorådet, Blekinge läns 

nykterhetsförbund (BLN) och länsstyrelsen Blekinge. 

 

Under året har det genomförts ett antal informationsinsatser kopplat till 

drogförebyggande arbetet; informationsinsats - TÄNK OM och 

Tonårsparlören om alkohol.  

 

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande har 

spridits under året till vårdnadshavare via skolan portal V-klass, med 

hänvisning till länsstyrelsen webbsida om materialet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet.   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(53) 
2023-03-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 108 Dnr 2023-000150 047 

Ansökan om statsbidrag för att öka kunskapen om 
hbtqi-personers situation och för att främja fysiska och 
digitala mötesplatser för målgruppen 

 

Sammanfattning  

Socialstyrelsen har lyst ut statsbidrag till kommuner och regioner i syfte att 

öka kunskapen om hbtqi-personers situation och främja fysiska och digitala 

mötesplatser för målgruppen. 

 

Fritidsgårdarna i Ronneby kommun arbetar idag aktivt med frågor som berör 

inkludering och delaktighet. För att stärka sitt arbete ytterligare vill 

Fritidsgårdsenheten söka stadsbidrag om 120 000 kronor för att finansiera 

kompetenshöjande insatser om hbtqi- personers situation. Syftet är att ge 

fritidsgårdarna i Ronneby verktyg för att kunna arbeta medvetet med 

normkritik och att skapa en miljö där alla barn och unga känner sig 

inkluderade oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.  

 

Stadsbidrag söks för att genomgå en HBTQI-certifieringen. HBTQI-

certifieringen är en process där en verksamhet med stöd av RFSL 

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter påbörjar, eller förstärker, ett strategiskt arbete med syfte att skapa 

en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent bemötande.  

Bedömning 

Kommunens ansvar när det kommer till ungas fritid handlar dels om att 

erbjuda ett utbud med många olika möjligheter för olika åldrar och intressen, 

dels om att bevaka tillgängligheten samt se till att ingen utestängs från en 

stimulerande och meningsfull fritid. Studier visar att det är vanligare att unga 

hbtqi-personer upplever olika hinder att delta i fritidsaktiviteter och avstår 

från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. Forskning visar 

också att hbtqi-personer har sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen. I 

2020 års Lupp-enkät framkom det att de ungdomar i Ronneby som har en 

annan sexuell läggning än heterosexualitet (dvs. hbtqi) mår sämre. 

 

Utifrån dessa utmaningar finns möjlighet för utveckling och ett kunskapslyft 

för att reflektera och agera mer inkluderande.  
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Kompetenshöjning och verksamhetsutveckling kopplat till hbtqi-personers 

situation ligger i linje med kommunens hållbarhetsstrategi. Det ingår i 

fokusområdena Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer med inriktningen 

aktiv och meningsfull fritid, Jämlika och jämställda villkor med inriktningen 

skydd mot diskriminering och delaktighet och inflytande samt Hälsa och 

välbefinnande med inriktningen psykisk hälsa.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Ronneby kommun ska 

söka stadsbidrag från Socialstyrelsen för att öka kunskapen inom 

Fritidsgårdsenheten om hbtqi-personers situation.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S) och Malin Månsson (S).  

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Ronneby kommun ska söka 

stadsbidrag från Socialstyrelsen för att öka kunskapen inom 

Fritidsgårdsenheten om hbtqi-personers situation. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare  
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§ 109 Dnr 2022-000451 250 

Avsiktsförklaring gällande privat förskola i Bustorp 

 

Sammanfattning  

GBJ Samhällsfastigheter har fört diskussioner med den privata markägaren 

på fastigheten Bustorp 1:38 (Bustorps gård) om att vidareutveckla 

fastigheten med bostäder och samhällsfastighet(er) förskola när pågående 

detaljplan har vunnit laga kraft. Företaget har träffat representanter från 

utbildningsförvaltningen, näringsliv och exploatering för att förhöra sig om 

möjligheter till privat etablering av förskola. Förslag till avsiktsförklaring 

gällande förskola finns framtagen.  

Bedömning 

GBJ Samhällsfastigheter har fört diskussioner med den privata markägaren 

på fastigheten Bustorp 1:38 (Bustorps gård) om att vidareutveckla 

fastigheten med bostäder och samhällsfastighet(er) förskola när pågående 

detaljplan har vunnit laga kraft. Även bostäder ingår i idéerna för 

fastigheten.  

Företaget har träffat representanter från utbildningsförvaltningen, näringsliv 

och exploatering för att förhöra sig om möjligheter till privat etablering av 

förskola. För att arbeta vidare under tiden som detaljplan pågår (beräknas 

vinna laga kraft under första halvan av 2023) finns förslag om 

avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen innebär att företaget har ensamrätt att 

diskutera förskola på detta område. Ingen part förbinder sig till annan parts 

kostnader. 

Utbildningsnämnden har lämnar yttrande genom beslut 2022-11-17 § 190.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättad avsiktsförklaring 

mellan kommunen och GBJ Samhällsfastigheter.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Ola Robertsson (S), Tommy 

Andersson (S) och Anna Ekberg (KD).  
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Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till avsiktsförklaringen.  

 

Ola Robertsson (S) yrkar med hänvisning till utbildningsnämnden yttrande 

att avslå och inte upprätta en avsiktsförklaring.       

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på framförda yrkanden och finner 

att arbetsutskottet bifaller avsiktsförklaringen.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla avsiktsförklaringen röstar ja. 

De som önskar avslå avsiktsförklaringen röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tre (3) ja-röster och 

tre (3) nej-röster, varefter ordförande med sin utslagsröst finner att 

arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna avsiktsförklaringen.  

