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Dnr 2021-000001 101

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande
justera dagens protokoll.
________________
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§ 153

Dnr 2021-000005 101

Information från näringslivschefen
Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Magnus Pettersson
(S).
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
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§ 154

Dnr 2021-000259 303

Anhållan om införlivande av fastighet i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Vieryd
2:36
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheten Vieryd
2:36 i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Motivering till anhållan för införlivande:
Fastigheten ligger i direkt anslutning till de befintliga verksamhetsområdena
för vatten och spillvatten. Visas enligt karta där fastigheten är rödmarkerade
och verksamhetsområdet är skrafferade. Fastigheten ingår i ett större
sammanhang enligt 6 § i LAV och ett behov av vattentjänster föreligger.
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Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att införliva fastigheten Vieryd 2:36 i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheten
Vieryd 2:36 i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 155

Dnr 2021-000215 269

Nya verksamhetsområden för dagvatten fastighet och
dagvatten gata i Ronneby kommun
Sammanfattning
Föreslagen Va-taxa för anläggningsavgift i Ronneby kommun är uppbyggd
på 4 vattentjänster. Dessa vattentjänster är vatten, spillvatten, dagvattengata
och dagvattenfastighet. Idag finns det verksamhetsområde för 3
vattentjänster. De befintliga verksamhetsområdena är vatten, spillvatten och
dagvatten. Verksamhetsområdet dagvatten behöver delas upp till dagvatten gata och dagvatten - fastighet.
Nya verksamhetsområden bildas för dagvatten – gata och dagvatten fastighet enligt bifogat dokument.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta om två nya verksamhetsområden för
dagvatten – gata och dagvatten – fastighet att gälla från 2021-06-01.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om två nya verksamhetsområden för dagvatten
– gata och dagvatten – fastighet att gälla från 2021-06-01.
Deltar i debatten
I debatten deltar Willy Persson (KD).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om två nya
verksamhetsområden (enligt bilaga) för dagvatten – gata och dagvatten –
fastighet att gälla från 2021-06-01.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 156

Dnr 2021-000154 214

Ronneby 22:1 - Ändring av detaljplan för Viggen Östra
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden antog ändring av detaljplan nr. 241 för
Ronneby 22:1 (Viggen Östra) 2020-04-22 § 115 och de nya
planhandlingarna fick löpnummer 437. Vid nedladdning till karta databasen
uppdagades att planområdesgränsen har ändrats vilket inte ingått i
planuppdraget. Vidare har justeringar mellan allmän plats och kvartersmark
inte utförts. Dessa brister har medfört att ändringen av detaljplanen inte kan
ligga till grund för avsedda lantmäteriförrättningar.
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2020-11-25 § 369 Miljö- och
byggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Ronneby 22:1
(Viggen Östra) med begränsat standardförfarande. Ett begränsat förfarandet
innehåller endast ett kommunikationstillfälle. Om dem som kommunen
samråder med godkänner förslaget går förslaget direkt vidare för antagande
och kommunikationstillfället granskning uteblir.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att avhjälpa brister i
planområdesgränsen som uppstod vid tidigare uppdrag om ändring.
Ändringen syftar också till att genomföra justeringar av gränser mot allmän
plats i enlighet med tidigare planuppdrag om ändring. Ändringen av
detaljplanen befäster rådande markanvändning.
Samtliga handlingar finns på: https://ronneby.se/andringviggenostra.
Bedömning
Ändringen av detaljplan innebär fortsatt att området harmonierar med övrig
pågående verksamhet och handel i Viggen-området och fastställer samtidigt
rådande situation inom planområdet.
Om samtliga i samrådskretsen godkänner planförslaget under samrådet kan
detaljplanen antas direkt i enlighet PBL 5 kap 18.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha
något att erinra mot förslaget över förslaget till Ändring av detaljplan för
Ronneby 22:1 m.fl., Västervägen, (Viggen Östra) och fyller i bifogad
blankett om ett godkännande av planförslaget.
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Arbetsutskottets beslut 2021-03-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något
att erinra mot förslaget över förslaget till Ändring av detaljplan för Ronneby
22:1 m.fl., Västervägen, (Viggen Östra) och fyller i bifogad blankett om ett
godkännande av planförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot förslaget över förslaget till
Ändring av detaljplan för Ronneby 22:1 m.fl., Västervägen, (Viggen Östra)
och fyller i bifogad blankett om ett godkännande av planförslaget.
________________
Exp:
Hanna Farming, strategiska samhällsutvecklingsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(164)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-04
Kommunstyrelsen

§ 157

Dnr 2017-000402 217

Rönnbäret 2 - Detaljplan för flerbostadshus granskning
Sammanfattning
Planarbetet för Rönnbäret 2 m.fl. startade i samband med att miljö- och
byggnadsnämnden beviljade planbesked 2017-10-25 § 203. Efter
planbeskedet beviljades har ett planavtal ingåtts med fastighetsägaren till
Rönnbäret 2. Detaljplanen upprättas genom ett utökat planförfarande i
enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).
Detaljplanen har tidigare varit utskickad på granskning till berörda
myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2021-01-22 till och
med 2021-02-12.
Efter granskningen har ändringar och förtydliganden gjorts i
planhandlingarna. Ronneby kommun bedömer att ändringen är av begränsad
betydelse. Med anledning av detta väljer därför kommunen att i enlighet med
vad som framgår i förarbetet En enklare planprocess, prop. 2013/2014:126,
sid. 95 att låta berörd fastighetsägare, i detta fall Rönnbäret 1, ta del av
granskningshandlingarna på nytt.
Bedömning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse som är
kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2 som finns belägen i
ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort.
Ändringarna sedan första granskningstillfället grundar sig i att
markföroreningarna inom fastigheten påverkar delar av slänten och kommer
behöva saneras. Detta innebär att all natur som finns idag inte kan bevaras.
Ronneby kommun bedömer att växtligheten inom berört område framförallt
består av sly, mindre träd och buskage. Intensionen är att bevara värdefulla
större träd som finns inom en del av planområdet. Närliggande grönska och
höga träd vilka är av betydelse för Rönnbäret 2 och upplevelsen av
nytillkommen bebyggelse är främst belägen inom fastigheterna Påtorp 1:83
samt Rönnbäret 3.
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Ändringen och förtydliganden i detaljplanen innebär följande:


Planbestämmelsen n1, Natur i slänt ska bevaras, tas bort.



Ett mindre område i plankartans nordvästra hörn där det finns större
träd regleras med en bestämmelse om att marklov krävs för fällning
av träd med en diameter större än 15 cm vid stamhöjd 1 meter.



Bestämmelse om att återplantering ska ske läggs till inom den
nordvästra delen av Rönnbäret 2.

Förslag till beslut
Att KSAU/KS godkänner planförslaget och beslutar sända ut Rönnbäret 2
m.fl. på granskning till berörd/a fastighetsägare.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
planförslaget och skicka Rönnbäret 2 m.fl. på granskning till berörd/a
fastighetsägare.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Ola Robertsson (S).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner planförslaget och skicka Rönnbäret 2 m.fl. på
granskning till berörd/a fastighetsägare.

________________
Exp:
Hanna Farming, strategiska samhällsutvecklingsenheten
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§ 158

Dnr 2021-000229 214

Informationsärende - Detaljplan för motorcrossbana
(Ronneby 22:1)
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med framtagande av detaljplan för
motocrossbana inom fastigheten Ronneby 22:1, strax sydväst om
Viggenområdet. Motocrossbanan är tänkt att uppföras i SM-standard och
konsulter från ÅF har sedan början av 2020 arbetat med att ta fram en MKB
för att belysa konsekvenserna av en sådan verksamhet. Den preliminära
bedömningen är att projektet kommer kosta mångdubbelt mer än vad som
finns avsatt som investeringsmedel. Även ytterligare medel krävs för
utredningsarbetet och framtagandet av MKB:n. Av de utredningar som är
framtagna blir bilden tydlig att området är svårprojekterat. Det kommer
krävas omfattande utfyllnadsarbeten, stabiliseringsarbete och lösningar för
omhändertagande och rening av dagvatten.
Bedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med framtagande av detaljplan för
motocrossbana inom fastigheten Ronneby 22:1, strax sydväst om
Viggenområdet. Motocrossbanan är tänkt att uppföras i SM-standard och
konsulter från ÅF har sedan början av 2020 arbetat med att ta fram en MKB
för att belysa konsekvenserna av en sådan verksamhet. Länsstyrelsen har
redan i översiktsplanearbetet krävt en tydligare lokaliseringsutredning och
bedömning av syftet för jordbruksmarkens ianspråktagande för
motocrossverksamhet. Den 30 mars 2021 avser handläggarna för
detaljplanen hålla ett avgränsningssamråd tillsammans med Länsstyrelsen
för att klargöra vilka ytterligare konsekvenser som behöver utredas och
beskrivas.
Utifrån det utredningsarbete som gjorts i framtagandet av detaljplan och
MKB är den preliminära bedömningen att de marktekniska egenskaperna gör
området svårprojekterat. Det kommer bland annat krävas ett omfattande
utfyllnadsarbete över i stort sett hela ban-området. Det kommer därutöver
krävas markstabiliserande arbete vid depå- och publikområdet för att inte
riskera sättningar och ras/skred.
Det finns i dagsläget ingen konkret plan på hur trafiken ska hanteras i
området. Den trafikutredning som gjordes 2019 föreslår parkering på
jordbruksmark öster om planområdet. Denna jordbruksmark kommer inte
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kunna tas i anspråk för parkering och ligger för långt bort från banan.
Fastigheterna omkring motocrossbanan ägs inte av kommunen och vägarna
dit är inte dimensionerade för den trafik som är att förväntas vid tävlingar.
Området ligger i en dalgång, vilket ger ett visst naturligt bullerskydd i östvästlig riktning men ger även en ökad tillrinning ner i dalgången jämfört med
omkringliggande relativt plana ytor. Utöver den lokala dagvattentillrinningen
utgör området även huvudavrinningsområde vilket innebär att omfattande
dagvattenmängder från omkringliggande marker rinner och samlas mitt i det
område som är avsett för motocross. Grundvattennivåerna i detta område är
redan vid torra perioder höga, cirka 30-40 cm under markytan sommartid
och troligtvis ännu högre under höst, vår och vinter. Den preliminära
bedömningen är följaktligen att projektet väntas kosta mångdubbelt mer än
vad som idag finns avsatt som investeringsmedel.
Hos Teknik- fritid och kulturnämnden finns 8 665 000 kr avsatta som
investeringsmedel. Dessa kan inte nyttjas för utredningsarbete varför extra
medel även krävs för att kunna finansiera färdigställandet av MKB med
tillhörande utredningsarbete.
För det fortsatta utredningsarbetet krävs framtagande av:
* Reviderad trafikutredning
* Dagvattenutredning med detaljerad mätning av grundvattenflödena.
* Mer detaljerad geoteknisk utredning
* Riskutredning med bedömning av påverkan av petroleumprodukter
Reviderad lokaliseringsutredning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S),
Magnus Persson (M), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven Åke Johansson
(SD), Kenneth Michaelsson (C) och Malin Månsson (S).
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 159

Dnr 2021-000181 047

Förslag till beslut om fördelning av den sk.
skolmiljarden
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-03-18 § 32
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet 2021
med en miljard kronor för att möta den tuffa utmaning som Covid – 19
medfört. Regeringen skriver bland annat följande gällande syftet med
bidraget och bakgrunden:
Bidraget ska bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna
säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots
pandemin.
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna då de betalas ut till alla
kommuner.
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten av motsvarande slag.
Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas
ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas
till insatser i kommunala och fristående skolor.
Bidraget fördelas proportionerligt till kommunerna utifrån antalet barn och
unga mellan 6 – 19 år som var folkbokförda i kommunen per den 1
november 2020. För Ronnebys del innebär detta 2 926 802 kronor.
Syftet med den ekonomiska förstärkningen är som sagt att den ska användas
inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de
har rätt till, trots coronapandemin.
Till Ronneby kommun kommer dessa medel att betalas in på ett centralt
konto då det bedöms vara ett generellt bidrag. Därmed kan inte
utbildningsförvaltningen ta del av dessa medel utan kräver ett beslut i
kommunfullmäktige.
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Bedömning
Det framgår tydligt att dessa medel skall gå till säkerställa att de barn och
ungdomar som är folkbokförda i Ronneby kommun får den utbildning de har
rätt till. Vidare anger regeringen att pengarna skall användas till insatser i
kommunala och fristående skolor. Dock anger man inte hur kommunen och
de fristående aktörerna i detalj skall använda pengarna, men att det ska gå till
att trygga barnens rätt till utbildning står klart. Därmed är det vår bedömning
att dessa medel skall flyttas över till utbildningsnämnden för att sedan
fördelas till både kommunala och fristående huvudmän vilka har elever
mellan 6 – 19 år som var folkbokförda i kommunen per den 1 november
2020.
Det är för tidigt att se samtliga negativa effekterna av den pandemi som
tvingat oss att införa distansundervisning på gymnasieskolan och årskurs 7 –
9. Dock finns det redan nu vissa tydliga signaler på att det drabbar flera av
våra elever negativt.
I årskurs 3 på gymnasieskolan ser vi att fler elever än tidigare hamnat efter i
sitt gymnasiearbete, fler elever har tappat i progressionen gällande
matematik på gymnasieskolan, det är svårt att i vissa fall få ut eleverna på
praktik vilket innebär att de måste ta igen tiden efter läsåret slut, i rapporter
får vi ta del av en växande psykisk ohälsa bland unga på grund av den
rådande situationen med distansundervisning samt att den beslutade
timplanen för högstadiet kan bli svår att upprätthålla på sikt.
Tyvärr finns det en stor risk att större insatser med utökad lovskola, förlängt
läsår eller utökad undervisning på helger eller efter skoldagen blir aktuellt.
Dessa åtgärder kommer naturligtvis medföra ökade kostnader för
utbildningsförvaltningen och fristående skolor. Dessa ökade kostnader är
exempel på insatser som statsbidraget skall användas till. Därmed bör
statsbidraget föras över till utbildningsnämnden för vidare fördelning.
Förslag till beslut
Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att föra över medel för den så kallade
Skolmiljarden till utbildningsnämnden.
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Utbildningsnämndens beslut 2021-03-18
Utbildningsnämnden bifaller ordförandens yrkande och tillägg enligt
följande;
Tyvärr finns det en stor risk att större insatser med utökad lovskola, förlängt
Läsår eller utökad undervisning på helger eller efter skoldagen blir aktuellt.
Dessa åtgärder kommer naturligtvis medföra ökade kostnader för
Utbildningsförvaltningen och fristående skolor. Dessa ökade kostnader är
Exempel på insatser som statsbidraget skall användas till. Därmed bör
statsbidraget föras över till utbildningsnämnden för vidare fördelning.
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att föra över medel för den så kallade
Skolmiljarden till utbildningsnämnden.
Ärendet är omedelbart justerat.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att föra över 2 926 802 kronor från den så kallade
skolmiljarden till utbildningsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att över 2 926 802 kronor
från den så kallade skolmiljarden till utbildningsnämnden.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(164)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-04
Kommunstyrelsen

§ 160

Dnr 2021-000182 240

Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder
via Nationella geodataplattformen
Sammanfattning
Enligt Boverkets föreskrifter skall kommunerna göra sina nya och ändrade
detaljplaner tillgängliga digitalt senast 1/1 2022. Boverket har utfärdat
föreskrifterna och Lantmäteriet har utvecklat en nationell geodataplattform
för lagring och tillgängliggörande för de som inte själva vill utveckla en egen
tillhandahållandelösning. Informationen på geodataplattformen skall göras
fritt tillgänglig och kommunen skall lämna support på innehållet.
Detaljplanerna är först ut att ingå i datamängderna men fler
informationsmängder är att vänta.
Bedömning
Avtalsarbete inför föreskrifter om digitala detaljplaner:
Enligt Boverkets föreskrifter skall kommunerna göra sina nya och ändrade
detaljplaner tillgängliga digitalt senast 1/1 2022. Boverket har utfärdat
föreskrifterna och Lantmäteriet har utvecklat en nationell geodataplattform
för lagring och tillgängliggörande för de som inte själva vill utveckla en egen
tillhandahållandelösning. Informationen på geodataplattformen skall göras
fritt tillgänglig och kommunen skall lämna support på innehållet.
Detaljplanerna är först ut att ingå i datamängderna men fler
informationsmängder är att vänta.
I producentavtalet till lantmäteriets nationella geodataplattform, som styr hur
informationen skall göras tillgänglig nämns tre olika lösningar.
1. Kommunen ansluter sig som producent till den nationella
geodataplattformen och ser till att ha program/system som med API
kan ladda upp och hämta hem information till och från geotorget.
2. Kommunen tillhandahåller själv informationen enligt standard och
har utvecklad egen teknik för detta.
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3. Kommunen har ett ombud som ombesörjer tillgängliggörandet av
informationen.
Alternativet med anslutning till den nationella geodataplattformen ses idag
som det mest realistiska alternativet om man inte vill utveckla egna lösningar
själv från grunden, vilket i Ronnebys fall inte känns aktuellt. Några ombud
har vi inte hittat med lämpliga lösningar än.
För att ansluta sig som producent och konsument behövs tre olika avtal med
Lantmäteriet. Dels ett producentavtal, dels ett konsumentavtal, men
sannolikt även ett personuppgiftsbiträdesavtal, (PUB-avtal).
I dagsläget (20210318) är det en av 290 kommuner som är anslutna till
producentavtalet och inga datamängder finns uppladdade till geotorget enligt
lantmäteriets hemsida. Men eftersom man senast 1/1 2022 måste vara igång
och system komma på plats samt tester göras behöver man tidigt komma
igång med avtalsarbetet.
Ronneby kommun bör se över avtalen som finns att teckna med Lantmäteriet
och förbereda sig för att skriva på och ansluta sig till Lantmäteriets
nationella geodataplattform. Vi behöver ha en beredskap för att snabbt kunna
komma igång och testa de system som utses som verksamhetssystem för
detaljplanearbetet. Det är även viktigt att varje avtal läggs på rätt ansvarig
nivå och samtliga av dessa avtal bör ligga under
Kommunledningsförvaltningen där också GIS-funktionen sitter som ansvarar
för all kartdatahantering i kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta underteckna producentavtal och
personuppgiftsbiträdesavtal och ansluta sig till Lantmäteriets nationella
geodataplattform
Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige underteckna producentavtal och
personuppgiftsbiträdesavtal och ansluta sig till Lantmäteriets nationella
geodataplattform.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att underteckna
producentavtal och personuppgiftsbiträdesavtal och ansluta sig till
Lantmäteriets nationella geodataplattform.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 161

