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§ 1 Dnr 2023-000007 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

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

till att jämte ordförande justera kvällens protokoll.  

________________ 
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§ 2 Dnr 2023-000008 101 

Godkännande av dagordning 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.  

________________ 
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§ 3 Dnr 2022-000574 101 

Presentation av trygghetsmätningen 2022 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  

________________ 
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§ 4 Dnr 2023-000009 109 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande medborgarförslag och förslag till behandling: 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen hanteras enligt nedan: 

 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  

Förslagsställarna 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(53) 
2023-01-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr 2023-000011 194 

Frågor 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det inte ställs några frågor.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 6 Dnr 2023-000010 193 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det inte ställts några 

interpellationer inför detta sammanträdet.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 7 Dnr 2023-000050 023 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, Ilkka Toivanen (RP) 

 

Sammanfattning  

Ilka Toivonen (RP) lämnar in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att godkänna Ilka 

Toivonen (RP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Ilka Toivonens (RP) avsägelse från 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen i Blekinge län om en ny 

sammanräkning för utseendet av en ny ersättare.  

________________ 

Exp: 

Ilka Toivonen  

Länsstyrelsen i Blekinge län  
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§ 8 Dnr 2022-000545 023 

Fyllnadsval till uppdrag som nämndeman efter Sanela 
Kazma (S) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska utse en ny nämndeman efter avsägelse från Sanela 

Kazma.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S).  

Yrkanden 

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

till ny nämndeman.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Martin Moberg (S) till ny nämndeman.  

________________ 

Exp: 

Martin Moberg  

Kanslienheten  

Blekinge Tingsrätt  
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§ 9 Dnr 2022-000604 023 

Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i AB Ronneby 
Helsobrunn efter Gina Hellberg Johansson (SD) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot i AB Ronneby Helsobrunn efter 

Gina Hellberg Johansson (SD).      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige utser Sandra 

Bergkvist (SD) till ny ledamot i AB Ronneby Helsobrunn.      

Propositionsordning 

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

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Sandra Bergqvist (SD) till ny ledamot i 

AB Ronneby Helsobrunn. 

________________ 

Exp: 

Sandra Bergkvist 

Kanslienheten, registrator  

AB Ronneby Helsobrunn, att: Johan Sjögren  
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§ 10 Dnr 2022-000605 023 

Fyllnadsval till uppdrag som nämndeman efter Bengt 
Åke Johansson (SD) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska utse en ny nämndeman efter Bengt Åke Johansson 

(SD).      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige utser Thomas 

Svensson (SD) till ny nämndeman efter Bengt Åke Johansson (SD).       

Propositionsordning 

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

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Thomas Svensson (SD) till ny nämndeman. 

________________ 

Exp: 

Thomas Svensson 

Kanslienheten, registrator 

Blekinge Tingsrätt  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(53) 
2023-01-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr 2023-000038 009 

Val av stämmoombud  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige förrättar val till stämmoombud för AB Ronneby 

Helsobrunn, AB Ronnebyhus, Ronnebyhus Holding AB, AB Ronneby 

Industrifastigheter, AB Ronneby Brunn, Ronneby Miljö & Teknik AB och 

Ronneby Miljöteknik Energi AB.   

Förslag till beslut 

1.  Kommunfullmäktige utser Lennarth Förberg (M) till ordinarie 

stämmoombud för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronnebyhus, Ronnebyhus 

Holding AB, AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronneby Brunn, Ronneby 

Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Malin Norfall (S) till ersättare som 

stämmoombud för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronnebyhus, Ronnebyhus 

Holding AB, AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronneby Brunn, Ronneby 

Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB.     

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       
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Beslut 

1.  Kommunfullmäktige utser Lennarth Förberg (M) till ordinarie 

stämmoombud för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronnebyhus, Ronnebyhus 

Holding AB, AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronneby Brunn, Ronneby 

Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Malin Norfall (S) till ersättare som 

stämmoombud för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronnebyhus, Ronnebyhus 

Holding AB, AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronneby Brunn, Ronneby 

Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

________________ 

Exp: 

Lennarth Förberg 

Malin Norfall  

Bolagen  
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§ 12 Dnr 2023-000039 009 

Val till Cura Individutvecklings familjerättsnämnd  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att utföra val av en ledamot och en ersättare till 

Cura Individutvecklings familjerättsnämnd.    

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige utser X till ledamot i Cura Individutvecklings 

familjerättsnämnd. 