Namn Ja Nej Avstår 

Nicolas Westrup (SD) X   

Sara Blixt (M) X   

Anna Ekberg (KD)  X   

Ola Robertsson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Totalt  3 3  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan 

kommunen och GBJ Samhällsfastigheter. 

Reservation 

Ledamöterna från socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

hänvisning till utbildningsnämndens yttrande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 110 Dnr 2023-000173 700 

Avsiktsförklaring Ronnebyvägen 19 - Behov av utökade 
boendeplatser inom funktionsstöd 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från nämnden för arbete och välfärd 2023-02-21 § 30 

Inom Funktionsstöd bedrivs idag 13 bostäder med särskild service enligt 

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bostäderna 

bedrivs i formerna gruppbostad och servicebostad. Gruppbostad lämpar sig 

för personer med mer omfattande stödbehov och i denna boendeform bor 

upp till 6 personer i egna lägenheter, som är anslutna till ett 

gemensamhetsutrymme. Servicebostad riktar sig till personer med en högre 

självständighet. En servicebostad kan innehålla upp till 12 lägenheter och ett 

gemensamhetsutrymme. Gemensamhetsutrymmet behöver inte vara i direkt 

anslutning till servicebostadens lägenheter, men i närliggande 

bostadsområde. 

Nuläge 

Idag har vi 53 boendeplatser inom boendeformen gruppbostad, fördelade 

enligt nedan. 

 

6 boendeplatser 5 bostäder 

5 boendeplatser 3 bostäder 

4 boendeplatser 2 bostäder 

 

Inom servicebostad har vi 29 platser, fördelade enligt nedan. 

 

8 boendeplatser 1 bostad 

9 boendeplatser 1 bostad 

12 boendeplatser 1 bostad 

 

Utöver kommunens egna boenden bedrivs en gruppbostad i privat regi enligt 

LOV, Lagen om valfrihet. Ytterligare en bostad enligt LOV planeras stå 

färdig för inflytt i början av år 2024. LOV innebär att kommunens 

medborgare kan välja annan utförare än kommunen om lediga platser finns 

hos privat aktör. 
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Ekonomi och effektivitet 

Varje bostad kräver sin grundbemanning, vilket innebär att bostäder med 

färre platser kostar mer samt är mer sårbara bemanningsmässigt vid frånvaro 

bland medarbetare. Detta är något som har blivit kännbart under pandemi 

Covid-19. 

 

Behov av utveckling  

Funktionsstöd har idag kännedom om 11 ungdomar samt 5 vuxna, som bor 

hemma med sina föräldrar, samtliga har eller kommer att vara i behov av 

bostad med särskild service enligt LSS. 

Under 2023–24 slutar sex ungdomar gymnasiet, samtliga preliminärt bedömt 

behov av gruppbostad. Två av nämnda ungdomar behöver särskild 

förberedelse vid inflytt. Vi köper idag bostad med särskild service för barn- 

och ungdom, för dem i annan kommun. För att kunna möta deras behov 

måste medarbetare med rätt kompetens anställas. Det är även av stor vikt att 

boendets fysiska utformning motsvarar deras behov. Ytterligare två 

ungdomar har preliminärt bedömt behov av servicebostad.                                                                             

Utöver kända individer så finns det ett antal personer som vi inte har 

kännedom om idag samt individer som flyttar in till vår kommun, som 

kommer att vara i behov av boendeplats. Dessa okända individer, räknas inte 

in i vår bedömning av behov av nya boendeplatser. 

För att kunna möta kommande behov av boendeplatser arbetar verksamheten 

aktivt med interna omflyttningar för att matcha behoven, men verksamheten 

måste också utöka sitt boendebestånd alternativt behöver privata aktörer 

etablera sig inom kommunen. Detta måste ske skyndsamt inom de närmsta 

1-2 åren. Beslut som inte verkställs inom skälig tid kan leda till särskilda 

sanktionsavgifter till staten. 

 

Den utveckling som föreslås inom kommunen är att: 

 Utveckla Ronnebyvägen19 till en servicebostad genom att bygga till 

och utöka med 8 lägenheter och ett gemensamhetsutrymme på 

samma tomt. Till tjänsteskrivelsen bifogas bilaga 1 ritningar, bilaga 2 

avsiktsförklaring. 

 

Avvecklingsplan befintliga boenden 

Hjalmar (6 platser) integrerat i VoO Ålycke. Avtal löper ut maj 2023. Initialt 

förlänga 2 år. Hjalmar bedöms inte vara ett hållbart boende. 
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Gruppbostäder med enbart 4 platser bör på sikt avvecklas, då de små 

enheterna ger svårigheter med bemanning i förhållande till ekonomisk 

effektivitet då det alltid måste finnas en grundbemanning.      

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete- och välfärd föreslås besluta:  

- Att godkänna förslag på utveckling av boende inom Funktionsstöd. 

- Att besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

anta avsiktsförklaringen.      

Nämnden för arbete och välfärds beslut 2023-02-21 

Nämnden för arbete- och välfärd beslutar:  

- Att godkänna förslag på utveckling av boende inom Funktionsstöd. 

- Att besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

anta avsiktsförklaringen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Ola Robertsson (S). 

Propositionsordning 

Nicola Westrup (SD) ställer proposition på förslaget från nämnden för arbete 

och välfärd och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta avsiktsförklaringen.      