Dnr 2021-000198 4013

Uppdrag ny detaljplan Kalleberga 8:267
Sammanfattning
Fastigheten Kalleberga 8:267 behöver planläggas då delar av detaljplanen
för fastigheten är upphävd och kvarvarande del av detaljplanen är från 80talet med ändamål bostäder. Bostadsdelen är små tomter och uppfyller inte
de krav som söks på tomter i kommunen idag. På fastigheten kommer under
2021 färdigställas en förskola för cirka 120 barn. För att vidare utveckling av
fastigheten ska kunna ske så behöver en ny detaljplan tas fram.
Bedömning
Fastigheten Kalleberga 8:267 behöver planläggas då delar av detaljplanen
för fastigheten är upphävd och kvarvarande del av detaljplanen är från 80talet med ändamål bostäder. Bostadsdelen är små tomter och uppfyller inte
de krav som söks på tomter i kommunen idag. På fastigheten kommer under
2021 färdigställas en förskola för cirka 120 barn. För att vidare utveckling av
fastigheten ska kunna ske så behöver en ny detaljplan tas fram
På kartan nedan syns fastigheten Kalleberga 8:267 markerad med blått.
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På kartan ses ljusare områden som planlagd. Resterande del är utanför
detaljplan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
ge i uppdrag till planenheten att påbörja ny detaljplan för Kalleberga 8:267.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge
planenheten i uppdrag till planenheten att påbörja ny detaljplan för
Kalleberga 8:267.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen ger planenheten i uppdrag till planenheten att påbörja ny
detaljplan för Kalleberga 8:267.
________________
Exp:
Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef
Krister Svensson, utvecklingschef
Peter Robertsson, tf. stadsarkitekt
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§ 162

Dnr 2021-000050 253

Hyndekulla 1:5-1:6 Ansökan om att köpa mark
Sammanfattning
Fastighetsägarna till Hyndekulla 1:5 och 1:6 har ansökt om att få köpa mark
från Hyndekulla 1:7. Önskemålet med köpet är att i framtiden kunna
möjliggöra en liten djurhållning.
Bedömning
Fastighetsägarna till Hyndekulla 1:5 och 1:6 har ansökt om att få köpa mark
från Hyndekulla 1:7. Önskemålet med köpet är att i framtiden kunna
möjliggöra en liten djurhållning. 1:5 och 1:6 är tillsammans crika 8600 kvm
och marken som önskas köpa till är cirka två hektar. Om köpet genomförs så
bildas en fastighet på cirka tre hektar. För en mindre djurhållning är det en
fastighet i minsta laget.
På området som önskas köpa till går flera stigar (syns på nedanstående bild).
Området är inte utpekat i översiktsplanen, omfattas inte av detaljplan och
några andra särskilda skydd finns inte inom området.
Med tanke på osäkerheten om ändamålet med tillköpet samt det
allmänintresse som finns för att kunna passera på stigarna föreslås avslag om
köp.
Nedan ses bild på det området som önskas köpas till:
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
avslå ansökan om köp av mark.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan
om köp av mark.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om köp av mark.
________________
Exp:
Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef
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§ 163

Dnr 2021-000226 253

Ansökan köp av mark till Sjölejonet 1 från Risatorp 1:10
Sammanfattning
Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har ansökt om att köpa till ca 2000 kvm
mark från kommunägda Risatorp 1:10. På Sjölejonet 1 bedrivs en
markentreprenadfirma (F:a Willy Persson) och marken som önskas köpas är
tänkt att nyttjas för utökning av den verksamheten. Då det aktuella
markområdet bland annat ligger inom naturreservatet för Södra
Brunnsskogen krävs en ändring av reservatsgränsen. Detaljplan för området
behöver också upprättas.
Bedömning
Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har ansökt om att köpa till ca 2000 kvm
mark från kommunägda Risatorp 1:10. På Sjölejonet 1 bedrivs en
markentreprenadfirma (F:a Willy Persson) och marken som önskas köpas är
tänkt att nyttjas för utökning av den verksamheten.
Marken ligger inom det kommunala naturreservatet för Södra Brunnsskogen.
Naturreservat och andra områdesskydd regleras i miljöbalkens 7 kapitel. Då
det enligt reservatsföreskrifterna är förbjudet att avstycka tomt innebär det
att berörd del av reservatet måste upphävas för att en försäljning av marken
ska kunna ske. Eftersom reservatet är kommunalt är det kommunen som tar
beslut om förändringar av det. Dock kan reservatsgränser inte ändras hur
som helst, utan det krävs synnerliga skäl. Synnerliga skäl är ett av de högst
ställda kraven inom svensk rätt. I förarbetena till miljöbalken anges att syftet
med ett beslut om naturreservat ska vara att skapa ett definitivt skydd och
endast undantagsvis ska avsteg från skyddet göras. Normalt sett ska inte
privata exploaterings-företag tillåtas som skäl för upphävande, vilket detta
ärende faller in under. Markområdet har dock tidigare använts som lertag
och i takt med att den verksamheten avvecklats har området fyllts ut. År
2012 gjordes provgropar på markområdet som gav indikationer på att
området är utfyllt med bygg- och fyllnadsmassor. Detta kan vara ett skäl till
att flytta reservatsgränsen för att den delen som indikerar utfyllnad hamnar
utanför. Den eventuella saneringsfrågan måste lösas innan utfyllnad kan ske.
För att kunna överföra mark som inte är detaljplanerad till en fastighet som
ligger inom detaljplan kommer det krävas att en ny detaljplan tas fram för
Sjölejonet 1 och den mark som önskas köpas. Sådan kostnad faller på
köparen.
Markpriset bör följa riktlinjerna om köp ska genomföras.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta följande:
Att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att påbörja arbete med
ändring av reservatsgräns.
Att ge planenheten i uppdrag att teckna planavtal med fastighetsägaren till
Sjölejonet 1.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att påbörja
arbete med ändring av reservatsgräns.
2. Ge planenheten i uppdrag att teckna planavtal med
fastighetsägaren till Sjölejonet 1.
3. Bestämma markpriset till 50 kronor per kvadratmeter.
4. Kostnaden av flytten av reservatsgränsen tillfaller köparen.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L), Magnus Pettersson (S), Lova Necksten (MP) samt Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Roger Gardell (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Magnus Pettersson (S) yrkar med instämmande av Lova Necksten (MP)
avslag på försäljning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja.
De som önskar bifalla Magnus Pettersson (S) förslag röstar nej.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges elva (11) ja-röster
och sex (6) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Namn

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Magnus Persson (M)

X

Kenneth Michaelsson (C)

X

Silke Jakob (C)

X

Roger Gardell (L)

X

Nej

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Malin Månsson (S)

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson (SD)

X

Anders Oddsheden (SD)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Totalt

11

Avstår

6

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
1. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att påbörja
arbete med ändring av reservatsgräns.

Justerandes sign
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2. Ge planenheten i uppdrag att teckna planavtal med
fastighetsägaren till Sjölejonet 1.
3. Bestämma markpriset till 50 kronor per kvadratmeter.
4. Kostnaden av flytten av reservatsgränsen tillfaller köparen.

Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för Magnus Petterssons (S) förslag.

Jäv
Ersättare Willy Persson (KD) anmäler jäv och närvarar inte vid behandling
samt beslut i ärendet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 164

Dnr 2021-000146 252

Fastighetsreglering mellan Ronneby 25:16 och
Telefonen 1 enligt detaljplan.
Sammanfattning
Överenskommelse om fastighetsreglering har träffats mellan ABRI och
Ronneby kommun gällande överförande om cirka 1800 kvadratmeter från
Telefonen 1 till Ronneby 25:1. Fastighetsregleringen krävs för att kunna
genomföra detaljplanen och bygga ut lokalgata och cirkulation inför starten
av Parkdalaskolan.
Bedömning
För att genomföra detaljplanen för Svarven 1 (Parkdalaskolan) krävs
fastighetsreglering från Telefonen 1 (ägare ABRI) till Ronneby 25:1 (ägare
kommunen). Området nedan är cirka 1800 kvadratmeter:

Området är i detaljplan lokalgata som ska inrymma cirkulation som påbörjas
under våren 2021. Köpeskillingen är satt till 70 kronor per kvadratmeter.
Kommunen står för lantmäterikostnaden.

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till överenskommelse
mellan Telefonen 1 och Ronneby 25:1.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslag till överenskommelse mellan
Telefonen 1 och Ronneby 25:1.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
överenskommelse mellan Telefonen 1 och Ronneby 25:1
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 165

Dnr 2021-000231 010

Uppdrag om nya detaljplaner
Sammanfattning
Behovet av nya detaljplaner växer i Ronneby Kommun. Mark- och
exploateringsenheten har tillsammans med stadsarkitekten tagit fram fem
områden som behöver planläggas för bostäder, förskola, handel och
verksamheter. Ett ytterligare område kräver ett planprogram. Områdena har
även diskuterats på exploateringsgruppen och gruppen ställer sig bakom
dessa behov av nya detaljplaner/planprogram.
Bedömning
Behovet av nya detaljplaner växer i Ronneby Kommun. Mark- och
exploateringsenheten har tillsammans med stadsarkitekten tagit fram fem
områden som behöver planläggas för bostäder, förskola, handel och
verksamheter. Det finns ytterligare ett område som behöver startas upp men
då genom ett nytt planprogram. För att diskutera områdena har även
planuppdragen diskuterats på exploateringsgruppen. Gruppen ställer sig
bakom dessa behov av nya detaljplaner/planprogram.
Nedan listas fem områden där nya detaljplaner behöver tas fram inom
respektive område.
Villatomter:
Stenaby 1:19. Ej utpekad i ÖP. Ligger utanför strandskyddat område. 10-15
tomter kan skapas på denna fastighet. Attraktiv mark nära havet. Cirka 7
hektar. Blåmarkerad på kartan nedan. VA-nät finns i närheten. Inga skydd på
marken frånsett några skyddsvärda träd som mycket väl kan skyddas i en
detaljplan. Möjlighet finns till att skapa större tomter och få till bra
grönområden.
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Risanäs södra området del av Ro-01: Ligger utanför försvarets
influensområde för buller. Utpekat som utbyggnadsområde i det antagna
planprogrammet för Risatorp/Risanäs. Intressenter finns för att möjliggöra
en blandad bebyggelse i form av både villor, flerbostadshus i mindre skala
inklusive parhus och marklägenheter.

Risanäs norra området efter Möllan: Ligger utanför försvarets
influensområde för buller. Utpekat som utbyggnadsområde i det antagna
planprogrammet för Risatorp/Risanäs. Möjligheter att koppla på kommunalt
VA-nät och infrstruktur i form av gång-cykelväg och lokalgata.

Justerandes sign
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Förskola:
Bräkne-Hoby: Området Sanden där planprogrammet beräknas vinna laga
kraft i maj. Plats 1 bör planläggas för förskola. Intressenter finns om det inte
blir beslut om att ny förskola ska vara kommunal. Behovet av detaljplaner
som tillåter förskolor är stort i kommunen.

Justerandes sign
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Verksamheter:
Utveckling av Ro-14; området mot järnvägen:
Vidareutveckling av verksamhetsområde Gärdet. Överensstämmer med ÖP.

Planprogram:
Vattentornsområdet Ronneby stad:
Vattentornsområdet i Ronneby är ett område som är utpekat i kommunens
bostadsförsörjnigsprogram med tanken att utbyggnad ska ha skett till 2030.
Med tanke på de svårigheter som detta område har gällande infratsruktur
(VA, dagvatten, vägar) samt grönområde/rekreationsområde. För att få till en
bra dialog och skapa bra förutsättningar för kommande detaljplan(er) i
området är det en lämplig start att titta över området med ett planprogram.
Området är utpekat i ÖP.

Justerandes sign
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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
ge planavdelning i uppdrag att ta fram detaljplan för följande områden:
* Ro-14 Gärdet verksamhetsområde
* Förskola Sanden område 1
* Stenaby villatomter
* Risanäs norra området bostäder
* Risanäs södra området bostäder
* Planprogram för vattentornsområdet

Justerandes sign
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Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge
planavdelning i uppdrag att ta fram detaljplan för följande områden:
* Ro-14 Gärdet verksamhetsområde
* Förskola Sanden område 1
* Stenaby villatomter
* Risanäs norra området bostäder
* Risanäs södra området bostäder
* Planprogram för vattentornsområde.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson
(SD).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen ger planavdelning i uppdrag att ta fram detaljplan för
följande områden:
* Ro-14 Gärdet verksamhetsområde
* Förskola Sanden område 1
* Stenaby villatomter
* Risanäs norra området bostäder
* Risanäs södra området bostäder
* Planprogram för vattentornsområde.
________________
Exp:
Krister Svensson, utvecklingschef
Peter Robertsson, tf. stadsarkitekt

Justerandes sign
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§ 166

Dnr 2021-000243 214

Äskande av medel för utredningar till detaljplaner
Sammanfattning
För att kunna genomföra utredningar till ett antal detaljplaner krävs medel
för att kunna bekosta dessa utredningar. I denna skrivelse kostandssätts
utredningar till fyra detaljplaner. Beräkning av kostnader har gjorts av
stadsarkitekt och mark- och exploateringschef.
Bedömning
Följande pågående detaljplaner har utredningsbehov. Samtliga utredningar
prissatta. Beräkning av kostnader har gjorts av stadsarkitekt och mark- och
exploateringschef. Uppskattad kostnad baseras på tidigare
utredningskostnader och avstämning med konsult om kostnadsuppskattning.
Ronneby 22:1 (Viggen norra etapp 3)


* Dagvatten

ca 100 000 kr



* Geoteknik

ca 50 000 kr

Ronneby 22:1 (Motocrosbanan) Ronneby 22:1 (Motocrossbanan)
* Dagvatten (komplettering)

ca 100 000 kr

* Trafik

ca 75 000 kr

* Lokaliseringsutredning (till MKB:n)

ca 50 000 kr

* Geotekniskt PM

ca 50 000 kr

Leoparden 6
* Dagvatten

ca 80 000 kr

Planprogram Norra Aspan

Justerandes sign

* Landskapsbildsanalys

ca 100 000 kr

* Naturvärdesinventering

ca 75 000 kr
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Sammanställt behov är 680 000 kr. Organisationen fungerar så att mark- och
exploateringsenheten bekostar utredningar kopplade till detaljplaner och
planarkitekten ansvarar för att upphandla utredningarna. Förslaget är därför
att mark- och exploateringsenheten tillförs 680 000 kr i driftsmedel.
Sammanställt behov är 680 000 kr. Organisationen fungerar så att mark- och
exploateringsenheten bekostar utredningar kopplade till detaljplaner och
planarkitekten ansvarar för att upphandla utredningarna. Förslaget är därför
att mark- och exploateringsenheten tillförs 680 000 kr i driftsmedel.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta tillföra mark- och exploateringsenheten
680 000 kr i driftsmedel.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att tillföra mark- och exploateringsenheten 680 000 kr i
driftsmedel. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda
kostnader.
Deltar i debatten
I debatten deltar Ola Robertsson (S).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra mark- och
exploateringsenheten 680 000 kr i driftsmedel. Finansiering sker via
kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 167