 

2. Kommunfullmäktige utser X till ersättare i Cura Individutvecklings 

familjerättsnämnd. 

 

3. Kommunfullmäktige justerar beslutet omedelbart.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunfullmäktige utser Therese Åberg 

(M) till ledamot i Cura Individutvecklings familjerättsnämnd. 

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

(S) till ersättare i Cura Individutvecklings familjerättsnämnd.        

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Therese Åberg (M) till ledamot i Cura 

Individutvecklings familjerättsnämnd. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Martin Johansson (S) till ersättare i Cura 

Individutvecklings familjerättsnämnd. 

 

3. Kommunfullmäktige justerar beslutet omedelbart. 

_______________ 

Exp: 

Cura Individutveckling 

Therese Åberg 

Martin Johansson  
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§ 13 Dnr 2023-000040 009 

Val till samverkansnämnden  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att uträtta val av en ledamot och en ersättare till 

samverkansnämnden.  

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige utser X till ledamot i samverkansnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser X till ersättare i samverkansnämnden.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige utser Carina Aulin 

(SD) till ledamot i samverkansnämnden. 

Ola Robertsson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Rebecka Jirle (S) 

till ersättare i samverkansnämnden.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Carina Aulin (SD) till ledamot i 

samverkansnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Rebecka Jirle (S) till ersättare i 

samverkansnämnden. 

________________ 

Exp: 

Carina Aulin  

Rebecka Jirle  

Samverkansnämnden  

Kanslienheten, registrator  
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§ 14 Dnr 2023-000053 009 

Val av vice ordförande till Karlshamn och Ronneby 
överförmyndarnämnd 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige i Karlshamn har 2022-12-12 § 230 förrättat val till 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd. Karlshamn har även lämnat 

förslag till vice ordförande i nämnden vilken kommunfullmäktige i Ronneby 

väljer formellt.  

Karlshamn Kommun föreslår Cecilia Holmberg (M) till vice ordförande i 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd.     

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Karlshamns 

nominering av Cecilia Holmberg (M) till vice ordförande i Karlshamn och 

Ronneby överförmyndarnämnd och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Cecilia Holmberg (M) till vice 

ordförande i Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd. 

________________ 

Exp: 

Cecilia Holmberg  

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd  

Kanslienheten, registrator  
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§ 15 Dnr 2022-000597 041 

Drift- och investeringsbudget 2023, AB Ronnebyhus  

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus presenterar förslag till drift- och investeringsbudget för år 

2023.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-10 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna AB 

Ronnebyhus drift- och investeringsbudget för år 2023. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

tillägget att kommunfullmäktige uppmanar styrelsen för AB Ronnebyhus att 

begränsa hyreshöjningen under 2023 till 2 procent.  

 

Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på Sune Håkanssons (RP) 

tilläggsförslag.       

Propositionsordning 1  

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner AB Ronnebyhus drift- och 

investeringsbudget för år 2023. 

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus  
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§ 16 Dnr 2022-000627 206 

Taxor för gatuförsäljning i centrala Ronneby 

 

Sammanfattning  

Till största delen är dessa taxor kopplade till vårt evenemang, Tosia 

Bonnadán. 

Priserna för marknadsplats, serveringsvagn och el, har inte ändrats sedan år 

2015. Priserna för marknadsplatser och elpriser ligger lågt i förhållande till 

andra marknader av samma storlek.  

Förslaget innebär en ungefärlig fördubbling av kostnaden i jämförelse med 

vad som tidigare gällt samt en anpassning till de ökade kostnaderna för el. 

Taxeförslaget innebär också att vi anpassar oss efter den kostnadsbild för 

liknande evenemang som råder i övriga Blekingekommuner.  

En justering där vi tar ut högre taxa för de mest attraktiva platserna finns 

också med i detta förslag. 

 

Förslag till höjning till år 2023 (fredag-söndag) 

pris markhyror 2023 

Marknadsplats, 1200,00 kr per 3 meter (utställare med eget marknadsstånd) 

Serveringsvagn 8000,00 kr för 7 meter 

Demoplats 3000,00 kr 

Hyra ett marknadsstånd 1500 kr (ca 3 meter), placeras endast ut på 

Karlskronagatan (gågatan). 

 

Attraktiva områden för knallar att stå är:  

1600,00 kr per 3 löpmeter: Söderbro, Strandgatan fram till Nygatan och till 

Rosengatan. Gågatan och Västra Torggatan. 