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 111 Dnr 2023-000174 700 

Avsiktsförklaring Friskyttevägen - Bostad för barn och 
unga enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från nämnden för arbete och välfärd 2023-02-21 § 31 

Bakgrund 

Det finns ett antal barn i Ronneby Kommun som har ett omfattande 

stödbehov utifrån funktionsnedsättning och social problematik. Det är barn 

med komplexa och omfattande behov, som ska mötas med individuellt 

specialanpassade lösningar. 

Barnen placeras ofta i HVB, SIS-institution eller LSS-boende i annan 

kommun. Det vill säga, vi köper stöd och plats från andra aktörer. I många 

fall innebär det för det enskilda barnet uppbrott och flera placeringar i olika 

boendeformer innan vi hittar rätt. Det innebär även att barnet lyfts ur sin 

sociala kontext och får ett längre avstånd till sin familj och övriga nätverk, 

som skola och andra vårdgivare (BUP och habiliteringen). För varje uppbrott 

barnet behöver göra vid en icke fungerande placering påverkas barnets 

mående och utveckling.  

Vi har idag ett akut behov för ett enskilt barn att skapa eller hitta en hållbar 

boendelösning. 

 

Utveckling 

Arbete- och välfärdsförvaltningen ser en möjlighet att bygga upp en egen 

verksamhet för barn i Ronneby kommun, genom att via Funktionsstöd starta 

ett eget boende för barn och unga enligt 9 § 8 LSS. Initialt kan det innebära 

en högre kostnad vid uppbyggnadsskede, men bör på sikt innebära en mer 

hållbar lösning, både för enskilda barn och deras familjer, men också ur ett 

ekonomiskt hållbart perspektiv. Ett boende på hemmaplan möjliggör 

specialanpassade lösningar med samlade professioner både internt inom vår 

egen förvaltning och med andra vårdgivare i vår egen region. 
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Kostnad  

Köp av verksamhet 

För barn och unga med omfattande funktionsnedsättning och 

beteendeproblematik ligger kostnaderna vid köp av verksamhet mellan 13-

17.000 kr/ dygn. Priset stiger beroende på omfattningen av barnets 

stödbehov. Högt räknad kan en placering kosta 6 205 tkr/år. Eventuellt stiger 

priserna under året. 

Boende i egen regi 

Det finns möjligheter att starta upp ett boende för barn och unga i Ronneby. 

Fastighet som skulle motsvara behovet finns på Friskyttevägen i Ronneby. 

Ett hus som tidigare använts som korttidsverksamhet inom Funktionsstöd. 

Fastigheten är i behov av renovering innan den kan tas i bruk. Dialog har 

förts med ägaren, Ronnebyhus. Till tjänsteskrivelsen bifogas förslag på 

avsiktsförklaring.      

Bedömning 

För att komma vidare med utveckling av boende för barn med komplexa och 

omfattande behov behöver beslut fattas om ändamålsenliga lokaler.       

Förslag till beslut 

Att nämnden för arbete- och välfärd beslutar föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att anta avsiktsförklaringen.      

Nämnden för arbete och välfärds beslut 2023-02-21 

Nämnden för arbete- och välfärd beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta avsiktsförklaringen. 

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på förslaget från nämnden för 

arbete och välfärd och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta avsiktsförklaringen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 112 Dnr 2023-000181 047 

Statsbidrag - Bostad först 

 

Sammanfattning  

Bostad Först en metodik som Socialstyrelsen förordar att Sveriges 

kommuner ska implementera för att arbeta med hemlöshet. I den föreslagna 

förändring som regeringens utredare redovisat i Samsjuklighetsutredningen, 

där ansvaret för stora delar av missbruksvården ska flyttas över till 

regionerna, så är hemlöshet och sociala insatser delar av det som 

kommunerna fortsatt kommer att bära ansvaret för. Socialstyrelsen kommer 

utifrån denna bakgrund att utlysa statsbidrag under kommande år för att 

kommunerna ska arbeta med metodiken.  

Under hösten 2022 beviljades Socialförvaltningen statsbidrag för 

förberedelsearbete för att undersöka behov och möjligheterna att 

implementera metoden Bostad först i Ronneby kommun. En projektledare 

anställdes som har gjort en kartläggning av hemlösheten i Ronneby samt 

påbörjat ett förankringsarbete med berörda parter.  

I januari 2023 lämnades en ny ansökan om statsbidrag in till Socialstyrelsen 

med syfte att kunna fortsätta arbetet med att förankra och implementera ett 

arbetssätt enligt Bostad Först i Ronneby kommun. Målsättningen är att 

kunna implementera metoden som ett ordinarie arbetssätt i verksamheten 

och därigenom uppnå bättre resultat gällande minskad hemlöshet.  

Ansökan är på 1 233 021 kr och syftar till att finansiera projektledare, del av 

boendesamordnare samt del av enhetschef under 2023.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att vid ett beviljande av 

medel från Socialstyrelsen för Bostad Först ta emot medel för insatser utifrån 

ansökan som gjorts.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S). 

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på förslaget från nämnden för 

arbete och välfärd och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att vid ett beviljande av medel 

från Socialstyrelsen för Bostad Först ta emot medel för insatser utifrån 

ansökan som gjorts.   

________________ 

Exp: 

Emma Stahre, verksamhetschef förvaltningen för arbete och välfärd  
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§ 113 Dnr 2023-000175 739 

Erbjuda medarbetare vaccinering för säsongsinfluensa 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2023-03-22 § 32 

Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera 

olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av influensa många gånger 

under livet. Det är också en anledning till att man måste vaccinera sig varje 

år för att få ett skydd. Därför är Folkhälsomyndighetens rekommendation att: 

personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och 

omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda 

boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten Smittskyddsläkare i 

Blekinge påtalar och rekommenderar också att vård- och omsorgspersonal 

vaccinerar sig mot säsongsinfluensan.      