Dnr 2021-000254 261

Droppemåla 1:208 - Inlösen av byggnad på arrendetomt
Sammanfattning
Arrendatorn har länge arrenderat en tomt i Ekenäs. Byggnaden och tomten är
i dåligt skick. Mark och Exploateringsenheten önskar köpa, riva byggnaden
och sälja tomten.
Bedömning
Arrendatorn har länge arrenderat en tomt i Ekenäs. Byggnaden och tomten är
i dåligt skick. Mark och Exploateringsenheten önskar riva byggnaden och
sälja tomten.
Arrendatorn önskade sälja huset och överlåta arrendet till annan.
Diskussioner med arrendatorn har mynnat ut i en överenskommelse om att
kommunen köper huset för 30 000 kronor.
Rivningen beräknas kosta ca 200 000 kronor.
Tomten är 1753 kvm. Den omfattas av detaljplan Droppemåla 1:87 m fl från
2019 och har en byggrätt för friliggande villa. Tomten bör läggas ut till
mäklare med budgivningsförfarande. Med tanke på tomtens läge beräknas
marknadsvärdet hamna långt över kostnaderna för inköp och rivning av
byggnad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna
bilagt avtal om köp av byggnad på ofri grund samt att Mark och
Exploateringsenheten beviljas 250 000 i driftsmedel för köp, rivning och
mäklararvode vid försäljning av tomten.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna bilagt
avtal om köp av byggnad på ofri grund. Fastigheten köps in i befintligt skick
men några medel för rivning och mäklararvode ges ej utan utgångspunkten
är att fastigheten inte rivs av kommunen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson
(S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42(164)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-04
Kommunstyrelsen

Yrkanden
Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtal om köp av byggnad på ofri grund.
Fastigheten köps in i befintligt skick men några medel för rivning och
mäklararvode ges ej utan utgångspunkten är att fastigheten inte rivs av
kommunen.
Reservation
Ledamöterna från socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
________________
Exp:
Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef

Justerandes sign
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§ 168

Dnr 2020-000541 312

Fördjupad översiktsplan för Karlshamnsvägen och
Västra Industrigatan
Sammanfattning
Skrivelsen har sin bakgrund i Protokollsutdrag 20200219 § 53 gällande delen
Behov av en fördjupad översiktsplan av området kring Karlshamnsvägen och
Västra Industrigatan från Miljö och Byggnadsnämnden i februari 2020. Där
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna följande skrivelse till
kommunstyrelsen:
Miljö- och byggnadsnämnden ser ett behov av en fördjupad översiktsplan av
området kring Karlshamnsvägen och Västra Industrigatan. I nuläget sker en
snabb utveckling av området som huvudsakligen utgörs av handel. Miljö- och
byggnadsnämnden begärde i skrivelsen att kommunstyrelsen ger den strategiska
utvecklingsenheten i uppdrag att initiera arbetet med en fördjupad översiktsplan,
uppdraget bör prioriteras.
Strategisk utvecklingsenhet med ansvar för den översiktliga planeringen ställde
sig positiv till att initiera ett sådant arbete och skrev en skrivelse med önskan om
beslut för att påbörja ett arbete med en fördjupad översiktsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till strategisk
utvecklingsenhet som nu besvarar frågan från Kommunstyrelsens arbetsutskott
och åter önskar få beslut från KS gällande behov av fördjupad översiktsplan för
Karlshamnsvägen/Västra Industrigatan.

Bedömning
Strategiska utvecklingsenheten ser, precis som Miljö-och byggnadsnämnden,
ett behov av en fördjupad översiktsplan gällande området kring
Karlshamnsvägen och Västra Industrigatan med angränsande strukturer. I
nuläget sker en snabb utveckling av området och för att få ett helhetsgrepp
om områdets position som entré till staden och dess förhållande till
omgivande markanvändningen och fysiska strukturer, vore det lämpligt att
Ronneby kommun tar fram en fördjupad översiktsplan för angivet område,
som grund för vidare strategiska beslut utifrån hela kommunens utveckling.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera ärendet med följande
frågeställning: Vad händer i det fall någon önskar exploatera/utveckla en
tomt och en utredning om en fördjupad översiktsplan redan är ingång?

Justerandes sign
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Bedömningen och svaret är att arbetet med pågående detaljplaner, eventuellt
behov av nya detaljplaner och bygglov i närtid inte påverkas av ett påbörjat
arbete med en fördjupad översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen får ta
hänsyn till pågående detaljplaner och bygglov samt ta hänsyn till områdets
behov av utveckling i närtid, samtidigt som arbetet med en fördjupade
översiktsplan skall resultera i en strategisk plan för hur områdets ska
utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv kopplat till hela kommunens
utveckling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att ge strategisk utvecklingsenheten i uppdrag att påbörja arbetet med en
fördjupad översiktsplan för området Karlshamnsvägen och Västra
Industrigatan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Lova
Necksten (MP) samt Magnus Persson (M).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen ger enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag
att påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för området
Karlshamnsvägen och Västra Industrigatan.
________________
Exp:
Maria Andersson Barrdahl, enheten för strategisk samhällsutveckling

Justerandes sign
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§ 169

Dnr 2021-000256 040

Äskande av medel för beställning av
befolkningsprognos
Sammanfattning
Befintlig befolkningsprognos togs fram 2016 i arbetet med nuvarande ÖP
och ligger idag till grund för gällande bostadsförsörjningsprogram och
utbyggnadsplan för bostäder, samt annan kommunal strategisk planering. För
att kunna följa upp bostadsförsörjningsprogram, samt utbyggnadsplan för
bostäder med aktuell statistik av kommunens befolkning över tid ses ett stort
behov av att uppdatera befintliga analys av den framtida
befolkningsutvecklingen för Ronneby kommun. En befolkningsprognos är
en stor del av det planeringsinstrument som används för strategisk planering
av den fysiska miljön, samt för utbildningsförvaltning och vård- och
omsorgsförvaltning i planeringen för framtida behov och utveckling.
Beräkning av kostnad för en framåtsyftande befolkningsprognos har gjorts i
samråd med SCB och setts över av utvecklingschefen för enheten för
strategisk samhällsutveckling. Den befolkningsprognos som kommunen
rättar sig efter i dagsläget ses inte längre som tillförlitlig som
planeringsunderlag baserat på att den är från 2016 och att kommunen har
genomgått förändringar i sin befolkningstillväxt under denna tid och fram till
idag.
Bedömning
Enheten för strategisk samhällsutvecklingen har idag en årlig budget på ca
12 000 kr årligen för inköp av befolkningsstatistik. Denna summa täcker en
årlig basbeställning av uppdaterad befolkningsstatistik. För korrekt
uppföljning av strategiska dokument och planer som öp,
bostadsförsörjningsprogram och utbyggnadsplan för bostäder, samt för
framtida planering för behov av skolor, förskolor samt vård och omsorg ses
behovet av en ny och uppdaterad befolkningsprognos över tid vara stor.
Behovet har förutom av enheter under kommunledningsförvaltningen,
efterfrågats av vård och omsorgsförvaltningen, samt
utbildningsförvaltningen. En aktuell befolkningsprognos är ett viktigt
verktyg i den fysiska planeringen i närtid och framtid och ligger till grund
för strategiskt viktiga beslut.

Justerandes sign
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Beräkning av kostnad baseras på dialog med SCB och deras fasta
prissättning.
Kostnad:
* Kommunomfattande befolkningsprognos
Summa: 12 000 kr
* Prognos på delområdesnivå enligt indelning i nio delområden baserade på
SCB:s nyckelkodsområden. Gällande indelning som befintlig
befolkningsprognos i bostadsförsörjningsprogrammet
Summa: 18 000 kr
Sammanställt behov är: 30 000 kr.
Den befolkningsprognos som kommunen rättar sig efter i dagsläget ses inte
längre som tillförlitligt planeringsunderlag baserat på att den är från 2016
och att kommunen har genomgått stora förändringar i sin befolkningstillväxt
under denna tid fram till idag. Förslaget är därför att enheten för strategisk
samhällsutveckling tillförs 30 000 kr i medel för beställning av en aktuell
befolkningsprognos.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att besluta tillföra enheten för strategisk samhällsplanering 30 000 kr för
beställning av ny befolkningsprognos.

Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge enheten
för strategisk samhällsplanering i uppdrag att beställa en ny
befolkningsprognos. Finansiering sker inom ram.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen ger enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag
att beställa en ny befolkningsprognos. Finansiering sker inom ram.
________________
Exp:
Krister Svensson, utvecklingschef
Maria Andersson Barrdahl, enheten för strategisk samhällsutveckling
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§ 170

Dnr 2021-000147 253

Droppemåla 1:87 - Utökning av befintliga
bostadsfastigheter forts.
Sammanfattning
Detaljplanen för Droppemåla 1:87 södra delen vann laga kraft 2019-01-10.
Planen innebär att ett antal utökningar av befintliga bostadstomter kan göras.
Två markpriser tillämpas sedan tidigare i området. Respektive
fastighetsägare står för förrättningskostnaden.
Bedömning
Fastighetsregleringarna är ett led i genomförande av detaljplanen. Marken i
fråga utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och gränsar till respektive
sökandes fastighet. Fastighetsregleringarna innebär en naturlig utökning av
befintliga tomter och ger en mer ändamålsenlig fastighetsindelning. Alla
berörda fastigheter som enligt detaljplanen kan köpa till mark har blivit
tillfrågade. Fem fastighetsägare har visat intresse.
Två olika markpriser har tillämpats för tidigare genomförda
marköverföringar i Droppemålaområdet, 165 kr/kvm och 65 kr/kvm. Det
lägre priset har använts för områden som gränsar till väg eller i övrigt
bedömas ha ett lägre värde exempelvis i form av belastning av ledningsrätt.
Det högre har använts till utökning av tomtmark mot fri sida.
Fastighetsägarna bekostar lantmäteriförrättningen. För de fall det blir aktuellt
med bildande av ledningsrätt står Miljöteknik för den del av
förrättningskostnaden som hänförs till det.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen
godkänna upprättade överenskommelser om fastighetsreglering för
Bussemåla 1:31, Droppemåla 1:112, Droppemåla 1:113, Droppemåla 1:197
och Droppemåla 1:205.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att godkänna
upprättade överenskommelser om fastighetsreglering för Bussemåla 1:31,
Droppemåla 1:112, Droppemåla 1:113, Droppemåla 1:197 och Droppemåla
1:205.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättade överenskommelser om
fastighetsreglering för Bussemåla 1:31, Droppemåla 1:112, Droppemåla
1:113, Droppemåla 1:197 och Droppemåla 1:205.
________________
Exp:
Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten
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§ 171

Dnr 2021-000214 622

Specialkost och anpassade måltider i förskola och
skola i Ronneby kommun
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden
Kostenheten har fått i uppdrag av Teknik-, fritid- och kulturnämnden att
utreda vilka koster som ska tillhandahållas inom Ronneby kommuns
förskolor och skolor med medföljande konsekvensanalys.
Till grund för förslaget ligger ”Nationella rekommendationer för specialkost
och anpassad måltider i förskola och skola”, rekommendationer som tagits
fram som stöd till kommuner av Kost & Näring tillsammans med en
referensgrupp av representanter för myndigheter, bransch- och
intresseorganisationer. Syftet med dessa nationella rekommendationer är att
ge kommuner vägledning rörande rätten till specialkost och anpassade
måltider för barn/elever inom förskola och skola.
Idag saknas lagtext angående rätten till specialkost och anpassade måltider.
Inte heller finns idag juridiska tolkningar av skollagen och
diskrimineringslagstiftningen rörande skolmåltider och rätten till
specialkost/anpassad måltid.
Rekommendationerna tar upp ansvarsfördelning gällande
arbetsmiljölagstiftning, skollagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning,
diskrimineringslagstiftning och livsmedelslagstiftning.
Förslagen på vilka koster som ska serveras bygger på medicinsk specialkost
samt rätten till anpassningar huvudsakligen enligt
diskrimineringslagstiftningen, och som anses nödvändiga för att
barnet/eleven ska klara sin studiegång i skolan eller vistelse i förskolan.
Specialkost
Inom begreppet specialkost ryms behov av avvikelser från normalkosten på
grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra
överkänslighetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att
de som har medicinskt behov har tillgång till säker kost.
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Eliminationskost på grund av matallergi kan leda till ett lägre energiintag
med negativa effekter på barnets tillväxt men vissa matallergier tenderar att
växa bort. Mot den bakgrunden är det därför viktigt att regelbundet
undersöka om allergin vuxit bort.
Måltidsverksamheten ska säkerställa att förskolans eller skolans kök inte
använder jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel, varken som ingrediens i
matlagningen eller som tillbehör. Denna rekommendation gäller oavsett om
det finns barn/elever med denna typ av matallergi i verksamheten. För att
säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel ska
medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/
skolrestaurangen.
Anpassade måltider
Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och
måltidsanpassningar för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska,
kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter
att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden. Detta inkluderar
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Kategorin omfattar även
andra kostavvikelser, grundade i exempelvis etiska ställningstaganden och
religion.
Anpassad måltid av religiösa skäl ska erbjudas endast om den aktuella
religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning, de 5
världsreligionerna. Ett vegetariskt måltidsalternativ räknas som en fullgod
anpassad måltid.
Skolrestaurangerna bör ha en flervalsbuffé i där bland annat lakto-ovovegetarisk kost erbjuds dagligen som normalkost, och inte som anpassad
måltid eller specialkost.
Vegankost räknas till etisk kost, klassas som anpassad måltid och kan
serveras enligt Livsmedelverkets råd. Det är dock tveksamt om Ronneby
kommun kan servera en näringsriktig kost enligt Skolverket/skollagen om
barnet/eleven måste komplettera sin kost med kosttillskott utanför skoltid.
Läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist
Läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist ska lämnas in för att vara
berättigad till medicinsk specialkost. Undantag råder vid laktosintolerans.
Kostintyg lämnas in vid varje läsårsstart av vårdnadshavare eller myndig
elev som intygar att barnet/eleven även i hemmet äter enligt inlämnat
kostintyg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52(164)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-04
Kommunstyrelsen

Pedagoger och andra vuxna har rätt till specialkost och/eller anpassad måltid
om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider.
Indragen rätt till specialkost och/eller anpassad måltid
Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillhandahålls tas
aldrig i anspråk av de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder – ofta
helt i onödan – till ökat matsvinn, högre kostnader och sämre
resursutnyttjande.
Mot den bakgrunden kan sanktioner vara motiverade. Om en elev under två
veckors tid inte gjort anspråk på överenskommen specialkost eller
måltidsanpassning, utan att frånvaro meddelats, kommer tillhandahållandet
av specialkosten/måltidsanpassningen upphöra.
Uppdragsbeskrivning vid pedagogisk lunch
Idag saknas en uppdragsbeskrivning över de arbetsuppgifter som ingår vid
en pedagogisk lunch. Personalgrupperna inom kök och pedagogik har olika
och ibland vitt skilda förväntningar på varandra. För att förenkla och
tydliggöra var och ens uppdrag föreslår Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningen att det tas farm en uppdragsbeskrivning på
arbetsuppgifter som ingår i pedagogisk lunch.

Bedömning
Nedan följer ett utdrag ur Nationella rekommendationer om specialkost och
anpassade måltider i förskola och skola tillsammans med Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningens åsikter rörande vissa koster, som ligger till grund för
kommande förslag om vilka koster som serveras i Ronneby kommuns
förskolor och skolor
Tjänsteförslag och konsekvensanalys har diskuterats med Elevhälsans
Medicinska Insats (EMI) och verksamhetschefer vid
Utbildningsförvaltningen.
”Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i
förskola och skola”
Nedan följer ett utdrag ur ”Kost & Närings nationella rekommendationer för
specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Den återfinns i sin
helhet som bilaga 1.
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Rekommendationerna är indelade i tre huvudavsnitt. De båda första
fokuserar på barns/elevers rätt till specialkost respektive anpassade måltider,
det vill säga anpassningar som inte grundas i allergi eller överkänslighet.
Tredje avsnittet handlar serveringslösningar och intyg.
Bakom rekommendationerna står Kost & Näring, en branschförening inom
chefsorganisationen Ledarna vars medlemmar består av kostchefer,
måltidsansvariga och andra ledare som finns och verkar inom landets
offentliga måltidsverksamheter. Arbetet med rekommendationerna har letts
av föreningens experter på området, medlemmarna i fokusgrupp Förskola
och skola.
För att uppnå bredast möjliga förankring formerades i inledningsskedet av
arbetet en referensgrupp bestående av representanter för myndigheter,
bransch- och intresseorganisationer. Kontakterna mellan Kost & Näring och
referensgruppen har under arbetets gång varit täta.
Följande aktörer (i bokstavsordning) har ingått i referensgruppen och
dessutom fungerat som remissinstanser i framtagningen av
rekommendationerna:


Astma- och Allergiförbundet



Svenska Barnläkarföreningen, delföreningen för allergi och
lungmedicin



Svenska Celiakiförbundet



Dietisternas Riksförbund, sektion Barnhälsovård



Kristina Georgiev, skolöverläkare, Kristianstads kommun



Livsmedelsverket, nationellt kompetenscentrum för måltider i vård,
skola och omsorg



Svenska skolläkarföreningen



Sveriges Kommuner och Regioner



Unga Allergiker

Syftet med dessa nationella rekommendationer är att ge vägledning rörande
rätten till specialkost och anpassade måltider för barn/elever inom förskola
och skola. De primära målen med rekommendationerna är:


Justerandes sign
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Att skapa samsyn i vad som är en rimlig balans i avvägningen mellan
individens behov och önskemål, kontra rimlig fördelning av de
skattemedel som finansierar de offentliga måltidsverksamheterna.