Förslag på pris el år 2023   

10 amp 750,00 kr 

16 amp 1400,00 kr 

32 amp 2000,00 kr 
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Bedömning 

Vår bedömning är att justeringen av taxorna uppåt inte kommer att påverka 

våra gatuförsäljares intresse för att medverka vid de evenemang vi bjuder in 

till. Kostnadsbilden är i paritet med vad angränsande kommur tar ut vid 

liknande evenemang, där vi tidigare legat klart lägre. Prisjustering för ökade 

elkostnader kommer även att vara aktuellt för övriga Blekingekommuner.  

 

Förslag till beslut 

Att beslut enligt förslag fattas, så att de nya taxorna kan tillämpas för de 

evenemang som är inplanerade för 2023 och kommande år 
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Kommunstyrelsens beslut 2023-01-10 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget och 

att de nya taxorna kan tillämpas för de evenemang som är inplanerade för 

2023 och kommande år. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget och att de nya taxorna 

kan tillämpas för de evenemang som är inplanerade för 2023 och kommande 

år. 

 

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind, näringslivschef  

Angelica Coleman, biträdande näringslivschef  
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§ 17 Dnr 2021-000331 101 

Återrapportering av uppdrag 4- " Presentera ett förslag 
på ett upplägg med avgiftsbelagda pedagogiska 
måltider inom skolans grundskoleverksamhet" 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2022-09-27 § 178: 

Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till Teknik-, Fritid- och 

Kulturnämnden avseende förtydligande av frågeställningar gällande om 

ersättningen avser volymökning eller kvalitetsökning.  

Bedömning 

Utbildningsnämnden har fått remiss på ärendet och beslutar: - 

”Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till Teknik-, Fritid- och 

Kulturnämnden avseende förtydligande av frågeställningar gällande om 

ersättningen avser volymökning eller kvalitetsökning.”  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att: 

 - besluta att intäkterna skall gå till att täcka kostnader för volymökningar.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-10 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hänskjuta uppdraget till 

utredningen om att göra om kostenheten till beställar-/utförarorganisation. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S) och Peter Bowin (V).  

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta uppdraget till utredningen om att 

göra om kostenheten till beställar-/utförarorganisation. 

________________ 

Exp: 

Carl-Martin Laner, kommundirektör  

Teknik- fritid- och kulturnämnden  
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§ 18 Dnr 2022-000591 040 

Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2023 
samt direktiv till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 

lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 

att låna pengar. För att de kommunala bolagen inte därigenom ska erhålla 

konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

 

Förslaget till borgensramen har beaktat bolagens investeringsplaner för det 

kommande året. Dialog har förts med bolagens ekonomichefer. 

Internkontokrediter ingår inte i borgensramarna. 

 

Respektive bolags ram för upptagande av krediter, dvs den beviljade 

borgensramen, ska antas på bolagsstämma i varje bolag.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de 

kommunala bolagen. Borgensramarna 2023 föreslås enligt nedan. 

 

 

 

 

Bolag Nuvarande 

borgensram 

Önskad 

förändring 

Ny 

borgensram 

AB Ronnebyhus 475,0 - 475,0 

AB Ronneby 

Industrifastigheter 

450,0 75,0 525,0 

Ronneby Miljö 

och Teknik AB 
1 100,0 - 1 100,0 

AB Ronneby 

Helsobrunn 
96,9 - 96,9 

Totalt (mkr) 2 121,9 75,0 +2 196,9 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutat att gälla tillsvidare: 

* att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475,0 mkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 

* att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 525,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

* att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

* 1 100,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

* att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

* val av ordförande vid stämman 

* godkännande av röstlängd 

* val av justeringsman 

* prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-10 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att gälla 

tillsvidare: 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475,0 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 525,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

 1 100,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att att gälla tillsvidare: 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475,0 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 525,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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 att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

 1 100,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

________________ 

Exp: 

Kommunens bolagsstämmoombud  

Johan Sjögren, ekonomichef  

AB Ronnebyhus  

AB Ronneby Industrifastigheter  

Ronneby Miljö & Teknik AB 

AB Ronneby Helsobrunn 
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§ 19 Dnr 2022-000494 041 

Rättelse av kommunfullmäktiges beslut 2022-12-21 § 
275- Budget 2023 Ronneby Miljöteknik AB och 
Ronneby Miljöteknik Energi AB- Rättelse av beslut  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-21 § 275 att: 

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

2. Godkänna Ronneby Miljö & Teknik AB:s investeringsbudget om 175 260 

kronor för år 2023. 