Bedömning 

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska bl.a. vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 

olycksfall. I detta ingår personalens behov av vaccinationer. Vårdgivaren har 

också ett tydligt ansvar för patientsäkerheten, och genom att erbjuda 

vaccinationer till personalen kan man minska risken för att patienter utsätts 

för smitta.  

Dessutom utsätts verksamheten för mindre påverkan i samband med 

epidemier och utbrott om personalen inte smittas.  

VRI – vårdrelaterade infektioner är ett infektionstillstånd som patienter och 

personal inom vård-och omsorg utsätts för vid behandling, diagnostik eller 

omvårdnad. Det är av stor vikt att förebygga VRI för både arbetsmiljön och 

patientsäkerheten. I vård- och omsorgsförvaltningen finns många multisjuka 

och/eller äldre patienter som har nedsatt immunförsvar och som utsätts för 

smittrisk om personal arbetar med endast lite, knappt kännbara symtom. 

Patienter boende på våra vård- och omsorgsboende, har hemtjänst och/eller 

har hemsjukvård erbjuds varje år säsongsinfluensavaccin. Varje år 

vaccinerar hemsjukvården omkring 500 patienter mot säsongsinfluensan. De 

som vaccineras är de patienter som finns i verksamheten 

november/december när vaccinering sker. Övriga patienter utsätts för risk 

om personalen har en infektion och går till arbetet.  
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Personal utsätts för risk att bli smittad i sitt arbete genom kollegor, patienter 

och anhöriga. Vid spridning i en arbetsgrupp kan sjukfrånvaron öka och 

patientsäkerheten riskeras genom att vård och omsorg ej tillgodoses fullt ut. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-28, Beslut-2021000568-KS-§ 

261, togs beslut att anslå vård- och omsorgsnämnden pengar för vaccinering 

av säsongsinfluensan 2021.  

Medarbetarna behöver erbjudas säsongsinfluensa varje år eftersom 

influensavirus muterar. 2022 erbjöds medarbetarna vaccin men ingen 

finansiering fanns.  

Kostnad per 2022: Säsongsinfluensa = 600 kr/st för utförande och vaccin 

samt inställningskostnad för vaccinatörer 2500:-/vaccinatör (brukar vara 2 

st). I vård- och omsorgsförvaltningen arbetar enligt nedan (med vård och 

omsorg) totalt 881 st personer: 

 Tillsvidare: 572 st = 343 200 kr. 

  Visstidsanställda månadsavlönade: 79 st = 47 400 kr. 

  Visstidsanställda timavlönade: 230 st = 138 000 kr. 

 

Vilket innebär att, om alla 934 ska erbjudas att vaccineras mot 

säsongsinfluensan, blir det en kostnad av: 528 600 kr plus 5 000 kl för 

inställningskostnad.    

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 

- Erbjuda alla medarbetare inom vård-och omsorgsförvaltningen som arbetar 

med vård och omsorg vaccin mot säsongsinfluensan varje år.       

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2023-02-22 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att 

erbjuda alla medarbetare inom vård-och omsorgsförvaltningen som arbetar 

med vård och omsorg vaccin mot säsongsinfluensan varje år med tillägget att 

det sker under förutsättning att medel anslås från Kommunfullmäktige för att 

genomföra vaccinationerna. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Ola Robertsson (S).  
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Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag och 

att finansieringen om 528 600 kronor sker via kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter.  

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att avslå begäran om tilläggsanslag.       

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på framförda yrkanden och finner 

att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget förslag.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå vård- och omsorgsnämnden begäran om 

tilläggsanslag.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 114 Dnr 2023-000069 440 

Remiss avseende förslag till ändring av HSLF-FS 
2021:75 - förordnande och utlämnande av läkemedel 
och teknisk sprit 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2023-02-22 § 33 

Vård- och omsorgsnämnden har givits möjlighet till att inkomma med 

synpunkter på remiss avseende förslag till föreskrift om ändring av 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och 

utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Remissen innehåller även en 

konsekvensutredning. Synpunkter på förslagen ska ha inkommit till 

Läkemedelsverket senast 230320.       

Bedömning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer att vård- och omsorgsnämnden 

bör inkomma med synpunkter. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har skrivit 

ett förslag till svar på remissen och finns med som bilaga.       

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att: 

 - Bifogat svar kan sändas in till Läkemedelsverket.       

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2023-02-22 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

bifogat svar kan sändas in till Läkemedelsverket 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att skicka in vård- och omsorgsnämndens förslag till yttrande över förslag till 

ändring av HSLF-FS 2021:75 till Läkemedelsverket samt anser beslutet 

omedelbart justerat.       

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka in vård- och 

omsorgsnämndens förslag till yttrande över förslag till ändring av HSLF-FS 

2021:75 till Läkemedelsverket samt anser beslutet omedelbart justerat. 

________________ 

Exp: 

Läkemedelsverket 

Katarina Losell, MAS 
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§ 115 Dnr 2021-000291 209 

Arkitektur och kulturmiljöprogram för Ronneby 
kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2023-02-15 § 28 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har sedan tidigare utdelat uppdrag till 

förvaltningen, dessa uppdrag följs upp i Stratsys. Under 2022 har 

förvaltningen inte slutfört 4 uppdrag.  