Att etablera detta dokument som given utgångspunkt i dialogen
mellan måltidsverksamheter, matgäster, anhöriga, rektorer,
pedagoger och elevhälsa, liksom i utbytet med företrädare för
myndigheter och politik.

Specialkost och anpassade måltider
Tidigare har begreppet ”specialkost” i många fall fungerat som en bred,
samlad – och därför också förhållandevis otydlig – definition på alla typer
mat- och måltidsavvikelser.
Mot den bakgrunden delas mat- och måltidsavvikelser fortsättningsvis in i
två huvudgrupper: specialkost respektive anpassade måltider. Syftet med
distinktionen är att tydligare strukturera och kategorisera de skäl som ligger
till grund för behoven av olika avvikelser, då detta har avgörande betydelse
för hur dessa ska hanteras av måltidsverksamheten och skolan/förskolan.


Specialkost: Samma begrepp som tidigare men nu i den specifika
betydelsen ”kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd”
(definition hämtad från Socialstyrelsens termbank) och som avser
medicinskt motiverade avvikelser från standardkosten.



Anpassade måltider: Med det nya begreppet ”anpassad måltid” avses
de avvikelser från standardkosten och/eller den ordinarie
måltidssituationen som utgår ifrån rätten till anpassningar
huvudsakligen enligt diskrimineringslagstiftningen, och som anses
nödvändiga för att barnet/eleven ska klara sin studiegång i skolan
eller vistelse i förskolan. Uteslutning av vissa livsmedel på grund av
religion, valet att äta en helt växtbaserad kost och olika anpassningar
av mat och/eller måltidsmiljö på grund av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) är tre exempel på anpassade måltider.

Del 1: Specialkost
Inom begreppet specialkost ryms behov av avvikelser från normalkosten på
grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra
överkänslighetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att
de som har medicinskt behov har tillgång till säker kost.
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Rekommendationer | Specialkost, generellt
➔ Elever med konstaterat behov av specialkost upplever ofta ett stort
utanförskap då de känner sig annorlunda. Specialkosten bör därför likna den
ordinarie måltiden så mycket som möjligt och måltiden ska vara klar när
eleven kommer till skolrestaurangen.
➔ Det är viktigt att vårdnadshavare har regelbunden kontakt med vården
och att det görs ordentliga allergiutredningar, om möjligt med genomförande
av provokationer, så att inte livsmedel utesluts i onödan.
Ansvar
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Skyldighet att servera säker och näringsriktig mat också till elever med en
konstaterad matallergi vilar på huvudmannen. Det är juridiskt prövat.
Den lagstiftning som kommer i fråga om något går fel i hanteringen av
specialkost är arbetsmiljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Vid
inträffad incident råder anmälningsplikt.
I arbetsmiljölagstiftningen benämns vanligtvis den ytterst ansvariga för
arbetsmiljön ”huvudman”. Huvudmannen har oftast lämnat över ansvaret för
det systematiska arbetsmiljöarbetet till förskolans eller skolans rektor.
I livsmedelslagstiftningen kallas de fysiska eller juridiska personer som
ansvarar för att kraven i regelverket uppfylls för ”livsmedelsföretagare”.
Livsmedelsföretagaren har oftast lämnat över ansvaret till en
måltidsansvarig.
Om fel i hanteringen av specialkost ger upphov till exempelvis en allergisk
reaktion, innebär detta i praktiken att:


Den som är ansvarig för elevers arbetsmiljö, vanligtvis rektor, ska
göra en anmälan om det inträffade till Arbetsmiljöverket.



Den som är ansvarig för efterlevnad av livsmedelslagstiftningen,
vanligtvis måltidsansvarig, ska göra en anmälan om det inträffade till
kommunens miljö- och hälsoinspektör.

Kommunen eller den enskilda huvudmannen anpassar ansvarsfördelningen
efter sin organisation. Det är viktigt att det finns en tydlig ansvars- och
arbetsfördelning mellan skolledning och den som ansvarar för mat och
måltider i förskolan eller skolan.
Matallergi
Vid matallergi reagerar kroppen på proteinerna i exempelvis mjölk, ägg,
fisk, spannmål, soja, skaldjur, baljväxter, nötter, jordnötter, mandel och
sesamfrö. Dessa livsmedel kan orsaka allvarliga såväl som milda symtom.
Den individuella känsligheten varierar.
Studier har visat att eliminationskost på grund av matallergi kan leda till ett
lägre energiintag med negativa effekter på barnets tillväxt. Det finns även
studier som visat att barn och ungdomar med matallergi ofta upplever sig ha
en sämre livskvalitet.
Vissa matallergier tenderar att växa bort. Det gäller främst mjölk- och
äggallergi. Vid två års ålder har knappt hälften av barnen vuxit ifrån sin
mjölkallergi och 85 % har gjort det innan skolåldern. Mot den bakgrunden är
det därför viktigt att regelbundet undersöka om allergin vuxit bort.
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Rekommendationer rörande uppdatering av läkarintyg återfinns i del 3.
Noterbart är att allergivården står inför stora utmaningar, då det redan i
nuläget finns få allergologer ute i landet och stora pensionsavgångar väntar
inom de kommande åren. I dag utreds de flesta barn och unga av
primärvården som inte har samma kunskaper om allergi som allergologer.
Av den anledningen kan flexibilitet vara motiverat, exempelvis för de
tidsfrister måltidsverksamheterna fastställer för när intyg senast ska vara
inkomna eller uppdaterade.
”Spår av…” – nötter, ägg med mera
”Kan innehålla spår av…” beskrivs av Livsmedelsverket som en
varningsmärkning på livsmedel, där fastställda gränsvärden i dagsläget
saknas. I vissa produkter kan halterna av allergen vara obefintliga, i andra
högre. Halterna i en och samma livsmedelsprodukt kan också variera över
tid.
Att utesluta livsmedel märkta med ”kan innehålla spår av” (eller
motsvarande formulering) till samtliga matgäster, och inte enbart till de med
matallergi, skulle medföra ett radikalt minskat utbud av livsmedel.
Rekommendationer | ”Spår av…” – nötter, ägg med mera
➔ Livsmedel märkta ”kan innehålla spår av” kan användas till
normalkosten.
➔ Livsmedel med denna märkning ska däremot inte erbjudas matgäster som
anmält allergi mot ämnet via kostintyg och som även i hemmet utesluter
detta.
➔ Eftersom känsligheten mot ett och samma allergen kan variera från
individ till individ kan sjukvården göra individuella bedömningar.
Luftburen allergi
Luftburen allergi innebär att immunförsvaret reagerar på luftburna
allergener. Det är mycket ovanligt och känsligheten varierar. Trots att
allergin är ovanlig är den viktig att nämna, då den kan vara starkt
begränsande för den enskilda individen och därigenom också för andra i
verksamheten. Till följd av bristande kunskaper och stor oro inför luftburen
allergi är det vanligt med krav på mer långtgående säkerhetsåtgärder än vad
som egentligen är nödvändigt.
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Rekommendationer | Luftburen allergi, generellt
➔ Barn/elever med luftburen allergi ska ha kontakt med allergiläkare för att
göra provokation och ställa diagnos.
➔ Eventuella anpassningar i måltidsmiljön genomförs när en allergisk
reaktion på det luftburna livsmedlet påvisats via provokation.
➔ När läkarintyg finns för luftburen allergi ska skolan upprätta rutiner för
hur situationen ska hanteras.
Rekommendationer finns för hantering vid luftburen allergi såsom luftburen
ägg-, fisk- och jordnötsallergi.
Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel
Allergi mot jordnötter, nötter och mandel hör till de vanligaste i världen och
debuterar ofta i skol- eller förskoleåldern. De växer vanligtvis inte bort och
den allergiska reaktionen kan vara mycket allvarlig. Av den anledningen ska
dessa livsmedel uteslutas i förskolor och skolrestauranger.
Andra allergener så som mjölk, ägg och vete kan också de orsaka allvarliga
allergiska reaktioner. Men då det i nämnda exempel handlar om närmast
oumbärliga baslivsmedel utesluts de ändå inte generellt ur måltiden för alla
matgäster, utan enbart för dem med allergi.
Rekommendationer | Jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel
➔ Måltidsverksamheten ska säkerställa att förskolans eller skolans kök inte
använder jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel, varken som ingrediens i
matlagningen eller som tillbehör. Denna rekommendation gäller oavsett om
det finns barn/elever med denna typ av matallergi i verksamheten.
➔ Trots att nämnda livsmedel inte används i förskolan eller skolans kök ska
allergi mot dessa ändå noteras på kostintyget, i syfte att möjliggöra hänsyn
till ”spår av...”-märkningar.
➔ För att säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och
mandel ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/
skolrestaurangen.
➔ Ansvaret för rutiner gällande övriga lokaler i förskolan/skolan ligger på
rektor.
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Celiaki
Celiaki är en så kallad autoimmun sjukdom och räknas som livslång.
Barn/elever med celiaki måste ha en strikt glutenfri kost för att kunna behålla
sin hälsa och undvika följdsjukdomar och allvarliga sjukdomstillstånd.
Allvaret i celiaki tenderar att underskattas då sjukdomen ibland kallas
”glutenintolerans”. En benämning som – helt felaktigt – antyder att små
mängder gluten skulle kunna tolereras.
Rekommendationer | Celiaki
➔ Strikt glutenfri kost ska serveras.
➔ Var uppmärksam på att även små mängder av gluten kan bryta ned
tarmluddet och orsaka stora besvär för individen.
Laktosintolerans
Laktosintolerans är inte en sjukdom utan en ärftlig oförmåga att bryta ner
laktos. Tillståndet är ofarligt men kan vara obehagligt.
Total avsaknad av laktas vid födelsen är ytterst ovanlig och debuterar så fort
barnet börjar äta bröstmjölk eller laktosinnehållande bröstmjölksersättning.
Laktosintolerans hos barn före fem års ålder är mycket ovanligt.
De flesta personer med laktosintolerans tål 5,0-7,5 g laktos per dag, vilket
motsvarar den mängd som finns i 1,0-1,5 dl mjölk.
Definitioner för benämningarna ”laktosreducerad” och ”låglaktos” baseras
på den nordiska rapporten Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:557.
I Sverige får ett livsmedel kallas laktosreducerat eller låglaktos om
laktoshalten reducerats till en nivå som inte överstiger 1 g per 100 g
konsumtionsfärdig vara. I laktosfria livsmedel ska laktos inte kunna påvisas
med en metod som har en detektionsgräns på 0,01 g per 100 g.
Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas redovisar inte laktosinnehållet separat.
För att fastställa mängden laktos i en måltid kan istället mängden
disackarider beräknas.
Tumregel: 2-gramsgränsen
I syfte att skapa en tydlig tumregel för servering av måltider med lågt
laktosinnehåll, utformad för praktisk användning i måltidsverksamheten,
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lanserar rekommendationerna begreppet ”2-gramsgränsen” rörande
laktosintolerans.
2-gramsgränsen innebär att mängden laktos i en portion av en viss maträtt får
uppgå till max 2 g. Dryck är ej inräknad. Observera att individuella faktorer
styr portionsstorleken.
Rekommendationer | Laktosintolerans
➔ Om normalkosten ligger under 2-gramsgränsen behöver ingen specialkost
erbjudas.
➔ Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen ska laktosintoleranta
matgäster erbjudas ett måltidsalternativ som ligger under 2-gramsgränsen.
➔ Minskning av portionens laktosinnehåll till under 2 g kan ske genom att
enskilda komponenter i normalkosten byts ut. Exempel på mjölkrika
komponenter är stuvningar och såser.
➔ Exempel på mjölkrika rätter som i regel ligger över 2-gramsgränsen är
pannkakor, risgrynsgröt, lasagne, potatisgratäng och redda soppor.
➔ Barn under fem år ska inte erbjudas specialkost på grund av
laktosintolerans annat än i undantagsfall.
➔ Om laktosintolerans misstänks vara orsak till problem med magen är
kontakt med primärvården nödvändig. Detta för att säkerställa rätt diagnos,
då minskad mängd laktos i kosten riskerar att dölja sekundär laktosintolerans
orsakad av en ännu odiagnostiserad sjukdom.
➔ Ovanstående rekommendationer gäller inte för matgäster hos vilka
komplett avsaknad av laktas konstaterats. Dessa erbjuds specialkost fri från
komjölksprotein (det vill säga helt mjölkfri kost).
Övrigt: kontaktallergi, korsreaktioner, överkänslighet
kontaktallergi
Allergisk reaktion efter hudkontakt med ett visst livsmedel förekommer men
är mycket ovanligt.
Rekommendation | Kontaktallergi
➔ För att minska riskerna för en reaktion krävs att tydliga rutiner tas fram
och anpassas till varje enskilt fall.
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Korsreaktioner
Korsreaktioner kan uppstå mellan olika allergener och orsaka besvär hos
överkänsliga personer. Korsallergi är särskilt vanligt hos individer med
pollenallergi, som då kan reagera mot exempelvis äpplen, nötter och
stenfrukt och råa morötter. För pollenallergiker brukar korsallergin förvärras
under pollensäsongen. Korsallergier ger sällan allvarliga besvär.
Rekommendation | Korsreaktioner
➔ Barn/elever med svåra korsallergiska besvär ska notera detta som allergen
på inlämnat kostintyg.
Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner
Vissa livsmedel, bland annat citrus och vissa frukter och bär, kan ge en
försämring hos vissa yngre barn och orsaka eksem eller klåda och rodnad
runt munnen. Dessa reaktioner är inte allergi.
Citronsyra
Varför vissa personer reagerar på citronsyra är en omdiskuterad fråga som
hittills inte kunnat besvaras av forskningen. Livsmedelsverket konstaterar att
det inte är möjligt att vara allergisk mot citronsyra, eftersom man vid allergi
reagerar på proteiner och citronsyra är inte ett protein.
Rekommendationer | Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner
➔ Vid lindrig överkänslighet räcker det att plocka bort det aktuella
livsmedlet från tallriken, exempelvis om barnet/eleven blir rött om munnen.
Livsmedlet behöver inte ersättas med annan produkt.
➔ Vid överkänslighetsreaktion som misstänks vara orsakad av citronsyra
ska vårdnadshavare ta kontakt med sjukvården.