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

4. Godkänna Ronneby Miljöteknik Energi AB:s investeringsbudget för år 

2023. 

5. Notera att förslagen till investeringsbudget inte bedöms påverka bolagets 

borgensram.  

 

Ett skrivfel har upptäckts avseende punkt två i fullmäktigs beslut. Rätt 

summa ska vara 175 260 000 kronor (etthundrasjuttiofem miljoner 

tvåhundrasextio tusen kronor). Fullmäktige föreslås rätta detta beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

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

175 260 000 (etthundrasjuttiofem miljoner tvåhundrasextio tusen kronor) 

kronor för år 2023. 

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

4. Godkänna Ronneby Miljöteknik Energi AB:s investeringsbudget för år 

2023. 

5. Notera att förslagen till investeringsbudget inte bedöms påverka bolagets 

borgensram.  

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

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

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

175 260 000 (etthundrasjuttiofem miljoner tvåhundrasextio tusen 

kronor) kronor för år 2023. 

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

4. Godkänna Ronneby Miljöteknik Energi AB:s investeringsbudget för 

år 2023. 

5. Notera att förslagen till investeringsbudget inte bedöms påverka 

bolagets borgensram. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 20 Dnr 2023-000046 009 

Brantafors Vattenverk- Utökning av investeringsbudget 

 

Sammanfattning  

Ärende avseende utökad investeringsbudget för Ronneby Miljö & Teknik 

AB avseende ombyggnad av Brantafors Vattenverk      

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-10 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en utökad 

investeringsbudget för Ronneby Miljö & Teknik AB för projektet 

ombyggnad av Brantafors Vattenverk om 31,3 miljoner kronor. Det vill säga 

totalt 131 miljoner kronor.  

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner en utökad investeringsbudget för Ronneby 

Miljö & Teknik AB för projektet ombyggnad av Brantafors Vattenverk om 

31,3 miljoner kronor. Det vill säga totalt 131 miljoner kronor.  

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB  
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§ 21 Dnr 2022-000213 192 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) och 
Mia Persson (MP) stärk demokratin - gör försök med 
sänkt rösträttsålder 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) och Mia Persson (MP) har inkommit med motion om 

sänkt röstålder. Den svenska Demokratiutredningen från 2016 föreslog att en 

försöksverksamhet med 16 års rösträttsålder bör genomföras vid lokala val. 

Därefter ska en vetenskaplig utvärdering göras, inför ett beslut på nationell 

nivå. Ett 20-tal kommuner har på olika sätt visat sig positiva till 

försöksverksamhet. Miljöpartiet föreslår att Ronneby kommun ansöker om 

att genomföra försök med sänkt rösträttsålder i kommande kommunalval.  

Bedömning 

I betänkande från 2016 års Demokratiutredning återfanns ett förslag rörande 

att på försök ska sänka rösträttsåldern i kommunala val till 16 år i frivilligt 

deltagande kommuner. Detta och liknande förslag är också något som lyfts 

flertalet gånger i riksdagen de senaste åren. 

Förslagen har dock inte gått igenom. I konstitutionsutskottets betänkande 

(2021:22: KU26, s. 13–15) föreslogs att samtliga motioner om sänkt 

rösträttsålder skulle avslås. Utskottet noterade Demokratiutredningens 

förslag om en försöksverksamhet avseende sänkt rösträtt på kommunal nivå, 

men då Regeringskansliet fortfarande bereder förslaget var de inte villiga att 

bifalla motioner av detta slag. I riksdagen röstade samtliga närvarande 

ledamöter från Miljöpartiet och Vänsterpartiet mot utskottets förslag och för 

en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder, medan resterande partiers 

närvarande ledamöter röstade för konstitutionsutskottets förslag om att avslå 

motionerna (prot. 2021/22:71, s. 63). 

 

Demokratiutredningen bedömer att en kommun som genomför 

försöksverksamheten med sänkt rösträttsålder till 16 år vid valen till 

kommunfullmäktige 2018 och 2022 skulle få en  

sammantagen extra kostnad på mellan två och tre miljoner kronor (SOU 

2016:5).  

Med utgångspunkt i att en majoritet i riksdagen röstat för avslag avseende 

sänkt rösträttsålder samt med hänsyn till de kostnader ett ökat antal 

röstberättigade skulle medföra vid ett framtida val till kommunfullmäktige, 
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rekommenderar därför utredare vid kommunledningsförvaltningen att 

Ronneby kommun prioriterar andra åtgärder för att öka ungas inflytande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med hänvisning till att Demokratiutredningens förslag 

inte har genomgått full beredning och beslutats av Sveriges riksdag.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-10 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

hänvisning till att Demokratiutredningens förslag inte har genomgått full 

beredning och beslutats av Sveriges riksdag. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP).  