Förvaltningen vill att två av dessa uppdrag ska få nya slutdatum till 2023-12-

31. Dessa är, ”Frågor om försiktighetsåtgärder enligt miljöbalken gällande 

vårt dricksvatten” samt ”Utarbeta förslag för hur arbetet med åtgärdspunkt 7 

i Vattenförsörjningsplanen. 

Uppdraget om bebyggelseinventering redovisas som två uppdrag i listan och 

kommer ursprungligen från KS au (kommunstyrelsens arbetsutskott) där 

förvaltningen skulle ta fram en projektplan för ett ”Arkitektur och 

kulturmiljöprogram”. Detta är genomfört och vid två tillfällen äskades 

pengar från KS (kommunstyrelsen) som motfinansiering som är ett krav mot 

det bidrag som Länsstyrelsen lämnar för dessa aktiviteter. KS beviljade inte 

medel för detta och 2022 lämnade den person som hade kunskapen för detta 

sin anställning. Nu kan inte förvaltningen lösa uppdraget och föreslår att KS 

tar bort uppdraget från miljö- och byggnadsnämnden.  

Uppdraget att ta fram rutiner för registerhållning avseende OVK 

(obligatorisk ventilationskontroll) samt uppföljning och kontroll av 

genomförda OVK-er finns som mål i nämndens verksamhetsplan klargörs 

från listan i Stratsys eftersom nämnden köpt in en modul som ska lösa dessa 

frågor      
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Förslag till beslut 

Att- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att flytta fram datumen för 

”Frågor om försiktighetsåtgärder enligt miljöbalken gällande vårt 

dricksvatten” samt ”Utarbeta förslag för hur arbetet med åtgärdspunkt 7 i 

Vattenförsörjningsplanen. 

 

 Att- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att skicka förslaget om att MBN 

inte ska utföra uppdraget om ”Bebyggelseinventering” även kallad 

”Arkitektur och kulturmiljöprogram” till KS för att ta beslut för avskrivning 

som uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden. 

Att- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att notera redovisningen för 

målet om OVK.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2023-02-15 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Miljö- och byggnadsnämnden flyttar fram datumen för ”Frågor om 

försiktighetsåtgärder enligt miljöbalken gällande vårt dricksvatten” samt 

”Utarbeta förslag för hur arbetet med åtgärdspunkt 7 i 

Vattenförsörjningsplanen till den 31/10 2023. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden skickar förslaget om att MBN inte ska 

utföra uppdraget om ”Bebyggelseinventering” även kallad ”Arkitektur 

och kulturmiljöprogram” till KS för att ta beslut för avskrivning som 

uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

3. Miljö- och byggnadsnämnden godtar redovisningen för målet om OVK 

och noterar det till protokollet. Förvaltningen ska redogöra för hur 

arbetet runt den nya modulen, för hantering av OVK, fungerar på 

nämndssammanträdet i april 2023.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att avsluta uppdraget avseende Bebyggelseinventering” även kallad 

”Arkitektur och kulturmiljöprogram”.     

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avsluta 

uppdraget avseende Bebyggelseinventering” även kallad ”Arkitektur och 

kulturmiljöprogram”. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 116 Dnr 2023-000101 101 

Dataskyddsombudets årsrapport 2022 

 

Sammanfattning  

Dataskyddsombudet ska enligt artikel 39 GDPR informera högsta ledningen 

om vad nämnder och styrelser i Ronneby kommunkoncern har att förhålla 

sig till, när det gäller dataskydd enligt GDPR. 

 

Dataskyddsombudet (DSO) har valt att sammanställa en årsrapport som visar 

hur kommunkoncernen under 2022 har behandlat personuppgifter utifrån 

några viktigt ställda krav i dataskyddslagstiftningen.  

 

Nämnder och styrelser har därför som personuppgiftsansvariga (PUA) ett 

ansvar att informera sig om innehållet i GDPR Dataskyddsombudets 

årsrapport 2022 Ronneby. Se bilagt underlag. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 117 Dnr 2019-000379 730 

Utredning av kommunens hälso- och 
sjukvårdsorganisation 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har sedan det kommunala övertagandet av 

hemsjukvården en hälso- och sjukvårdsorganisation bestående av 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor som arbetar med vård i 

hemmet, även mot de personer som har personlig assistans och som bor 

hemma. 

Socialnämnden har en mindre hälso- och sjukvårdsorganisation, bestående 

av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor, som dagtid arbetar 

mot nämndens LSS-boenden.   

Vård- och omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsorganisation sköter 

socialnämndens patienter på kvällar och helger. 

Efter initiativ av dåvarande äldrenämnden (nu vård- och omsorgsnämnden) 

beslutar kommunstyrelsen 2019-09-03 § 250 att uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för en gemensam 

hälso- och sjukvårdsorganisation. 

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-03-21 § 111 

presenterar utredare vid kommunledningsförvaltningen tre olika förslag 

avseende en framtida organisation för kommunens hälso- och 

sjukvårdsverksamhet varvid arbetsutskottet beslutar att utredningen ska 

fördjupas avseende alternativ tre och att förslag till implementeringsplan ska 

tas fram för detta förslag.  

Bedömning 

Utredare vid kommunledningsförvaltningen har genomfört en fördjupad 

utredning av det alternativ som innebär att kommunens totala hälso- och 

sjukvårdsorganisation samlas i en organisation under vård- och 

omsorgsnämnden. 

 

Den fördjupade utredningen är en vidareutveckling baserad på den utredning 

som presenterades för kommunstyrelsen i början av 2022. De slutsatser, 

utgångspunkter och ställningstaganden som presenterades i den första 
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utredningen kvarstår, men har här ärendet fördjupats och specificerats utifrån 

den inriktning arbetsutskottet beslutat. 