Del 2: Anpassade måltider
Inledning och bakgrund
Med anpassad måltid avses anpassningar som bedöms vara nödvändiga för
att individen ska klara sin skolgång eller vistelse på förskolan. Utöver själva
maten kan sådana anpassningar även innefatta måltidsmiljön.
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Förskolan och skolan får inte – och ska givetvis inte – diskriminera något
barn eller elev. Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering
som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
Vad räknas som en anpassad måltid?
Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och
måltidsanpassningar för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska,
kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter
att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden. Detta inkluderar
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Kategorin omfattar även andra kostavvikelser, grundade i exempelvis etiska
ställningstaganden och religion.
Konkreta exempel på anpassade måltider:

Justerandes sign



Anpassning av religiösa skäl, t.ex. kosher, halal, minus fläsk



Anpassning av etiska skäl, t.ex. vegetariska koster, vegankost



Konsistensanpassning: ordinarie kost med anpassad konsistens



Separering: ordinarie kost där komponenterna är uppdelade



Energiberikning: ordinarie kost berikad med extra fett



Kost vid selektivt ätande



Anpassning i måltidsmiljön
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Ansvar

I skolan är det rektor som med stöd av den medicinska elevhälsan ansvarar
för bedömningen av vilka behov eleven har för att klara skolgång och
uppsatta mål.
I förskolan kan rektor med föräldrars samtycke ta kontakt med
barnhälsovården för samverkan och dialog.
Anpassningar av religiösa skäl
Att inte erbjuda alternativ till standardkosten till barn/elever som av religiösa
skäl avstår från vissa livsmedel kan vara diskrimineringsgrundande.
Definition av religion
Med religion avses i dessa rekommendationer de fem världsreligionerna;
kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism.
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Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte hör till
de fem världsreligionerna omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.
Rekommendationer | Anpassningar av religiösa skäl
➔ Anpassad måltid av religiösa skäl ska erbjudas endast om den aktuella
religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning.
➔ Trossamfund som inte bedöms tillhöra någon av de fem
världsreligionerna sorterar under ”politiska åskådningar och etiska eller
filosofiska värderingar”.
➔ Ett vegetariskt måltidsalternativ räknas som en fullgod anpassad måltid.
Anpassningar vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Det är vanligt att barn/elever med exempelvis ADHD eller en diagnos inom
autismspektrumet har problem med mat och situationer kring måltider. Det
kan finnas flera orsaker till problemen och det är viktigt att dessa utreds
noga. Det är viktigt att i samverkan hitta en strategi som fungerar väl både
för barnet/eleven och för måltidsverksamheten.
För att undvika att berättigade behov av måltidsanpassningar med tiden
utvecklas till mer godtycklig efterfrågan på ”önskekost” är det viktigt att det
kontinuerligt förs en dialog mellan föräldrar, måltidsverksamhet, elevhälsa
och rektor genom dialogmöten.
Det finns idag inga vetenskapliga bevis för att glutenfri kost skulle lindra
symtomen vid ADHD.
Rekommendationer/förslag till arbetsmodell | Anpassningar vid NPF
➔ Genom regelbundna dialogmöten mellan föräldrar, måltidspersonal,
elevhälsa och rektor säkerställs ett kontinuerligt utbyte kring
individens/matgästens behov.
➔ Syftet med dialogmötena är att säkerställa att barnet/eleven ska få så
varierad och näringsriktig måltid som möjligt.
➔ Det långsiktiga målet ska vara att utöka variationen i kosten, förslagsvis
med utgångspunkt i den befintliga matsedeln.
➔ Dagar då erbjudandet via den befintliga matsedeln inte är tillräckligt sker
komplettering i form av en rullande, alternativ matsedel.
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➔ Vid behov ska i sista hand en helt individanpassad måltid erbjudas.
Anpassningar av etiska och övriga skäl
Utöver anpassningar av religiösa skäl och på grund av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF), förekommer önskemål om olika avvikelser
från normalkosten av en rad andra anledningar. Till de vanligaste hör
vegankost och – vilket i många måltidsverksamheter traditionellt räknats
som kostavvikelse – vegetarisk kost.
Andra exempel är glutenfri kost utan fastställd celiakidiagnos, LCHF-kost,
kost utan E-nummer samt kost med endast svenskt kött och kyckling.
Gemensamt för dessa exempel på kostpreferenser är att de i första hand
grundas i personlig övertygelse och att de som regel är självordinerade.
Diskrimineringslagstiftningen ger inget stöd för denna typ av
kostpreferenser.
Att äta mycket grönsaker, frukt, baljväxter och annan mat från växtriket
innebär stora fördelar för både hälsa och klimat. Kost & Näring förordar en
flervalsbuffé i skolrestaurangerna där bland annat lakto-ovo-vegetarisk kost
erbjuds dagligen. Lakto-ovo-vegetarisk kost ska definieras som normal- kost,
och inte som anpassad måltid eller specialkost. Flervalsbuffén ökar
möjligheten för matgästen att själv komponera sin lunch. En fördjupning
kring flervalsbuffé återfinns i avsnitt 3.
Vegankost
Vegankost räknas till etisk kost och kan serveras enligt Livsmedelverkets
råd. För att kunna servera näringsriktig vegankost krävs emellertid goda
kunskaper och användning av berikade livsmedel. Även kosttillskott kan
komma att behöva tillsättas för att kosten ska bli näringsmässigt komplett.
Noterbart är att godkända kosttillskott för barn under tre år i dagsläget
saknas.
Rekommendationer | Anpassningar av etiska och övriga skäl, inkl. vegankost
➔ Vegetarisk kost ska inte klassas vare sig som anpassad måltid eller
specialkost, och ska erbjudas alla barn/elever som önskar det.
➔ Vegankost klassas fortsatt som anpassad måltid, men ska som huvudregel
erbjudas alla individer som önskar det. Intyg från vårdnadshavare eller
myndig elev ska dock lämnas in. Se vidare de tre avslutande
rekommendationerna längre ner.
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➔ Anpassningar av övriga skäl, och som saknar stöd i
diskrimineringslagstiftningen, ska inte erbjudas.
➔ Om servering sker i form av flervalsbuffé ska innehållet i rätter och
måltidskomponenter alltid vara tydligt uppmärkta, för att säkerställa
matgästens möjligheter till välinformerade val.
Vegankost
➔ Om vegankost serveras är det viktigt att tydliggöra för vårdnadshavare
och elev att det är de, och inte förskolan/skolan, som ansvarar för att
komplettera maten med kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt
näringsintag.
➔ Då godkända kosttillskott för barn under tre år saknas, avråds från
servering av vegankost till små barn.
➔ Om näringsberikade livsmedel inte används i tillagningen av vegankost,
och tillräckligt näringsinnehåll därmed inte kan garanteras, bör matgästen
informeras om detta, exempelvis i form av en skylt med budskapet: ”Vi
erbjuder vegankost men kosten är inte fullvärdig på grund av att vi inte
använder näringsberikade livsmedel”.
Del 3: Runt om måltiden – planering, intyg, logistik
De offentliga måltider som dagligen serveras landets barn/elever i allmänhet
– och specialkoster och anpassade måltider i synnerhet – är resultatet av en
lång och inte sällan komplex måltidskedja, med en mängd involverade
aktörer.
Denna del av dokumentet fokuserar på ”allt runtomkring” det faktiska
tillhandahållandet av specialkost och anpassade måltider, det vill säga på de
områden som definierar förutsättningarna för det som i förlängningen blir till
mat och måltider avsedda för den enskilda matgästen.
Flervalsbuffé
Med flervalsbuffé ökar matgästens möjligheter att själv komponera sin
måltid, vilket i sin tur kan minska behovet av specialkoster och anpassade
måltider generellt. I skolrestaurangerna, men däremot inte i förskolans
måltidsmiljö på grund av barnens låga ålder, förordar Kost & Näring därför
flervalsbuffé som dagligen erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost.
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Rekommendationer | Flervalsbuffé
➔ I flervalsbuffén bör även en grönsaksbuffé ingå, med 4-8 komponenter
där minst en innehåller vegetabiliskt protein, exempelvis i form av
baljväxter.
➔ För att säkerställa matgästens möjligheter att göra säkra och/eller
välinformerade val ska tydlig uppmärkning ske av rätter och
måltidskomponenter.
➔ Placering av maträtterna i serveringsdisken ska göras med utgångspunkt i
att undvika kontaminering.
➔ Matgästerna ska informeras om att inte använda samma redskap för olika
maträtter.
➔ Om någon spiller från en maträtt till en annan ska köket kontaktas.
➔ Vid servering till yngre elever bör en pedagog finnas med för att
säkerställa att eleven får rätt mat.
➔ Elever med svåra allergier ska avrådas från att ta mat från flervalsbuffé.
Intyg
Intyg delas upp i två kategorier: läkarintyg/journalutdrag respektive
kostintyg, det vill säga intyg utställda till måltidsverksamheten i syfte att
säkerställa korrekt hantering och förmåga att erbjuda specialkost och
anpassade måltider.
Integritet och GDPR
Känsliga personuppgifter, dit läkarintyg, journalutdrag och kostintyg räknas,
ska förvaras och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslag
(2009:400) samt GDPR-förordningen.
För att underlätta GDPR-hanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i
samband med inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i
måltidsverksamheten.
Läkarintyg/journalutdrag
Det finns i dagsläget inget lagrum för att kräva läkarintyg för specialkost,
utan det är huvudmannen som avgör vilka åtgärder som är nödvändiga för att
säkerställa att den mat som serveras är säker.
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Vården kan bara intyga de sjukdomstillstånd som objektivt går att verifiera.
Detta gäller exempelvis allergier och celiaki. När det gäller exempelvis
laktosintolerans går detta i de flesta fall inte att verifiera objektivt och
därmed kan vården inte heller skriva intyg om tillståndet.
Viktigt att notera är att exempelvis mjölk- och äggallergi växer bort under de
första åren hos en majoritet av de drabbade. För att undvika att specialkost i
onödan tillhandahålls för allergier och tillstånd som hunnit växa bort är
därför regelbunden uppföljning av central betydelse. Såväl för individen som
för måltidsverksamheten.
Rekommendationer | Läkarintyg/journalutdrag
➔ För barnets/elevens bästa är det av yttersta vikt att misstanke om sjukdom
alltid utreds av läkare.
➔ Läkarintyg ska begäras åtminstone vid följande diagnoser:


Svår matallergi med akut allergisk reaktion (egenvårdsplan**)



Funktionsnedsättande matallergi* (egenvårdsplan**)



Multiallergi (egenvårdsplan**)



Luftburen matallergi



Celiaki

➔ Efter fastställd diagnos ska regelbundna uppföljningar genomföras av
vården.
➔ Fokus ska vid uppföljning ligga på hur allergin eller överkänsligheten
utvecklats, inklusive om den minskat eller helt försvunnit – och inte på att
endast förnya själva läkarintyget.
➔ För äldre elever bör befintliga läkarintyg förnyas vartannat år.
➔ För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas varje år.
➔ Vid diagnosticerad celiaki rekommenderas undantag från regeln om
förnyelse av läkarintyg, då detta är en livslång, kronisk sjukdom.
➔ Vid behov kan lokala variationer på intygskrav utarbetas i samråd med
vården.
➔ Under den tid barnet/eleven är under utredning ska önskad
specialkost/måltidsanpassning erbjudas.
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➔ Måltidsverksamheten bör generellt inta en ödmjuk hållning inför det
faktum att utredning och andra kontakter med vården kan ta lång tid.
➔ Av praktiska skäl kan utdrag ur journal skrivna av läkare likställas med
läkarintyg.
* Matallergi som inte är livshotande men som leder till sänkt livskvalitet,
prestationsförmåga och närvaro (t.ex. astma, magsmärtor, diarré,
illamående, nässelutslag, klåda, eksem, huvudvärk, andningssvårigheter).
** Med egenvårdsplan avses i detta sammanhang en individuell, skriftlig
plan framtagen av behandlande läkare.
Kostintyg
För specialkoster och anpassade måltider ska alltid ett kostintyg fyllas i för
att säkerställa en korrekt hantering i köket. Kostintyget fylls i av
vårdnadshavare eller myndig elev.
Rekommendationer | Kostintyg
➔ Kostintyg ska förnyas regelbundet, förslagsvis vid läsårsstart och i
samband med konkreta förändringar.
➔ För att få specialkost eller anpassade måltider ska barnet/eleven även i
hemmet äta enligt inlämnat kostintyg. Vårdnadshavare intygar att så är fallet.
➔ Specialkost och anpassade måltider lagas endast på upphandlade
livsmedel.
➔ Måltidsverksamheten ska delge rektor, elevhälsa och berörda pedagoger
kostintyget för kännedom.
➔ Måltidsverksamheten rekommenderas att föra statistik över antalet
specialkoster och anpassade måltider som tillagas, för att kunna jämföra
behoven över tid. Ett förslag till statistikblankett finns tillgängligt för
nedladdning via Kost & Närings hemsida.
Specialkost eller anpassad måltid för pedagoger och andra vuxna
Rätt till specialkost och/eller anpassad måltid kan finnas för pedagoger och
andra vuxna i förskolan/skolan.
Rekommendationer | Specialkost eller anpassad måltid för pedagoger och
andra vuxna
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➔ Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider ska specialkost
och/eller anpassad måltid erbjudas på samma villkor som för
barnen/eleverna.
➔ Vuxna som äter i förskolan eller skolrestaurangen men utan att detta sker
inom ramen för pedagogiska måltider eller annat ansvar som ingår i tjänsten,
ska som huvudregel inte erbjudas specialkost eller anpassad måltid.
➔ Undantag kan göras då den aktuella avvikelsen hos den vuxne redan
förekommer som specialkost eller anpassad måltid i barn-/elevgruppen.
Indragen rätt till specialkost och/eller anpassad måltid
Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillhandahålls tas
aldrig i anspråk av de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder – ofta
helt i onödan – till ökat matsvinn, högre kostnader och sämre
resursutnyttjande. Mot den bakgrunden kan sanktioner i vissa fall vara
motiverade.
Rekommendationer | Indragen rätt till specialkost och/eller anpassad måltid
➔ Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på överenskommen
specialkost eller måltidsanpassning, utan att frånvaro meddelats, ska
tillhandahållandet av specialkosten/måltidsanpassningen upphöra.
➔ I samband med detta ska måltidsverksamheten informera vårdnadshavare
och rektor/elevhälsa om den vidtagna åtgärden.
➔ Efter dialogmöte kan specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell.
Utbildning och kompetens
Det är inte enbart den kökspersonal som tillhandahåller specialkost och
anpassade måltider som behöver utbildning. Behovet finns också för
serveringspersonal och pedagoger, i syfte att säkerställa att hela kedjan fram
till matgästen fungerar.
Bristande kompetens ökar risken för fel och kontaminering i samband med
tillagning och servering av lunch och mellanmål, liksom vid utflykter och
andra aktiviteter som involverar mat och dryck.
Rekommendationer | utbildning och kompetens
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➔ All personal som tillagar, serverar eller på annat sätt hanterar specialkost
och/eller anpassade måltider ska ha utbildning på området.
➔ Kunskaperna ska uppdateras kontinuerligt genom fortbildning.

Avslutning
Fortsatt arbete och framtida behov
Under arbetet med rekommendationerna har vi i Kost & Näring kunnat
konstatera att lagtext saknas angående rätten till specialkost och anpassade
måltider. Inte heller finns idag juridiska tolkningar av skollagen och
diskrimineringslagstiftningen rörande skolmåltider och rätten till
specialkost/anpassad måltid.
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen synpunkter på
rekommendationerna
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen tycker det är bra att det kommit
nationella rekommendationer som kan ligga till grund för en likvärdig
hantering i landets kommuner och anser att Ronneby kommun ska anta dessa
så gott som i sin helhet. Dock finns här nedan några punkter värda att belysa
lite extra.
Enligt Skolverkets allmänna råd för förskolan ska förskolan servera
näringsriktiga måltider och i Skollagen står det att elever i grundskolan ska
erbjudas näringsriktiga skolmåltider. I gymnasieskolan finns däremot inget
krav på att det ska serveras skolmåltider.
Vegankost
Vegankost, då animaliska livsmedel helt utesluts, räknas till etisk kost och
kan serveras enligt Livsmedelverkets råd. För att kunna servera näringsriktig
vegankost krävs emellertid goda kunskaper och användning av berikade
livsmedel. Även kosttillskott kan komma att behöva tillsättas för att kosten
ska bli näringsmässigt komplett. Vegankost innehåller ofta mindre energi,
protein, järn, kalcium, riboflavin (B2) och D-vitamin. Vitamin B12 finns
endast i animaliska livsmedel (ägg, mjölk, kött och fisk) och därför behövs
berikade produkter och kosttillskott.
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Även om Livsmedelsverket tycker att kommunerna kan servera vegankost är
det tveksamt om Ronneby kommun kan servera en näringsriktig kost enligt
Skolverket/skollagen om barnet/eleven måste komplettera sin kost med
berikade livsmedel och kosttillskott utanför skoltid. Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningen föreslår därför att endast gymnasielever erbjuds
vegankost mot att intyg från vårdnadshavare eller myndig elev lämnas in
som intygar att eleven äter samma kost även hemma. Vårdnadshavare och
elev ansvarar för att komplettera maten med kosttillskott och därigenom
säkerställa ett tillräckligt näringsintag.
Intyg från dietist
Kunskapen hos primärvården är inte lika stor som hos allergologer. Våden
väljer då att vid visa tillfällen remittera barn/elever till dietist för att där få
hjälp med vad barnet/eleven bör utesluta och/eller ersätta sin kost med för att
må bättre. Därför bör Ronneby kommun godkänna intyg från dietist för
specialkost/anpassade måltider.
Intyg laktosfritt
När det gäller laktosintolerans går detta i de flesta fall inte att verifiera
objektivt och därmed kan vården inte heller skriva intyg om tillståndet.
Därför anser Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att det bör räcka med
intyg från vårdnadshavare eller myndig elev.
Läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist och förnyande av
läkarintyg
Primärvården i Blekinge, och då särskilt de privata aktörerna, har visat på ett
bristande intresserade av att skriva läkarintyg för medicinsk specialkost och
tycker att man ska lita på föräldrarna. För att värna om barnet/elevens hälsa
tycker Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att det är viktigt att symtom
som barnet/eleven uppvisar utreds av läkare för att påvisa allergi eller
överkänslighet mot livsmedel eller om det är andra faktorer som ligger
bakom symtomen.
Då många allergier växer bort hos barn är det viktigt att detta följs upp. Det
är därför viktigt att vårdnadshavare har regelbunden kontakt med vården och
att det görs ordentliga allergiutredningar, om möjligt med genomförande av
provokationer, så att inte livsmedel utesluts i onödan. Uteslutande av
livsmedel kan leda till ett lägre energiintag med negativa effekter på barnets
tillväxt.
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För att inte överbelasta primärvården föreslår Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningen att förskolebarn förnyar sitt läkarintyg, journalutdrag
eller intyg från dietist när de börjar grundskolan och att elever i grundskolan
och gymnasiet förnyar sitt läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist
vart tredje år.
För vuxna ätande anser Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att om det
ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider ska specialkost och/eller
anpassad måltid erbjudas på samma villkor som för barnen/eleverna.
Läkarintyg ska dock lämnas till Kostenheten.
Kostintyg från vårdnadshavare eller myndig elev
Kostenheten har för avsikt att begära nytt kostintyg från vårdnadshavare eller
myndig elev vid läsårsstart och i samband med konkreta förändringar. För att
få specialkost eller anpassade måltider ska barnet/eleven även i hemmet äta
enligt inlämnat kostintyg. Vårdnadshavare eller myndig elev intygar att så är
fallet.
Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillhandahålls tas
aldrig i anspråk av de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder till ökat
matsvinn, högre kostnader och sämre resursutnyttjande. Om kostintyg från
vårdnadshavare eller myndig elev inte lämnas in under läsårets två första
veckor kommer tillhandahållandet av specialkosten/måltidsanpassningen
upphöra. Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på
överenskommen specialkost eller måltidsanpassning, utan att frånvaro
meddelats, kommer tillhandahållandet av specialkosten/måltidsanpassningen
upphöra. Efter dialogmöte kan specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell.
Uppdragsbeskrivning vid pedagogisk lunch
Idag saknas en uppdragsbeskrivning över de arbetsuppgifter som ingår vid
en pedagogisk lunch. Personalgrupperna inom kök och pedagogik har olika
och ibland vitt skilda förväntningar på varandra. För att förenkla och
tydliggöra var och ens uppdrag föreslår Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningen att det tas farm en uppdragsbeskrivning med vilka
arbetsuppgifter som ingår i pedagogisk lunch.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att:
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Dagens rätt serveras innehållande kött, fisk, fågel och/eller lakto-ovovegetarisk kost
Medicinsk specialkost serveras baserat på läkarintyg, journalutdrag
eller intyg från dietist. Undantag gäller vid laktosintolerans då intyg
från vårdnadshavare eller myndig elev dock ska lämnas in.
Specialkost vid laktosintolerans erbjuds inte om normalkosten ligger
under 2-gramsgränsen.
(Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen erbjuds
laktosintoleranta matgäster ett måltidsalternativ som ligger under 2gramsgränsen.)
Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider erbjuds
specialkost och/eller anpassad måltid på samma villkor som för
barnen/eleverna. Läkarintyg ska dock lämnas till Kostenheten.
Lakot-ovo-vegetarisk kost erbjuds vid religiösa skäl om den aktuella
religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning. Intyg från
vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in.
Vegankost erbjuds vid kommunens gymnasieskolor. Intyg från
vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in.
Vårdnadshavare och elev ansvarar för att komplettera maten med
kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt näringsintag.
Kostintyg lämnas in vid varje läsårsstart. För att underlätta GDPRhanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i samband med
inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i
måltidsverksamheten.
Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på
överenskommen specialkost eller måltidsanpassning, utan att
frånvaro meddelats, kommer tillhandahållandet av
specialkosten/måltidsanpassningen upphöra. Efter dialogmöte kan
specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell.
För elever i grundskola och gymnasium bör befintliga läkarintyg
förnyas vart tredje år.
För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas vid
skolstart.
Vid diagnosticerad celiaki behövs ingen förnyelse av läkarintyg.

Jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel ska ej förekomma vid tillagning
eller servering i kommunens skolor/förskolor. För att säkerställa en miljö fri
från jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel ska medhavda matlådor och
liknande vara förbjudna i förskolan/ skolrestaurangen. Ansvaret för rutiner
gällande övriga lokaler i förskolan/skolan ligger på rektor.
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Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
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Dagens rätt serveras innehållande kött, fisk, fågel och/eller lakto-ovovegetarisk kost
Medicinsk specialkost serveras baserat på läkarintyg, journalutdrag
eller intyg från dietist. Undantag gäller vid laktosintolerans då intyg
från vårdnadshavare eller myndig elev dock ska lämnas in.
Specialkost vid laktosintolerans erbjuds inte om normalkosten ligger
under 2-gramsgränsen.
(Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen erbjuds
laktosintoleranta matgäster ett måltidsalternativ som ligger under 2gramsgränsen.)
Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider erbjuds
specialkost och/eller anpassad måltid på samma villkor som för
barnen/eleverna. Läkarintyg ska dock lämnas till Kostenheten.
Lakot-ovo-vegetarisk kost erbjuds vid religiösa skäl om den aktuella
religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning. Intyg från
vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in.
Vegankost erbjuds vid kommunens gymnasieskolor. Intyg från
vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in.
Vårdnadshavare och elev ansvarar för att komplettera maten med
kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt näringsintag.
Kostintyg lämnas in vid varje läsårsstart. För att underlätta GDPRhanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i samband med
inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i
måltidsverksamheten.
Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på
överenskommen specialkost eller måltidsanpassning, utan att
frånvaro meddelats, kommer tillhandahållandet av
specialkosten/måltidsanpassningen upphöra. Efter dialogmöte kan
specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell.
För elever i grundskola och gymnasium bör befintliga läkarintyg
förnyas vart tredje år.
För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas vid
skolstart.
Vid diagnosticerad celiaki behövs ingen förnyelse av läkarintyg.
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Jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel ska ej förekomma vid
tillagning eller servering i kommunens skolor/förskolor. För att
säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel
ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/
skolrestaurangen. Ansvaret för rutiner gällande övriga lokaler i
förskolan/skolan ligger på rektor.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Lova
Necksten (MP), Malin Månsson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD),
Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Åsa Evaldsson (M) samt
tjänstgörande ersättare Tony Holgersson (SD)
Yrkanden
Roger Gardell (L) yrkar med instämmande av Nicolas Westrup (SD), Bengt
Sven Åke Johansson (SD) samt Tony Holgersson (SD) att första punkten i
beslutsförslaget tas bort.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar med instämmande av Åsa Evaldsson (M)
bifall till arbetsutskottets förslag.
Lova Necksten (MP) yrkar avslag på Roger Gardells (L) ändringsyrkande
samt yrkar att punkt sex (6) ändras till:
Vegankost erbjuds i enlighet med Kost och närings ”Nationella
rekommendationer för specialkost och anpassad måltider i förskola och
skola”.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson ställer först proposition på arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson ställer därefter proposition på Roger Gardells
(L) ändringsyrkande avseende punkt ett (1) och finner att kommunstyrelsen
avslår detsamma.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar avslå ändringsyrandet röstar ja.
De som önskar bifalla Roger Gardells (L) förslag röstar nej.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges elva (11) ja-röster
och sex (6) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen avslår
Roger Gardells (L) yrkande.
Namn

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Willy Persson (KD)

X

Kenneth Michaelsson (C)

X

Silke Jakob (C)

X

Roger Gardell (L)

Nej

X

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Malin Månsson (S)

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson (SD)

X

Anders Oddsheden (SD)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Totalt

Avstår

11

6

Propositionsordning 3
Ordförande Roger Fredriksson ställer därefter proposition på Lova
Neckstens (MP) ändringsyrkande avseende punkt sex (6) och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
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Dagens rätt serveras innehållande kött, fisk, fågel och/eller lakto-ovovegetarisk kost
Medicinsk specialkost serveras baserat på läkarintyg, journalutdrag
eller intyg från dietist. Undantag gäller vid laktosintolerans då intyg
från vårdnadshavare eller myndig elev dock ska lämnas in.
Specialkost vid laktosintolerans erbjuds inte om normalkosten ligger
under 2-gramsgränsen.
(Dagar då normalkosten ligger över 2-gramsgränsen erbjuds
laktosintoleranta matgäster ett måltidsalternativ som ligger under 2gramsgränsen.)
Om det ingår i den vuxnes tjänst att delta i måltider erbjuds
specialkost och/eller anpassad måltid på samma villkor som för
barnen/eleverna. Läkarintyg ska dock lämnas till Kostenheten.
Lakot-ovo-vegetarisk kost erbjuds vid religiösa skäl om den aktuella
religionen omfattas av rådande diskrimineringslagstiftning. Intyg från
vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in.
Vegankost erbjuds vid kommunens gymnasieskolor. Intyg från
vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in.
Vårdnadshavare och elev ansvarar för att komplettera maten med
kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt näringsintag.
Kostintyg lämnas in vid varje läsårsstart. För att underlätta GDPRhanteringen ska vårdnadshavare/myndig elev i samband med
inlämning av kostintyg godkänna att uppgifterna hanteras i
måltidsverksamheten.
Om en elev under två veckors tid inte gjort anspråk på
överenskommen specialkost eller måltidsanpassning, utan att
frånvaro meddelats, kommer tillhandahållandet av
specialkosten/måltidsanpassningen upphöra. Efter dialogmöte kan
specialkost/måltidsanpassning åter bli aktuell.
För elever i grundskola och gymnasium bör befintliga läkarintyg
förnyas vart tredje år.
För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg förnyas vid
skolstart.
Vid diagnosticerad celiaki behövs ingen förnyelse av läkarintyg.
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Jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel ska ej förekomma vid
tillagning eller servering i kommunens skolor/förskolor. För att
säkerställa en miljö fri från jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel
ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna i förskolan/
skolrestaurangen. Ansvaret för rutiner gällande övriga lokaler i
förskolan/skolan ligger på rektor.

Reservationer
Roger Gardell (L) samt ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig
mot beslutet till förmån för Roger Gardells (L) yrkande avseende punkt ett.
Lova Necksten (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
avseende punkt sex.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 172

Dnr 2021-000208 040

Revidering av beslut om medel utredning detaljplan, KF
§ 15-2021
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i ärende § 15/2021 att
”tillföra mark- och exploateringsenheten 150 000 kronor som
utredningsmedel för detaljplan för del av Kalleberga 1:3. Finansiering sker
via externupplåning och ett exploateringskonto upprättas.”
Utredningsmedel för detaljplaner är inte en exploateringsutgift utan ska
redovisas som en driftkostnad för att följa Rådet för kommunal redovisning.
Beslutet behöver därför korrigeras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå att kommunfullmäktige beslutar:
* Att beslut KF §15/2021 upphävs
* Att Kommunfullmäktige beslutar att tillföra mark- och
exploateringsenheten 150 000 kronor i driftmedel till utredning kring
detaljplan för del av Kalleberga 1:3.
* Att finansiering sker från kommunstyrelsens medel för oförutsedda
utgifter.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsen arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S),
Kenneth Michaelsson (C) samt Lova Necksten (MP).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut enligt
tjänsteskrivelsen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:
- Att beslut KF §15/2021 upphävs
- Att Kommunfullmäktige beslutar att tillföra mark- och
exploateringsenheten 150 000 kronor i driftmedel till utredning kring
detaljplan för del av Kalleberga 1:3.
- Att finansiering sker från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.
________________
Exp:
Ekonomichef
Mark- och exploateringschef
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§ 173

Dnr 2021-000239 040

Omfördelning mellan reserver
Sammanfattning
Med anledning av pågående pandemi och de ständigt förändrade
förutsättningarna finns ett behov av att kunna agera snabbt med finansiering.
Krisledningsnämnden har under pandemin fattat ett antal beslut för att snabbt
kunna respondera på olika behov.
Följande reserver finns:
* Av kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter finns av ursprungliga
6 000 tkr kvar 725 tkr efter krisledningsnämnden per 9/4-21.
* Av kommunfullmäktiges reserv om 2 000 tkr finns 2 000 tkr per 9/4-21.
* Av extra reserven om 5 000 tkr finns 4 425 tkr per 9/4-21 (efter justering
med 575 tkr för hyra Sörbycenter, ärende på KF i april).
Därutöver har kommunstyrelsens ordförande medel till förfogande.
Krisledningsnämnden har disponerat 1685 tkr av de ursprungliga 2 000 tkr i
denna reserv. Återstående medel 315 tkr per 9/4-21 är intecknade för
kommande kostnader.
Bedömning
För att i rådande situation med pandemi möjliggöra snabba beslut om
finansiering behöver krisledningsnämnden ha möjlighet att reserver.
Outnyttjade delar av kommunfullmäktiges reserv och den extra reserven om
totalt 6 425 tkr kan överföras till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda
utgifter och därmed ge krisledningsnämnden tillgång till utökad reserv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att:
* Kvarvarande medel i kommunfullmäktiges reserv om 2 000 tkr överflyttas
till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
* Kvarvarande medel i den extra reserven om 4 425 tkr överflyttas till
kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
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Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
Kvarvarande medel i kommunfullmäktiges reserv om 2 000 tkr överflyttas
till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
* Kvarvarande medel i den extra reserven om 4 425 tkr överflyttas till
kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- Kvarvarande medel i kommunfullmäktiges reserv om 2 000 tkr överflyttas
till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
- Kvarvarande medel i den extra reserven om 4 425 tkr överflyttas till
kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 174

Dnr 2021-000217 040

Årsredovisning 2020 för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB
Sammanfattning
Ronneby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Bolaget är försäkringsgivare när det gäller kommunförsäkringen (egendom,
ansvar, mm).
Årsredovisningen delges för kännedom.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen 2020 för Kommunassurans
Syd Försäkrings AB till protokollet.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att noterar årsredovisningen 2020 för Kommunassurans
Syd Försäkrings AB till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen
2020 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 175

Dnr 2021-000244 001

365 risk och sårbarhet
Sammanfattning
Enheterna under Kommunstyrelsen ser flera fördelar med att kunna erhålla
funktionalitet genom en molntjänst. I Ronneby kommun finns en ambition
att skapa rätt förutsättningar, för att med stöd av IT underlätta och
effektivisera samverkan, informationsdelning och kommunikation, både
inom organisationen och med externa intressenter. Detta gäller för alla
enheter på kommunledningsförvaltningen. Genom att välja en molntjänst
kommer personuppgifter för medarbetare att behandlas i tjänsten.
Kommunstyrelsen i Ronneby kommun är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter i molntjänsten.
Bedömning
Riskanalysen har gjorts i Ronneby Kommuns dataskyddsgrupp och
tillsammans med utlåtande från Dataskyddsombud och
Kommunjurist/Informationssäkerhetsansvarig är bedömningen att: Risk- och
sårbarhetsanalysen inte utvisar några risker som motiverar att
verksamheterna på kommunledningsförvaltningen skulle avstå från att
använda tjänsten på det sätt som Risk- och sårbarhetsanalysen beskriver.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna risk och sårbarhetsanalysen för Office
365.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna risk
och sårbarhetsanalysen för Office 365.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner risk- och sårbarhetsanalysen för Office 365.
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________________
Exp:
Enhetschefer på kommunledningsförvaltningen
Kommunjurist
Dataskyddsombud
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§ 176