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att 

Demokratiutredningens förslag inte har genomgått full beredning och 

beslutats av Sveriges riksdag. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Akten  
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§ 22 Dnr 2021-000175 101 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) om att 
införa mensskydd på kommunens offentliga toaletter 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) har inkommit med en motion avseende gratis 

mensskydd på kommunens offentliga toaletter för att underlätta för alla 

menstruerande personer som har glömt mensskydd eller som överraskas av 

att mensen kommer plötsligt. Detta kan genomföras genom att t.ex. köpa 

boxar med mensskydd från Menssäkrad.        

Bedömning 

Ronneby kommun har, enligt information från Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen, 10 offentliga toaletter:  

 

1. Brunnsparken, vid Basaren/kiosken 

2. Brunnsparken, vid Bäckahästen 

3. Brunnsparken, vid Naturum 

4. Ronneby centrum, i Rådhusparken 

5. Ronneby centrum, parkeringen vid gamla Arbetsförmedlingen 

6. Ekenäs, parkeringen vid tankstationen 

7. Karö, servicehuset vid gästbryggorna 

8. Kallinge, vid fritidsgården 

9. Aspan, på campingen (säsong) 

10. Järnavik, vid båthuset (säsong) 

 

Menssäkrad, som ägs av det sociala företaget World Period Group AB, säljer 

menssäkra produkter, bl.a. en mensskyddslåda med lock – fylld med 

mensskydd. En sådan låda kostar 695 kr. En laddning mensskydd till 

mensskyddslådan för påfyllning kostar 399 kr.  

 

Kostnaden för att införa mensskydd uppgår initialt till 7000 kr för inköp av 

startkit till samtliga toaletter. Efter kontakt med Forshaga kommun, som 

infört mensskydd 2020, kan den årliga kostnaden för påfyllning beräknas till 

ca 5000 kr. Kostnaden bedöms tas inom teknik-, fritid- och kulturnämndens 

befintliga budget.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

förslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.      
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Kommunstyrelsens beslut 2023-01-10 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Bifalla motionen. 

2. En utvärdering görs i mars 2024 och redovisas till 

kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering görs i mars 2024 

som redovisas till fullmäktige.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Sofie Ceder 
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§ 23 Dnr 2022-000449 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG Hjärtstartare 

 

Sammanfattning  

Magnus Stridh har lämnat ett medborgarförslag rörande hjärtstartare. I 

korthet innebär förslaget att kommunen skall tillse att hjärtstartare finns 

tillgängliga alla tider på dygnet i centrala Ronneby och Brunnsparken.      

Bedömning 

I enlighet med Hjärtstartarregistret finns 3 hjärtstartare tillgängliga i 

Ronneby dygnet runt. De finns på Ronneby Padel, på Västra Industrigatan 8, 

Kottens förskola på Vierydsvägen 38 och på Brunnsparkens Vandrarhem 

och BoB på Övre Brunnsvägen 54. Placeringen i centrala Ronneby är inte 

optimal medan Brunnsparken får anses vara tillfyllest enligt 

förslagsställarens skrivning. 

 

Det är en viktig trygghetsfråga att man snabbt kan få hjälp vid hjärtbesvär 

under de första minuterna. 

 

Förslaget bör därför bifallas i de stycken som förslagsställaren ställer, dvs 

utanför biblioteket och utanför stadshuset. Båda ställena har idag 

hjärtstartare tillgängliga inomhus varför det endast behöver anskaffas skåp 

för utomhusanvändning eftersom hjärtstartaren bör skyddas från kyla, stötar 

och damm för att hålla längre. Uppskattad inköpskostnad per utomhusskåp 

med värme och ventilation är cirka 9 000kr. 

 

Vill man förstärka i Brunnsparken kan motsvarande lösning göras för den 

som idag finns i Naturum.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att införskaffa skyddsskåp i enlighet 

med ovan varför medborgarförslaget får anses vara bifallet.      