 

Utredningens innehåll bygger på intervjuer och mailkorrspondens som 

genomförts med representanter vid socialförvaltningen samt vård- och 

omsorgsförvaltningen samt på den risk- och konsekvensanalys som 

genomförts. Även delaktighet från medarbetare på ekonomi- respektive 

personalenheten har genererat fakta till utredningen.  

 

Vid en eventuell sammanslagning av de båda hälso- och 

sjukvårdsorganisationerna beräknas 5,85 tjänster övergå från socialnämnden 

till vård- och omsorgsnämnden. Överförningsbar budget är 4 449tkr då en av 

tjänsterna är inkomstfinansierad genom samarbete med Cura 

Individutveckling där en av tjänsterna är förlagd till Sjöarps gruppboende. 

 

Utredningen påvisar att behovet som de olika brukarna/patienterna har vilket 

medför att de båda förvaltningarna har helt olika arbetssätt utgör den absolut 

mest påtagliga risken vid en möjlig sammanslagning. Socialförvaltningens 

verksamhet upplever en stor rädsla för att deras preventiva arbete ska ”ätas 

upp” av den betydligt större verksamheten inom vård- och omsorg vilket 

bedrivs på ett arbetssätt som inte kan appliceras på socialförvaltningens 

brukare/patienter. 

En annan betydande risk är att varken den enhetschefsfunktion, som idag 

ansvarar för socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsarbete, eller den 

budgetpost denna funktion uppbär, kommer medfölja vid en 

sammanslagning. Resultatet av denna intention medför en förhöjd 

arbetsbelastning på mottagande enhetschef hos vård- och 

omsorgsförvaltningen, men även att sårbarheter i form av kunskap och 

samverkan kan uppstå med anledning av de båda förvaltningarnas skiftande 

brukar/patientunderlag och varierande arbetssätt. 

 

Brukare/patienter hos vård- och omsorgsförvaltningen anses inte riskera 

lidande vid en eventuell sammanslagning. 

 

En sammanslagning kan även medföra vissa positiva effekter på 

verksamheten så som exempelvis ökad kunskap hos vård- och 

omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvårdspersonal avseende 

funktionsstöds brukare/patienter samt ökad möjlighet till utbyte av 
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kunskaper och erfarenheter mellan de olika professionerna från de båda 

förvaltningarna. 

 

Nedanstående tre alternativ på genomlysning av kommunens befintliga 

hälso- och sjukvårdsarbete applicerat på lag och nationella strukturer likväl 

som lokala arbetssätt presenterades som alternativ på förslag till beslut vid 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-03-21 § 111. 

 

Förslag 1: 

* Dagens organisation av kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet 

kvarstår. 

Konsekvenser kvalitet: Nuvarande brister kvarstår 

Konsekvenser ekonomi: Inga förändringar 

Utredarens åsikt: Inget hållbart alternativ. 

 

Förslag 2: 

* Socialförvaltningen tar över ansvaret för hemsjukvård avseende brukare 

med personlig assistans i ordinärt boende. 

* Socialförvaltningen tillsätter sjuksköterska i beredskap vid längre 

helgledigheter så som påsk, midsommar, jul och nyår. 

* Vård- och omsorgsförvaltningen internfakturerar för genomförda insatser 

kvällar/nätter och helger i socialförvaltningens verksamhet. 

* Regelbunden samverkan mellan de båda förvaltningarna införs på samtliga 

nivåer där både rutiner, individer och samarbete diskuteras. 

* Tid för överrapportering mellan kvälls/natt/helgpersonalen till 

dagpersonalen ska möjliggöras genom förändrade scheman. 

Konsekvenser kvalitet: En betydande förbättring av patientsäkerheten och 

ökad trygghet för brukaren/patienten. 

Konsekvenser ekonomi: En ökad ekonomisk belastning för socialnämnden i 

form av utökning av tjänst samt ersättning för det arbete vård- och 

omsorgsförvaltningen utför.  

Utredarens åsikt: Med utgångspunkt i vad som är bäst för brukaren/patienten 

och kommunens medborgare förespråkas detta alternativ. 

 

Förslag 3: 
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* Kommunens totala hälso- och sjukvårdsverksamhet samlas i en 

organisation under vård- och omsorgsförvaltningen. 

Konsekvenser kvalitet: Jämlika anställningsvillkor. Kvaliteten för brukarna 

beror på hur väl det unika arbetssättet hos socialförvaltningen får kvarstå. 

Risk för ökad personalflykt hos socialförvaltningen då arbetsuppgifter och 

anställningsvillkor riskerar att förändras. 

Konsekvenser ekonomi: Inga större ekonomiska samordningsvinster kan 

förutspås då de båda verksamheternas olika inriktning inte kan tillåta 

neddragning av personal.  

Utredarens åsikt: Förslaget har fördelar likväl som nackdelar. Risken är dock 

överhängande att ingen av förvaltningarnas brukare/patienter gynnas av 

förändringen (socialförvaltningens brukare kanske till och med förlorar på 

omställningen) utan att vinsten endast blir en administrativ justering av 

organisationen. 

 

Den första utredningen var ute på remiss hos socialnämnden respektive vård- 

och omsorgsnämnden 2021/2022.  

 

Socialnämnden förespråkade förslag 1 tillsammans med förstärkt samverkan 

medan vård- och omsorgsnämnden förordade förslag 2. 

Utredaren ansåg att kommunens framtida organisation för hälso- och 

sjukvård skulle utformas med ”patientens bästa” i fokus ansåg att förslag 2 

gav både brukarens/patientens behov samt den framtida hälso- och 

sjukvårdsorganisation bäst förutsättningar.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen besluta  

 

att utifrån de båda utredningarnas innehåll fatta beslut enligt något av de tre 

presenterade alternativen ovan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.       
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Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 118 Dnr 2023-000178 251 

Informationsärende Aspan 

 

Sammanfattning  

Sara Jonasson, mark- och exploateringschef, ger information om Aspan.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringschef  
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§ 119 Dnr 2022-000052 214 

Ronneby 24:13 och Ronneby 24:16 - Upprättande av 
detaljplan för förskola 

 

Sammanfattning  

2020-11-26 § 293 gav Kommunfullmäktige Miljö- och byggnadsnämnden i 

uppdrag att ta fram en ny detaljplan för förskola och bostäder i Grönaslätt, 

område Ro-12 i översiktsplanen Ronneby 2035. Uppdraget kom att inriktas 

på förskola. Sedan uppdraget gavs har förutsättningarna förändrats. 

Utbildnings-förvaltningen ser idag inget behov av ytterligare förskoleplatser 

de närmsta åren, förutom i förhållande till de ytterligare bostäder som 

planeras tillföras Ronneby. Vidare har en utredning om trafikanslutning till 

området visat att området lämpar sig bättre för bostäder än förskola. Med det 

som bakgrund föreslås uppdraget ändras till att vara inriktat på bostäder.  

Bedömning 

När uppdraget gavs fanns ett stort behov av fler förskoleplatser i Ronneby. 

Förutsättningarna har sedan förändrats och utbildningsförvaltningen ser idag 

inget behov av ytterligare förskoleplatser de närmsta åren, förutom i 

förhållande till de ytterligare bostäder som planeras tillföras Ronneby. I det 

sammanhanget finns idag ett uppdrag om förskola söder om Risatorp, i 

området Ro-01 i översiktsplanen Ronneby 2035, där flera nya bostäder också 

väntas tillkomma. 

 

När förutsättningarna förändrades väcktes frågan om ovan planuppdrag i 

Grönaslätt ska inriktas på bostäder. En utredning om anslutning till området 

togs fram och presenterades för planberedningen. Utredningen har tittat på 

fyra alternativa anslutningsvägar (se nedan bild) och sett en möjlighet att 

ansluta området i läge C eller D förutsatt att planläggningen gäller bostäder. 

Alternativ A och B har uteslutits på grund av dess lutning och att det skulle 

innebära en kostnadskrävande byggnation.  
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ändra planuppdraget för Ronneby 24:13 och 24:16 till bostäder. 

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ändra 

planuppdraget för Ronneby 24:13 och 24:16 till bostäder. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(53) 
2023-03-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 120 Dnr 2022-000019 214 

Detaljplan för del av Listerby 16:8 m.fl. (idrottshall) 

 

Sammanfattning  

Enligt uppdrag 2021-09-30, § 205, har förslag till detaljplan för del av 

Listerby 16:8 m.fl. i Ronneby kommun upprättats.  

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 

möjliggöra uppförande av en idrottshall med kompletterande funktioner. 

Idrottshallen ska användas för skolverksamhet dagtid och till föreningar på 

kvällar och helger. Området ligger centralt i Listerby och är tänkt att fungera 

som en mötesplats och bidra till tätortsutveckling. 

Planarbetet hanteras med standardförfarande. Detaljplanen är förenlig med 

översiktsplanen och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten 

eller i övrigt av stor betydelse. Den antas inte medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

Detaljplaneförslaget planeras skickas ut på granskning 2023-03-24 till och 

med 2023-04-12. (2010:900).      

Bedömning 

Det finns ett behov av en ny idrottshall i Listerby för skolans verksamhet 

dagtid och för föreningar övrig tid. Befintlig gymnastiksal skulle kunna 

användas till andra ändamål för skolan. En förstudie kring ny idrottshall i 

Listerby har genomförts. Medborgardialog har skett genom samtal med 

bland annat föreningar och en öppen enkät på nätet. Förstudien har tittat på 

kostnader, förutsättningar, alternativ för utformning av hallar och jämfört tre 

olika platser. Vald plats motiveras bland annat med att den är nära till 

skolan, kommunen äger marken samt att det inte innebär en större ökning av 

genomfartstrafik i befintligt bostadsområde.  

Planområdet ligger i Listerby cirka 1,2 kilometer söder om E22:an. Det 

ligger i närheten av Listerby skola och gränsar till Yxnarumsvägen och 

Abergavägen. Öster och söder om planområdet är det bostadsbebyggelse.  

Planområdet består av delar av fastigheten Listerby 16:8 samt hela 

fastigheten Listerby 16:163. Båda ägs av Ronneby kommun. 

Planområdet omfattar cirka 6100 m². Idag finns ingen gällande detaljplan 

inom området. 
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Planförslaget medger användningarna Besöksverksamhet och 

Centrumverksamhet, vilket innebär att området på sikt skulle kunna anpassas 

till andra behov. Även ett mindre område med Teknisk anläggning finns. 

Området är redan ianspråktaget; det finns en grusplan och en bordtennishall 

samt gräsmatta mot befintlig bebyggelse. VA-ledningar ligger rakt igenom 

planområdet. För att möjliggöra en ny idrottshall planeras bordtennishallen 

rivas och VA-ledningarna flyttas.        

Förslag till beslut 

Att godkänna förslaget till detaljplan för del av Listerby 16:8 m.fl. 

(idrottshall) och sända ut detsamma för granskning.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S) och Anna Ekberg (KD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att 

beslutet justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget till detaljplan för del av 

Listerby 16:8 m.fl. (idrottshall) och skickar ut detsamma för granskning. 