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-10 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Roger Fredriksson (M), Nicolas 

Westrup (SD) och Peter Bowin (V).  
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Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att 

om kommunen förfogar över hjärtstartaren på naturum görs motsvarande 

även för denna hjärtstartare.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget samt beslutar att om 

kommunen förfogar över hjärtstartaren på naturum görs motsvarande även 

för denna hjärtstartare. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Bibbi Rönnlund, handläggare  
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§ 24 Dnr 2022-000372 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG ang förnya 
Ronneby Torg. 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren framför följande medborgarförslag: Öka besök och trivsel 

på torget. Det finns flera exempel där kommuner valt att satsa på 

uthyrningsbara marknadsstånd. Både av mindre kommuner samt i större 

städer som i kvarter vill underlätta till ökad försäljning av närproducerat, 

loppis och säsongsbetonade försäljning samt möjliggöra utökad 

försäljningsyta för redan etablerad verksamhet. Målgrupper är den enskilda 

individen, föreningar, lokala näringsidkare, skolklasser, ung företagsamhet 

och varför inte politiker. Det ligger i vår framtid att återanvända och i 

Ronneby är loppis ett välkänt och välbesökt sätt att umgås i Brunnsparken. 

Kommunen borde också underlätta till närproducerad försäljning som också 

ligger i tiden, med t ex Reko-ring. Med permanenta marknadsstånd 

underlättar och försköna man intrycket inför evenemang som Toisa 

bonnadagen och med valstugor. Integration kan komma att öka då loppis 

samlar alla grupper i samlat gemensamt intresse. Med belyst yta i 

marknadsstånden ökar allmänt tryggheten under den mörka tiden på torget. 

Marknadsstånden skulle enkelt kunna bokas digitalt och en avgift tas ut. 

Eluttag underlättar och breddar möjligheter till fler försäljare som kan vara i 

behov av ström. Torget är stort så att hitta en lämplig placering kan inte bli 

svårt, för t ex 8 marknadsstånd. Förslaget skulle gynna många och stimulera 

till mer besök av torget samt öka tryggheten. Ett naturligt sätt att umgås i en 

förskönad miljö.  

Bedömning 

Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningen har lämnat följande svar på 

medborgarförslaget som antagits av deras nämnd: ”Miljö och 

Byggnadsförvaltningen fick i uppdrag 2019 att utföra en stadslivsanalys och 

trafikanalys i Ronneby centrum, torget inkluderat. Uppdraget ska utföras 

gemensamt av Miljö och Byggnadsförvaltningen, 

Kommunledningsförvaltningen och Teknik, Fritid och Kulturförvaltningen. 

Medel för utredningen tilldelades Miljö och Byggnadsförvaltningen 2020. 

Då är det lämpligt att medborgarförslaget beaktas i denna stadslivsanalys”. 
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Mark- och exploateringsenheten lämnar ytterligare synpunkter att det skulle 

kunna vara möjligt att ha en ”lottbod” på plats på torgets om kan hyras ut till 

exempel till föreningar. I arbetet med marknader såsom Tosia är det viktigt 

att föreningarna få en möjlighet att vara med. Mark- och 

exploateringsenheten ser att kommunen har ett antal idéer om torgets vidare 

utveckling och delar Teknik- fritid- och Kulturförvaltningens yttrande att det 

är n bra tanke att ta med torget för ordentlig genomlysning i stadslivsanalyse. 

Vidare finns det mycket material att använda vidare genom den 

arkitekttävling som genomfördes från Miljö- och byggnadsnämnden för ett 

antal år sedan. 

 

Stadsarkitekten är hörd i frågan och lämnar följande yttrande: Det finns flera 

fördelar med en sådan satsning, dels gestaltningsmässigt (att hålla ihop 

helheten mm), dels för att locka besökare till torget och stadskärnan. Vi 

behöver att det händer saker i stadskärnan även under tiden vi tar fram vår 

långsiktiga strategi i stadslivsanalysen m.fl. projekt. Kanske behöver dessa 

marknadsstånd inte ha en permanent plats utan kunna tas fram/tas undan och 

användas på olika platser?  

 

Då flera delar inom kommunen är positiva till att arbeta vidare med 

attraktiviteten kring torget bör en utredning genomföras vad som kan göras 

och med vilka medel samt kopplat till medborgarönskemål och tidigare 

material som finns inom kommunen.  

Förslag till beslut 

Alternativ 1: 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat.  