Beslutet justeras omedelbart. 

________________ 

Exp: 

Karla Henzel, planarkitekt 

Matilda Stjernfäldt, planarkitekt  
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§ 121 Dnr 2022-000660 000 

Namnberedning 2023 

 

Sammanfattning  

Namnberedningen har mottagit ett förslag om att den nya idrottshallen i 

Listerby ska heta Listerby Idrottshall.  

Bedömning 

Namnberedningen ser inte något problem med det föreslagna namnet.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att ge 

idrottshallen namnet Listerby Idrottshall.  

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

idrottshallen namnet Listerby Idrottshall. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(53) 
2023-03-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr 2023-000140 221 

Lugnevi isarena Ronneby 24:7 - beslut om 
användningsförbud  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott drar ur ärendet.  

________________ 
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§ 123 Dnr 2023-000183 023 

Rekrytering av ny förvaltningschef, arbete- och 
välfärdsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Carl-Martin Lanér, kommundirektör, presenterar förslag till upplägg för 

arbetet med att rekrytera en ny förvaltningschef till arbete- och 

välfärdsförvaltningen.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Ola Robertsson (S), Tommy 

Andersson (S), Anna Ekberg (KD) och Sara Blixt (M). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar på att arbetsutskottet ger kommundirektören i 

uppdrag att återkomma med en planering för rekryteringen och att detta ska 

ske med interna resurser inom kommunen.       

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att 

återkomma med en planering för rekryteringen och att detta ska ske med 

interna resurser inom kommunen.   

________________ 

Exp: 

Carl-Martin Lanér, kommundirektör 

Cecilia Westlund, HR-chef  
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§ 124 Dnr 2022-000308 739 

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

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2023-02-22 § 25 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Bedömning 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2023 är:  

1–31 januari 2023 (gäller för okt-dec 2022) 1–30 april 2023 1 juli–31 augusti 

2023 1–31 oktober 2023 1-31 januari 2024   

Under perioden 1 januari - 31 januari har följande beslut rapporterats enligt 

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

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.      

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2023-02-22 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på vård- och omsorgsnämnden 

förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 125 Dnr 2022-000532 109 

MEDBORGARFÖRSLAG starta en öppen förskola i 
Ronneby 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2023-02-16 § 30: 

Ett medborgarförslag har inkommit, med önskemål om att Ronneby kommun 

ska erbjuda Öppen förskola i Ronneby alla vardagar mellan kl. 8-16. 

Ronneby kommun erbjuder redan idag Öppen förskola mån, ons och fre kl. 

08.30-11.30 i Kallinge. Den verksamheten utnyttjas inte fullt ut, varför 

Utbildningsförvaltningen inte ser något behov av att utöka verksamheten.      

Bedömning 

Medborgarförslaget beskriver önskemål om att Ronneby kommun ska starta 

en Öppen förskola, gärna i någon av villorna i Brunnsparken. I underlaget 

beskrivs ingående vilket innehåll verksamheten skulle kunna ha. Den öppna 

förskolan sägs kunna bli en ”utbildningsplats för föräldrar och barn, en 

mötesplats för att skapa broar mellan kulturer”. Förslaget bygger på ett 

exempel från Kalmar kommun, där en sådan verksamhet finns. 

Verksamheten antas kunna bli ett besöksmål för Blekinges alla barnfamiljer. 

Öppen förskola är inte lagstadgad och ska ses som ett komplement till den 

förskola som kommunen enligt lag ska erbjuda. I Ronneby är det få barn som 

inte är inskrivna i förskolan, vilket innebär att målgruppen är relativt liten. 

I medborgarförslaget går att läsa att det inte finns någon kommunal Öppen 

förskola i Ronneby kommun idag, vilket det gör. Utbildningsförvaltningen 

kommer att se över kommunikation kring befintlig verksamhet, samt fortsatt 

erbjuda möjlighet att inkomma med önskemål om förändringar av den 

befintliga verksamhetens innehåll.      

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå förslaget om att starta Öppen förskola i 

Ronneby med öppettider alla vardagar kl. 8-16, eftersom det redan finns en 

Öppen förskola i kommunen.      
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Utbildningsnämndens beslut 2023-02-16 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå förslaget om att 

starta Öppen förskola i Ronneby med öppettider alla vardagar kl. 8-16, 

eftersom det redan finns en Öppen förskola i kommunen. Verksamheten 

utnyttjas inte fullt ut, varför Utbildningsförvaltningen inte ser något behov 

av att utöka verksamheten. 

Propositionsordning 

Nicolas Westrup (SD) ställer proposition på utbildningsnämndens förslag 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget om att starta Öppen förskola i 

Ronneby med öppettider alla vardagar kl. 8-16, eftersom det redan finns en 

Öppen förskola i kommunen. Verksamheten utnyttjas inte fullt ut, varför 

Utbildningsförvaltningen inte ser något behov av att utöka verksamheten. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 126 Dnr 2023-000004 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 127 Dnr 2023-000005 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

1. Meddelande från Blekinge Tingsrätt- MS Bilservice i Backaryd AB 

har försatts i konkurs.  

2. Baskonsult AB- Tre frågor till kommunstyrelsen  

3. Ejnar Fjellmän- till kommunstyrelsen i kustnära kommuner  

4. Sydostleander- information till kommunstyrelsen  

5. Politisk samverkan för vård och omsorg- protokoll från 2023-02-17  

6. Utbildningsnämnden- protokollsutdrag från 2023-02-16 §§ 26-27 och 

32       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