 

Alternativ 2: 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att anser medborgarförslaget besvarat och ge 

teknik- fritid- och kulturförvaltningen i samarbete med andra berörda 

förvaltningar/enheter i uppdrag att genomföra utredning om möjligheter med 

torgförändringar enligt text.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-10  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Lova Necksten (MP). 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 25 Dnr 2020-000658 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG angående 
trafiksituationen vid Lidl-/Preeminfarten 

 

Sammanfattning  

Förslagsskrivaren skriver följande: Trafiksituationen vid Lidl- 

/Preeminfarten Jag föreslår att utfarten från CPL Verktygsgatan söderut 

utökas till två filer, vilket skulle förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet. 

Bilister som skall svänga in till Lidl och måste lämna företräde för mötande 

trafik stoppar upp trafiken med risk för köbildning och i värsta fall kökrockar 

Bedömning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att ändra infarten vid Lidl/Preem för 

att förbättra trafiksituationen. Förslagsställaren föreslår att utfarten från 

cirkulationsplatsen Verktygsgatan söderut utökas till två filer, vilket skulle 

förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet.  

Teknik- Fritid- och Kulturnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 

och deras svar lyder: Kommunstyrelsen har givit Strategiska 

utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram en FÖP för området längs 

Karlshamnsvägen och att Mark och exploateringsenheten arbetar med ny in- 

och utfart till Karossen så anser TFK att medförslaget anses besvarat genom 

att dessa enheter arbetar strategiskt med trafiken på Karlshamnsvägen. 

Mark- och exploateringsenheten har under 2021 jobbat med alternativa 

lösningar för in- och utfart mot Stora COOP som öppnar i april 2022. 

Utredning visar att det är möjligt att anlägga två fält ut från cirkulationen 

men att problem finns, dels ledningar, dels markägarfråga dels 

detaljplanefråga. Något beslut finns inte om att genomföra förändringar i 

aktuell cirkulationsplats men att det är möjligt framöver att förändringar 

sker.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-10 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge enheten för mark- och 

exploatering i uppdrag att göra en förändring i enlighet med intentionens i 

förslaget samt anse medborgarförslaget besvarat med detta. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V).  

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge enheten för mark- och exploatering i 

uppdrag att göra en förändring i enlighet med intentionens i förslaget samt 

anse medborgarförslaget besvarat med detta. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten  
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§ 26 Dnr 2023-000057 192 

Motion från Sune Håkansson (RP) angående 
utformning av protokoll  

Sammanfattning  

Sune Håkansson (RP) lämnar följande motion: 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2022 framkom att det 

finns vissa oklarheter om hur beslut skall tolkas. Ärendet gällde val av ny 

ledamot, tillika ordförande, i ett kommunalt bolag. Till vissa delar gäller 

frågeställningarna även kommunala nämnder och styrelser.  

För de kommunala nämnderna är frågeställningarna: 

Antag att en ledamot, måhända ordförande, avsäger sig uppdraget, måhända 

”med omedelbar verkan”. 

a. Behöver kommunfullmäktige godkänna avsägelsen? 

b. Från vilken dag gäller avsägelsen? I extremfallet kan ju hela 

nämnden vilja avgå. 

c. Från vilken dag gäller nyvalet? Beslutstidpunkt, när protokollet 

justeras, när beslutet vunnit laga kraft? 

För våra aktiebolag gäller motsvarande frågor. En skillnad är att fullmäktige 

när som helst, utan angivande av skäl, kan avsätta en ledamot. En annan 

skillnad är att beslutet måste konfirmeras av en bolagsstämma, måhända en 

extra sådan. 

En extra fråga blir: Bör kommunfullmäktige kräva att en ledamot kan 

avsättas, alternativt avgå, enbart i samband med ordinarie bolagsstämma. 

Både för nämnder och bolag gäller att de skall justeras ”i tid”. Därefter skall 

de anslås ”i tid”. Vad händer annars? Måste besluten tas om? 

För våra bolag gäller troligen ingen lag om att protokoll skall anslås. I varje 

fall synes det slarvas mer där. Har detta någon juridisk betydelse? 

Jag föreslår: 

Att kommunfullmäktige får en redogörelse för gällande regler och därtill, 

måhända, förslag på förändringar.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 27 Dnr 2023-000073 192 

Motion från Ola Robertsson (S) och Peter Bowin (V) - 
Ronneby kommun ska bekosta arbetsskor till personal 
inom vård och omsorg 

 

Sammanfattning  

Ola Robertsson (S) och Peter Bowin (V) lämnar följande motion: 

I traditionellt manliga yrken är det vanligt med fria arbetsskor, till exempel 

har åttio procent av landets kommunala park- och anläggningsarbetare fria 

arbetsskor. Motsvarande siffra för personal inom äldreomsorgen är tio och i 

hemtjänsten sju procent. Detta visar en undersökning från tidningen 

Kommunalarbetaren. 

Det är uppenbart att det handlar om kön. De som har slitsamma 

kvinnodominerade yrken borde ha samma självklara rätt till bra skor. 

Många inom Äldreomsorgen och Hemtjänsten har belastningsskador och 

smärtor i knän, höfter, rygg, nacke och axlar. Något som stadiga och 

fotriktiga skor kan motverka. 

Det är inte ovanligt att personalen inom äldreomsorgen och hemtjänsten 

arbetar i badtofflor eller Foppatofflor. Lönerna in låga och ska räcka till 

hyra, mat och kläder till barnen. Att köpa ändamålsenliga arbetsskor är inte 

alltid möjligt.  

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att Ronneby kommuns personal 

inom vård och omsorg ska fi sådana skor betalda av arbetsgivaren en gång 

per år.  

Under pandemin fick personalen applåder och kallades för välfärdshjältar. 

Men uppskattning och fina ord förebygger inte arbetsrelaterade skador. 

Vi föreslår att Ronneby kommun ska tillhandahålla ordentliga och 

ändamålsenliga arbetsskor åt anställda inom den kommunala vård och 

omsorgen.        

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till vård- och 

omsorgsnämnden för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 28 Dnr 2023-000067 103 

Val till ombud - Föreningen Energikontor Syd  

 

Sammanfattning  

Föreningen Energikontor Sydosts (ideell förening) medlemmar utgörs av 

kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skånes län. 

Föreningens operativa verksamhet ska bedrivas av det föreningen helägda 

Energikontor Syd AB. Genom bolagets energiexperter kompletteras ägarnas 

egen kompetens inom energi- och klimatområdet. Via projekt och 

uppdragsfinansierade insatser stödjs ägarnas verksamhetsutveckling och 

övriga aktörer i syd får stöd så de kan bidra i den hållbara omställningen. 

Energikontor Syd växlar upp lokal och regional finansiering, koordinerar och 

utvecklar gemensamma projekt och uppdrag till nytta för ägarnas 

medarbetare och beslutsfattare, samt involverar viktiga nyckelaktörer. Via 

förordning har Energikontor Syd ansvaret för att utveckla och stärka den 

kommunala energi- och klimatrådgivningen.  

För mandatperioden 2023–2026 har varje medlemskommun och -region rätt 

att utse ett (1) ombud med en (1) ersättare. Kommande ordinarie 

föreningsstämma för Föreningen Energikontor Sydost genomförs troligen 

mars 2023, vid stämma har varje medlem en röst. Röstning får ske genom 

ombud.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunfullmäktige utser Nicolas 

Westrup (SD) till ordinarie ombud. 

 

Tommy Andersson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Ola 

Robertsson (S) till ersättare.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Nicolas Westrup (SD) till ordinarie 

ombud med Ola Robertsson (S) som ersättare till Föreningen Energikontor 

Syd. 

________________ 

Exp: 

Nicolas Westrup 

Ola Robertsson 

Energikontor Sydost, enligt instruktion 
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§ 29 Dnr 2023-000072 023 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i teknik-, fritid- 
och kulturnämnden, Stefan Hellström (SD) 

 

Sammanfattning  

Stefan Hellström (SD) lämnar in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 

teknik-fritid- och kulturnämnden.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige utser Thomas 

Svensson (SD) till ny ersättare efter Stefan Hellström (SD).       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Stefan Hellströms (SD) avsägelse.  

2. Kommunfullmäktige utser Thomas Svensson (SD) till ny ersättare.  

________________ 

Exp: 

Stefan Hellström 

Thomas Svensson 

Kanslienheten  

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Personalenheten  
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§ 30 Dnr 2023-000074 023 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i AB Ronneby 
Helsobrunn, Magnus Björk (S) 

 

Sammanfattning  

Magnus Björk (S) lämnar in en avsägelse från uppdraget som ledamot i AB 

Ronneby Helsobrunn.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S).  

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Peter Bowin (V) 

till ny ledamot i AB Ronneby Helsobrunn.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Magnus Björk (S) avsägelse. 

2. Kommunfullmäktige utser Peter Bowin (V) till nya ledamot i AB 

Ronneby Helsobrunn. 

________________ 

Exp: 

Magnus Björk 

Peter Bowin 

AB Ronneby Helsobrunn, att: Johan Sjögren  

 