Dnr 2019-000570 101

Värdegrundsarbete
Sammanfattning
I samband med 2018 års budgetarbete får kommundirektören i uppdrag att
låta verksamheterna införa ett övergripande värdegrundsarbete för
kommunkoncernen i Ronneby kommun.
Avsaknad av en kommunövergripande värdegrund är även ett av de
förbättringsområden som SKR tydliggjort vid genomförande av
Kommunkompassen.
Kommunkoncernens anställda har tillsammans med koncernchefsgruppen,
kommunstyrelsens arbetsutskott samt centrala samverkansgruppen på olika
sätt givits möjlighet till delaktighet och engagemang vid framtagning av de
ord som slutligen ska utgöra Ronneby kommuns gemensamma värdegrund.
I utredningen av värdegrund för kommunkoncernen Ronneby kommun
presenteras fyra förslag till beslut som tillsammans ska möjliggöra och
underlätta ett införande av en kommungemensam värdegrund för samtliga
förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-11-23 § 446 efter presenterat
förslag på koncernövergripande värdegrund att remittera ärendet till
nämnderna och bolagsstyrelserna för yttrande.
Bedömning
Sammanställning yttrande
Vård- och omsorgsnämnden svarar att de blivit informerade om arbetet med
värdegrund i Ronneby kommun samt att all personal känner till
värdegrunden och blir utbildad i vad den innebär.
Teknik- fritid- och kulturnämnden yttrar att de ser positivt på förslaget och
menar att den största utmaningen som föreligger är en implementering som
leder till att alla efterlever dokumentet och att kommundirektören verkligen
"får de nödvändiga resurser som behövs".
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att ställa sig positiva till förslaget
om värdegrund och i förvaltningens bedömning betonas vikten av resurser
till genomförande och uppföljning.
Utbildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget om värdegrund och
tydliggör att den största utmaningen finns i implementeringen vilken ska
resultera i efterlevnad av dokumentet.
En invändning finns mot meningen ”Vi gör det med hjärta” då den korrekta
svenskan är ”Vi gör det med hjärtat”. Utbildningsnämnden anser att denna
mening bör ändras.
Ronneby Miljö och Teknik AB bedömer att den föreslagna
koncerngemensamma värdegrunden harmoniserar väl med bolagets
nuvarande värdegrund samt att bolagets nuvarande värdegrund kan ligga
kvar som en direkt tolkad konkretisering av den koncerngemensamma
värdegrunden. Bolaget anser att de kommit en bra bit på sin resa med att få
en levande värdegrund och de bedömer att den positiva process de är inne i
skulle få ett avbräck om de skulle behöva ändra sin formulering av
värdegrunden.
En väl känd och implementerad värdegrund anses vara en grundläggande
förutsättning för en väl fungerande verksamhet såväl internt som externt. Om
värdegrunden inte genomsyrar verksamheten finns det en överhängande risk
att den endast uppfattas som tomma ord.
Bolaget intensifierade 2017 arbetet med sin värdegrund och en arbetsgrupp
skapades. Viktigt för genomförandet var att ledningen fullt ut behövde
solidarisera sig med värdegrunden för att implementeringen skulle få full
verkan. Genom olika aktiviteter för hela bolaget, obligatoriska likväl som
frivilliga, har personalen engagerats.
Värdegrunden har arbetats in i mallen för medarbetarsamtalen i syfte att få
en systematisk dialog mellan chef och medarbetare och numer används
värdegrunden i interna samtal i syfte att lämna positiv och utvecklande
feedback.
AB Ronneby Industrifastigheter tydliggör vid styrelsemöte att bolaget inte
har något att erinra avseende en koncerngemensam värdegrund.
Socialnämnden yttrar att samtliga chefer kommer att arbeta med
implementering och att fylla värdeorden med innehåll och betydelse. Arbetet
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med genomförandet kommer kräva en del utbildningar samt en tydlig
kommunikationsplan för att lyckas.
Utredarens sammanfattning
Av åtta remitterande verksamheter var det endast en som inte inkom med
yttrande avseende kommunstyrelsens begäran. Samtliga sju inkomna
yttranden var dock av positiv karaktär.
Formuleringen ”Vi gör det med hjärta” föreslogs revideras till ”Vi gör det
med hjärtat”.
Valet av ”Vi gör det med hjärta” har sitt ursprung i det kommunikativa
koncept för arbetsgivarvarumärket, att använda vid ex rekrytering, som togs
fram inför Flygdagen 2019. Tanken med begreppet var att få fram de mjuka
värdena och attrahera samtidigt som det skapade stolthet hos redan befintlig
personal, att här arbetar vi tillsammans, vi utför vårt arbete med stolthet och
vi bryr oss om varandra.
Utredarens initiala val att använda begreppet ”Vi gör det med hjärta” istället
för det mer grammatiskt korrekta begreppet ”Vi gör det med hjärtat” har sitt
ursprung i tanken att använda redan invanda begrepp. Risken är stor att det
annars hade blivit förvirrande och felaktigt, både för värdegrunden och
arbetsgivarvarumärket, om olika begrepp skulle användas.
Utredaren väljer, med hänvisning till ovanstående resonemang, att inte
förändra aktuell formulering.
Flera yttranden lyfter behovet av att implementeringen ges utrymme och
resurser.
Utmaningen i ett lyckosamt koncernövergripande värdegrundsarbete består i
att ge verksamheterna rätt verktyg för att tillsammans med anställda och
förtroendevalda möjliggöra delaktighet och acceptans för värdegrundens
byggstenar.
Värdegrunden kan bli en naturlig del av kommunkoncernens arbete genom
att den genomsyrar allt från anställningsförfaranden, medarbetarsamtal,
politiska sammanträden och beslut till samtalet kring fikaborden och i
korridorerna, men utredarens erfarenheter i samband med tidigare
värdegrundsarbete är att det tar tid och energi. Det är ett arbete som måste
ledas utifrån rätt syfte, med rätt kompetenser och med ett stort engagemang.
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Utredare av den koncernövergripande värdegrunden finner inkomna
yttranden som berikande och avser inte göra förändringar i varken själva
utredningen eller tidigare presenterat förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att följande tolkning kan ses som ett tydliggörande av värdegrundens
innebörd för kommunkoncernen:
En värdegrund är inte en instruktion, en policy eller ett
regelverk. En värdegrund baseras på önskvärda ståndpunkter
eller normer och utgör tillsammans med medarbetarna
byggstenarna samt den bärande konstruktionen i
organisationen.
Värdegrunden är en levande överenskommelse som ska prägla
hur både medarbetare och förtroendevalda förhåller sig till
varandra, till vår verksamhet och de vi är till för, en
överenskommelse som får optimal genomslagskraft när det
som sägs, de handlingar som produceras och de beslut som
fattas harmonierar med de fastställda värderingarna.
Värdegrunden kan liknas vid en inre kompass vilken anger
koncernens beteendemässiga riktning.
att följande värdeord utgör basen för kommunkoncernens värdegrund
tillsammans med dess förtydligande:


Professionellt – Vi gör det med kvalitet



Engagerat – Vi gör det med hjärta



Välkomnande – Vi gör det tillsammans

att kommundirektören ges i uppdrag att implementera en gemensam och
övergripande värdegrund för hela kommunkoncernen samt
att kommundirektören erhåller nödvändiga resurser så att utbildningsinsatser
kan genomföras och att kulturbärare/värdegrundsombud kan utses samt
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skolas för att ett levande värdegrundsarbete ska kunna upprätthållas över tid
i kommunens verksamheter.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att följande tolkning kan ses som ett tydliggörande av värdegrundens
innebörd för kommunkoncernen:
En värdegrund är inte en instruktion, en policy eller ett
regelverk. En värdegrund baseras på önskvärda ståndpunkter
eller normer och utgör tillsammans med medarbetarna
byggstenarna samt den bärande konstruktionen i
organisationen.
Värdegrunden är en levande överenskommelse som ska prägla
hur både medarbetare och förtroendevalda förhåller sig till
varandra, till vår verksamhet och de vi är till för, en
överenskommelse som får optimal genomslagskraft när det
som sägs, de handlingar som produceras och de beslut som
fattas harmonierar med de fastställda värderingarna.
Värdegrunden kan liknas vid en inre kompass vilken anger
koncernens beteendemässiga riktning.
att följande värdeord utgör basen för kommunkoncernens värdegrund
tillsammans med dess förtydligande:




Professionellt – Vi gör det med kvalitet
Engagerat – Vi gör det med hjärta
Välkomnande – Vi gör det tillsammans

att kommundirektören ges i uppdrag att implementera en gemensam och
övergripande värdegrund för hela kommunkoncernen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att följande tolkning kan ses som ett tydliggörande av värdegrundens
innebörd för kommunkoncernen:
En värdegrund är inte en instruktion, en policy eller ett
regelverk. En värdegrund baseras på önskvärda ståndpunkter
eller normer och utgör tillsammans med medarbetarna
byggstenarna samt den bärande konstruktionen i
organisationen.
Värdegrunden är en levande överenskommelse som ska prägla
hur både medarbetare och förtroendevalda förhåller sig till
varandra, till vår verksamhet och de vi är till för, en
överenskommelse som får optimal genomslagskraft när det
som sägs, de handlingar som produceras och de beslut som
fattas harmonierar med de fastställda värderingarna.
Värdegrunden kan liknas vid en inre kompass vilken anger
koncernens beteendemässiga riktning.
att följande värdeord utgör basen för kommunkoncernens värdegrund
tillsammans med dess förtydligande:




Professionellt – Vi gör det med kvalitet
Engagerat – Vi gör det med hjärta
Välkomnande – Vi gör det tillsammans

att kommundirektören ges i uppdrag att implementera en gemensam och
övergripande värdegrund för hela kommunkoncernen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 177

Dnr 2021-000121 003

Nytt reglemente miljö- och byggnadsnämnden
Sammanfattning
SKR tillhandahåller s.k. normalförslag till kommunala reglementen. Miljöoch byggnadsnämndens reglemente är daterat och behöver uppdateras för att
följa den nya struktur som SKR föreslår. Detta ärende utgör en sådan
ändring. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente föreslås nu få en
uppdaterad struktur samtidigt som vissa förändringar gällande nämndens
uppgifter och ansvarsområden görs.
Bedömning
Allmänna ändringar - Ny struktur
Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKR. De flesta
reglementen baseras på det förslag som togs fram 1992 och som SKR sedan
reviderade löpande. Under 2018 publicerade SKR ett nytt s.k. normalförslag
för reglementen. Det nya normalförslaget innebär en omfattande uppdatering
i lagligt hänseende men även strukturellt. Det nya normalförslaget motsvarar
den nu gällande lagstiftningen.
Under 2019/20 har flertalet av kommunens reglementen uppdaterats och nu
föreslås det att miljö- och byggnadsnämndens reglemente ska få samma
uppdaterade struktur.
Förändringarna är tämligen omfattande varför de inte låter sig beskrivas i
text, utan man gör bäst i att läsa det gamla reglementet och jämföra med
ändringsförslaget. Strukturen är emellertid annorlunda och det nya förslaget
bär en större tydlighet än tidigare.
Sakliga ändringar
Nämndens ansvarsområde och särskilda uppgifter har omformulerats och
uppdaterats tillsammans med bland annat förvaltningschefen, se främst 2
kap. 1-4 §§. Förslaget på ändring av reglementet har behandlats i nämnden
som ett informationsärende. Sedan dess har det fattats beslut om att
planenheten ska flyttas till kommunstyrelsen. De ansvarsområden som är
kopplade till deras ärenden har därför lyfts ur miljö- och byggnadsnämndens
reglemente och överförts till kommunstyrelsens, se ärende KS 2021/122.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för
miljö- och byggnadsnämnden.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 178

Dnr 2021-000233 047

Statsbidrag habiliteringsersättning 2021
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-03-30 § 39
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under år 2021 fördela
medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning.
Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg
dagpenning till personer som deltar i daglig verksamhet. Statsbidrag för att
stimulera habiliteringsersättningen har betalats ut sedan 2018.
Ronneby kommun kan erhålla 1 243 047 kr under 2021 för att nyttjas som
stimulansbidrag under året. Daglig verksamhet är en stödinsats enligt LSS.
Endast personer som har en diagnos i form av utvecklingsstörning, autism
eller autismliknande tillstånd, samt personer som i vuxen ålder förvärvat en
hjärnskada som lett till betydande begåvningshandikapp eller personer med
varaktiga psykiska funktionsnedsättningar har rätt till habiliteringsersättning.
Ca 200 personer har beslut om daglig verksamhet/sysselsättning inom
Funktionsstöd. Daglig verksamhet bedrivs i olika former, allt ifrån
sinnestimulering, gruppaktiviteter, skapande verksamhet till individuella
placeringar på arbetsplatser. Syftet med insatsen är att främja delaktigheten i
samhället och bidra till den personliga utvecklingen.
Habiliteringsersättningen är viktig för den enskilde och ger ett ekonomiskt
tillskott för en grupp individer som har en begränsad ekonomi. Ersättningen
kompletterar ofta sjuk- och aktivitetsersättning och är en frivillig ersättning
för kommunerna. Flertalet av Sveriges kommuner betalar en
habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen i Ronneby kommun har
höjts med 95 öre på 12 år.
Ronneby kommun betalar 2021, 7,95kr/ h i habiliteringsersättning. I dialog
med deltagare inom sysselsättningen framkommer att den extra
habiliteringsersättningen som betalats ut sedan 2018 i form av
stimulansbidrag har varit ett betydelsefullt ekonomiskt tillskott. Det är
mänga som under flera år levt med en mycket begränsad ekonomi med små
möjligheter att påverka sin situation. Deltagare har berättat att de nu haft
möjlighet att köpa möbler, elektronik, göra resor som de i vanliga fall inte
har råd med.
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Förslag till beslut
 Att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att rekvirera
statsbidrag på 1 243 047 kr från Socialstyrelsen, som ett extra
stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2021 och som
betalas ut vid två tillfällen, juni och december 2021, som en extra
timersättning.


Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,95 kr/tim. Det ska tydligt
framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar
ut under 2021.



Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år
2022 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2021.

Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:


rekvirera statsbidrag på 1 243 047 kr från Socialstyrelsen, som ett
extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2021 och som
betalas ut vid två tillfällen, juni och december 2021, som en extra
timersättning.



Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,95 kr/tim. Det ska tydligt
framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar
ut under 2021.



Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år
2022 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2021.



Bidraget i december 2021 ska betalas ut innan jul.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:


Justerandes sign

rekvirera statsbidrag på 1 243 047 kr från Socialstyrelsen, som ett
extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2021 och som
betalas ut vid två tillfällen, juni och december 2021, som en extra
timersättning.
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Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,95 kr/tim. Det ska tydligt
framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar
ut under 2021.



Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år
2022 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2021.



Bidraget i december 2021 ska betalas ut innan jul.

________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 179

Dnr 2021-000232 009

Årsrapport funktionshinderpolitiskt program 2020
Sammanfattning
Ronneby kommuns funktionhinderpolitiska program har utarbetats med
avsikt att skapa en struktur för uppfyllandet av såväl nationellt mål och
inriktning för funktionshinderspolitiken som FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
Det funktionshinderpolitiska programmet består av ett antal prioriterade
områden med tillhörande inriktningsmål, delmål och indikatorer:


Arbete



Utbildning



Socialt stöd



Ökad tillgänglighet



Folkhälsa



Fritid och Kultur

I årsrapporten lyfts insatser och aktiviteter som genomförts under året som
bidragit till att uppfylla målen. Det är endast insatser och aktiviteter som
förvaltningar och enheter själva rapporterat som redovisas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att notera den lämnade årsrapporten till protokollet.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera den lämnade årsrapporten till protokollet.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera den lämnade
årsrapporten till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 180

Dnr 2021-000128 012

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2020 och
verksamhetsplan 2021
Sammanfattning
Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan,
arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till
samhällets tillväxt och hållbara utveckling. Folkhälsan påverkas av
människors livsvillkor, de förhållanden där kvinnor, män och deras barn
växer upp och lever, samt de system som tillämpas för att hantera ohälsa och
sjukdom. I
Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom ramen för de
ordinarie verksamheterna.
Syftet med folkhälsorådets är att medverka till en långsiktig och hållbar
samhällsutveckling och tillsammans med andra aktörer främja en god
folkhälsa i Ronneby kommun. Folkhälsorådet fungerar som en styrgrupp för
olika folkhälsoinsatser som exempelvis ANDTS (alkohol, narkotika, doping,
tobak, spel) och barnrättsfrågor. Rådet är ett forum för utbyte och spridning
av information samt stöd vid folkhälsoarbetet inom Ronneby kommun.
Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att
hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska
mellan olika grupper inom Ronneby kommun och i jämförelse med länet och
riket.
I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2018 prioriteras fyra
målområden:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Barns och ungas uppväxtvillkor
3. Fysisk aktivitet
4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Folkhälsopolicyn visar på utvecklingsbehov och innehåller förslag på vad
som behöver göras för att uppnå målen. Den ska vara ett stöd för
nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga
verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan
uppnås.
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Koncernchefsgruppen beslutade 2020-02-21 att under 2020 ge den
strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att påbörjades ett uppdrag med att
ta fram ett styrdokument för hållbarhet. Inriktningen är att det strategiska
folkhälsoarbetet blir en del av detta styrdokument och därmed ersätter
folkhälsopolicyn. Tidsplanen för uppdraget att ta fram ett styrdokument för
hållbarhet har förlängts till och med 2021 på grund av arbete med covid-19.
Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige under 2020 om att förlänga
Folkhälsopolicy för Ronneby kommun till och med 2021 (KF 2020-12-17 §
329).
Verksamhet 2020
Folkhälsorådets verksamhetsplanering har som övriga verksamheter och
samhället i stort påverkats av covid -19. Åtgärder och aktiviteter från
verksamhetsplan 2020 har genomförts i sort men har i flera falla behövt
anpassa genom digitala lösningar. I några fall har aktiviteter flyttats fram
eller ställts in. Om och hur åtgärder och aktiviteter har påverkats av covid-19
benämns löpande i verksamhetsberättelsen.
För 2020 har det gjorts ett folkhälsobokslut. Folkhälsobokslutet är ett
underlag för kommunens utvecklingsarbete. I bokslutet redovisas översikt av
statistik och uppföljning av åtgärder som genomförts under året som bidragit
till att uppfylla målområdena och folkhälsoinriktningarna i folkhälsopolicyn.
Folkhälsobokslutet för 2020 redovisas som bilaga till ordinarie bokslut.
Lupp-enkäten (Lokal uppföljningen av ungdomspolitiken) genomfördes
under hösten 2020. Lupp- enkäten genomförs i Ronneby kommun för att få
kunskap om ungdomars levnadsvillkor. Resultatet av enkäten presenteras
under våren 2021 och ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som
rör barn och unga.
Under 2020 har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp arbetat med
insatser för att stödja utvecklingen av Ronneby kommuns barnrättsarbete.
För att stödja Ronneby kommuns förvaltningar, nämnder och bolag att
tillämpa ett barnrättsperspektiv utifrån barnkonventionen har det tagits fram
en rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag. Under 2021 kommer rutinen
implementeras i förvaltningar, nämnde och bolag. Folkhälsorådet är
styrgrupp för det kommunövergripande barnrättsarbetet, vilket innebär att
arbetsgruppens insatser redovisats och stämts av med folkhälsorådet
löpande.
Under hösten 2020 genomfördes Utbildning fokus narkotika som riktade sig
till personal på kommunens högstadieskolor och fritidsgård. Dagen hade
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fokus på kunskapshöjning kring narkotikasituationen, tidig upptäckt och
förebyggande arbete. Utbildningsdagen anordnades i samverka mellan
folkhälsorådet och lokala Brå.
Under året har det genomförts ett antal informationsinsatser kopplat till
drogförebyggande arbetet; informationsinsats - TÄNK OM och
Tonårsparlören om alkohol, informationsfilm om cannabis till
vårdnadshavare och informationskampanj om rökfria miljöer.
Under 2020 gjordes ett tilläggsäskande inför budget 2021 i syfte att sprida
det våldsförebyggande arbetet till mellanstadiet.160 000 kronor beviljades
för att stimulera till uppstarten av programmet Agera tillsammans
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen till protokollet.

Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen till protokollet.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera den lämnade
verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 181

Dnr 2021-000204 101

Slutrapportering- uppdrag till verksamheten beslutade i
budget 2020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge
Kommundirektören följande uppdrag för 2020. Kommundirektören utser, i
samråd med förvaltningschefer och bolagens VD, ansvariga i kommun och
bolag för åtgärd och uppföljning. Klardatum för respektive uppdrag anges
efter varje uppdrag. Uppdragen ska hanteras i av uppdragen berörda
nämnder och styrelser. De uppdrag som ska hanteras i bolagen ges som
ägardirektiv till berörda bolag. Status på angivna uppdrag ska redovisas till
kommunfullmäktige i samband med tertialuppföljningar och årsbokslut.
Bedömning
Skriftlig rapport tagen ur Stratsys rörande de 14 uppdragen gavs i samband
med bokslutet, se bilaga Uppdrag till verksamheten 2021-01-27_PA1. I
rapporten är det inte tydligt hur gången med uppdragen genomförts och det
är också oklart huruvida uppdragen är avslutade eller om ett uppdrag ska
återremitteras för vidare handläggning. Utav de 14 uppdragen är 11
rapporterade med statusen klar i Stratsys förutom uppdrag 10 och 12 som har
statusen pågående med avvikelse samt uppdrag 9 som har statusen pågående
enligt plan. Därmed lämnas nu en tydliggörande rapport i vilka instanser
uppdragen har rapporterats, informerats, om beslut har tagits rörande
uppdragen eller om behov föreligger att beslut tas för vidare handläggning
eller avslut av uppdraget. Se bilaga Uppdrag till verksamheten KSAU 202104-26.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen
föreslås besluta
Att ta beslut enligt förslag i bifoga fil, Uppdrag till verksamheten KSAU
2021-04-26.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Uppdrag 1 ” Presentera ett förslag till att införa ett
resursfördelningssystem där även andra aktörer än den kommunala
organisationen kan erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans
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olika grenar” ska återrapporteras och presenteras för arbetsutskottet.
Uppdraget är inte att anse som avslutat.
2. Uppdrag 4 ” Presentera ett förslag på ett upplägg med avgiftsbelagda
pedagogiska måltider inom skolans grundskoleverksamhet” i sin
helhet ska presenteras och återrapporteras till arbetsutskottet.
Uppdraget är inte att anse om avslutat.
3. Uppdrag 5 ” Presentera ett förslag på omfördelning av bidrag till
föreningar där en större del än idag går till anläggningsbidrag” ska
återrapporteras och redovisas för arbetsutskottet. Uppdraget är inte
att anse som avslutat.
4. Uppdrag 7 ” Redovisa för Kommunstyrelsen hur
modersmålsundervisningen hanteras och hur lagstiftningen efterföljs”
ska återrapporteras och redovisas för arbetsutskottet. Uppdraget är
inte att anse som avslutat.
5. Uppdrag 10 ” Presentera ett nytt effektivare sorteringssystem av
avfall i kommunkoncernens fastigheter inklusive transporter” ska
återrapporteras och redovisas för arbetsutskottet. Då uppdraget är att
presentera ett nytt och effektivare sorteringssystem ska redovisning
ske innan några åtgärder utförs.
6. Uppdrag 12 ” Genomlysning av kommunens hantering av
bostadsanpassningar för att uppnå en mer kostnadseffektiv hantering”
återrapporteras och redovisas först till miljö- och byggnadsnämnden
och sedan skickas vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.
7. Uppdrag 14 ” I syfte att höja kvalitén på den mat som
kostverksamheten levererar så ges ett uppdrag att följa upp och
utvärdera Kostverksamhetens organisation samt göra en
kundutvärdering av hur maten upplevs” återrapporterar och redovisar
kundutvärderingen till kommunstyrelsens arbetsutskott.
I övrigt föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att besluta i enlighet med
de förslag som ges i bifogad fil, Uppdrag till verksamheten KSAU 2021-0426.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utöver besluten i arbetsutskottet i enlighet med de
förslag som ges i bifogad fil, Uppdrag till verksamheten KSAU 2021-04-26.
________________
Exp:
Kommundirektören
Lotta Bolwede, enheten för strategiskt samhällsutveckling
Miljö- och buggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Teknik-, fritid- och kulturnämnden
Ronneby Miljö och Teknik AB
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§ 182

Dnr 2021-000240 012

Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021
lokala BRÅ
Sammanfattning
För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby
Kommun ett lokalt brottsförebyggande råd (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ,
som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras
utifrån de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.
Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby
kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRÅ's
verksamhet är följande:


I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet



Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och



verka i

Genomförd verksamhet 2020
Trygghetsmätning
Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens
trygghetsmätning bryts ner i fem områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra,
Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till
trygghetsmätningarna. Resultatet för 2020 visar en förbättring jämfört med
år 2019.
Resultatet av trygghetsmätningen för 2020 har presenterats för media och
Kommunfullmäktige.
Nattvandring
Nattvandringsverksamheten för föreningar i Ronneby kommun har fortsatt
under 2020. Med nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande
rådet stimulera till ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer, samt bidra till en
ökad trygghet i centrum och vid behov runt om i kommunen. Verksamheten
är ett samarbete mellan Ronneby kommun och kommunpolisen i Ronneby.
Totalt genomfördes ca 20 vandringar av 28 planerade och antalet föreningar
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som vandrat under 2020 är 5 stycken. Det rådande pandemiläget har dock
påverkat nattvandringen så tillvida att det varit svårare att rekrytera vandrare
både inför utbildning och under pågående vandringsperiod för föreningarna.
Verksamheten finansieras även av externa intressenter genom frivillig
sponsring.
Trygghetsvandring
Under hösten 2020 genomfördes en trygghetsvandring i centrala Ronneby i
syfte att definiera olika faktorer i miljön som kan påverka upplevelsen av
trygghet, och underlätta att brott att begås. Det handlar exempelvis om
belysning, förvaltning av fastigheter och trafiksituation.
I vandringen deltog Polisen, representanter från lokala BRÅ, Socialtjänsten,
kris- och beredskapssamordnare, säkerhetsskyddschef, fastighetsförvaltare,
fastighetsägare, platsutvecklare, handlare, elever, lärare och Tekniska
förvaltningen.
En sammanställning över förslag till åtgärder för att öka
trygghetsupplevelsen har skickats ut till ansvariga som ska återrapportera
inom sex månader.
Kunskapshöjande insats ”Fokus narkotika”
Föreläsningsdagen ”Underbara Ronnebyungdomar” har 2020 bytt skepnad
till en kunskapshöjande insats med fokus narkotika vars syfte var att
förmedla kunskap kring narkotikasituationen, tidig upptäckt och
drogförebyggande arbete till framför allt personal inom skolan. Utbildningen
anordnades i samverkan mellan lokala BRÅ, Folkhälsorådet, Polisen,
Socialtjänsten och skolhälsovården och är en av aktiviteterna i åtgärdsplanen
kopplad till samverkansavtalet mellan Ronneby kommun och
Polismyndigheten.
Effektiv Samordning för Trygghet - EST
Som en del av samverkansavtal har i BRÅ:s regi Ronneby kommun,
Polismyndigheten, Ronnebyhus AB och WF-fastigheter fortsatt sin nära
samverkan kring lokal lägesbild under 2020 utifrån metoden Effektiv
Samordning för Trygghet – EST. Metoden, som är beprövad och utvärderad,
är utarbetad av Örebro universitet i samverkan med Örebro kommun och
nationella BRÅ.
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Arbetet med lokal problembild i enlighet med EST ger struktur åt samverkan
i det lokala brottsförebyggande arbetet, och ligger till grund för
gemensamma insatser och prioriteringar i syfte att öka tryggheten i det
offentliga rummet.
En annan viktig faktor är att metoden bidrar till att göra det
brottsförebyggande arbetet mer kunskapsbaserat och ger underlag till
orsaksanalyser.
För att utveckla detta arbete har man under 2020 påbörjat användandet av det
digitala stödet EMBRACE där otrygghetsskapande händelser rapporteras in
varje vecka av totalt 28 rapportörer från kommunens olika verksamheter,
Ronnebyhus och WF-fastigheter. Även polisanmälningar läggs in i systemet.
Lägesbilden återkopplas veckovis till politik, tjänsteorganisation och övriga
berörda aktörer
Trygghetssamordnaren har ansvaret att driva och samordna EST- arbetet.
Dialogmöten med byarna i kommunen
Verksamhetsplanen för 2020 anger att lokala BRÅ ska genomföra
dialogmöten med byarna i kommunen. Denna aktivitet har påverkats av
pandemiläget och har således inte kunnat genomföras som planerat.
Aktiviteten kvarstår i verksamhetsplanen för 2021.
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan för 2021 innehåller samma aktiviteter som
verksamhetsplanen för 2020. Den gemensam utbildningssatsning som
introducerades under hösten 2020 i samverkan med Folkhälsorådet kvarstår
för 2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala
BRÅ 2020 och Verksamhetsplan för lokala BRÅ 2021.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala BRÅ
2020 och Verksamhetsplan för lokala BRÅ 2021.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus
Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S).

Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Magnus Pettersson (S) yrkar att verksamhetsplanen kompletteras med att
trygghetsmätningar ska göras i gruppen ungdomar från årskurs sju till och
med årskurs tre på gymnasiet. Kostnaden om 40 000 kr finansieras genom
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar avslag på Magnus Petterssons (S)
tilläggsyrkande.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om bifall
till arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Magnus
Petterssons (S) yrkade mot Kenneth Michaelssons (C) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår Magnus Petterssons (S) yrkade.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
Verksamhetsberättelse för lokala BRÅ 2020 och Verksamhetsplan för lokala
BRÅ 2021.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 183

Dnr 2021-000260 250

Förstudie broar till Aspan
Sammanfattning
Mark- och exploateringsenheten har utrett förutsättningarna för en eller två
broar över till Aspan genom en förstudie.
Förstudien är utförd för att ge förutsättningar till det fortsatta arbetet med
planprogrammet och för framtida detaljplaner på Aspan.
Bedömning
Aspan är en halvö i Angelskogsviken ca 9 km från Ronneby centrum. I
området finns idag bebyggelse i form av ett sommarstugeområde samt
bebyggelse som omvandlats från sommarbostäder till permanentbostäder. I
översiktsplanen pekas den norra delen av Aspan ut som ett område för
framtida tätort, kallat Ro-03. Området gränsar till befintlig bebyggelse på
Aspan. Dessutom finns en bro för biltrafik och GC-väg alternativt för bil-,
gång- och cykeltrafik över Angelskogsviken med utpekat i översiktsplanen.
Efter en workshop framkom behovet av en bro med tanke på tillgängligheten
till Aspan. Befintligt vägnät bedöms inte kunna ta hand om ökad trafik samt
att avståndet till centrala Ronneby förkortas med ca 9 km till ca 6 km.
Syfte
Syftet med förstudien är att utreda två brolösningar. En för väg- samt gångoch cykeltrafik samt en för endast gång- och cykeltrafik. Brolösningarna
skall öka framkomligheten och minskar avståndet från Ronneby centrum.
Utredningen fokuserar på konstruktionstyp, lokalisering, kostnader och
tillståndsfrågor.
Lokalisering och konstruktion
Som underlag till förstudien har två områden ringats in för de två
broförbindelserna. Läge 1 avser vägbro och Läge 2 avser gång- och
cykelbro. Utifrån dessa lägen utvärderades områdena för att hitta bästa
möjliga placering med fokus på tillgänglighet, ingrepp i natur och
anpassning mot tomtgränser och befintlig infrastruktur.
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Broläge 1 – Vägbro
Inledningsvis utvärderades några alternativa lägen för vägbron. De tre
alternativen låg alla på norra sidan av Aspan och anslöt mot väg 660,
Heabyvägen, på tre positioner. Det östligaste läget valdes då det medförde
den kortaste brolängden samt att den landade på en för terrängen lämplig
plats på Aspan.
Marken norr om bron präglas av väg 660 som ligger relativt lågt vilket
innebär att det finns utmaningar att landa en brokonstruktion som skall ta
hänsyn till vattenytan över en 100 årsperiod.
Bron föreslås utformas som en platsgjuten betongkonstruktion. Total
brolängd blir ca 80 m. Bron delas in i 3 spann om 25 m. Mest troligt kommer
stödens grundläggas på pålar ingjutna i bottenplattor.
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Broläge 2 – Gång- och cykelbro
För att den nya gång- och cykelbanan ska vara tillgänglig för personer med
nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga är målet att bygga bron med mindre
lutning än 2%.
Den fria brobredden är satt till 4 m och bron förses med räcken med höjden
1,4 m ovan överkantbeläggning.
Fokus ligger på att skapa ett naturligt och inbjudande val för gång- och
cykeltrafikanter. Därav har inte brotyper som bågbroar eller hängbroar i
första hand tagits i beaktande för den studerade brolösningen. Bron skall
underlätta för de hållbara trafikslagen för exempelvis pendlare från Aspan
till Ronneby centrum.
I plan kommer bron att läggas som en båge över vattnet. Angöring på båda
sidor anpassas till fastighetsgränser och befintlig infrastruktur. Total
brolängd blir ca 255 m med ett antal mellanstöd.
Vid farledens läge kommer bron ha en öppningsbar sektion för att inte
behöva bygga bron i ett upphöjt läge. En enkel klaff kan utgöra
öppningsmekanismen.

Kostnadsbedömningar
För att i tidiga skeden göra en grov kostnadsbedömning kan man använda sig
av Trafikverkets schablonvärden. Dessa kostnadsbedömningar kan bara ge
en fingervisning om den slutgiltiga summan. Kostnaden som anges avser
hela kostnaden för brokonstruktionen, från projektering till slutprodukt.
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Bedömningarna kan i senare skede utvecklas till en mer detaljerad kalkyl
men detta anses inte vara rimligt i dagsläget då många detaljfrågor ej har
hanterats.
Bedömning Vägbro
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Bedömning Gång- och Cykelbro

Kostnaden för en öppningsbar bro kan delas upp något för att se vilka delar
den består av.
Av ovanstående 40,64 Mkr bedöms den öppningsbara delen stå för cirka
15,14 Mkr och resterande 25,5 Mkr för övrig konstruktion. Detta är
framräknat genom att jämföra schablonkostnader av en likvärdig bro utan
öppningsbarhet som en enklare studie av erfarenhetsvärden..
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslås kommunstyrelsen
besluta att godkänna upprättad förstudie för broförbindelser till Aspan.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
upprättad förstudie för broförbindelser till Aspan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Ola Robertsson (S), Roger Gardell (L) och Bengt Sven Åke Johansson
(SD).
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Yrkanden
Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
följande tillägg:
-

Mark- och exploateringsenheten ges i uppdrag att göra en enklare
förstudie om att anlägga en pontonbro mellan aspan och vägen som
går förbi tippen. En sådan lösning kan visa sig både bättre och
billigare i jämförelse med en bro med gjutna fundament. Man slipper
kostsamma undervattensarbete, miljötillstånd och man kommer
undan framtida havsnivåhöjningar.

Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Bengt Sven Åke
Johanssons (SD) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad förstudie för broförbindelser till
Aspan samt ger mark- och exploateringsenheten i uppdrag att göra en
enklare förstudie om att anlägga en pontonbro mellan aspan och vägen som
går förbi tippen.
________________
Exp:
Mark- och exploateringsenheten, Daniel Camenell
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§ 184

Dnr 2021-000274 001

Information från PFAS-rättegången
Sammanfattning
Mathias Kågell, Foyen advokatbyrå, ger information med anledning av
PFAS-rättegången och dess dom i tingsrätten.
Jäv
Malin Månsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V).
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 185

Dnr 2021-000077 101

Statusuppdatering- reducering av personalkostnader
Sammanfattning
Tommy Ahlquist, kommundirektör, ger en statsuppdatering avseende
reducering av personalkostnader.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra
föreslagna förändringar samt hitta fler åtgärder för att reducera
personalkostnaderna med 40 miljoner kronor år 2022 i enlighet med
uppdraget från kommunfullmäktige.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommundirektören i
uppdrag att genomföra föreslagna förändringar samt hitta fler åtgärder för att
reducera personalkostnaderna med 40 miljoner kronor år 2022 i enlighet med
uppdraget från kommunfullmäktige.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 186

Dnr 2021-000213 800

Remiss - Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025
Sammanfattning
En remiss har inkommit från Region Blekinge avseende regional kulturplan
för Blekinge 2022-2025, remissen ska vara besvarad senast 14 april 2021.
Teknik-fritid- och kulturnämnden beslut 2021-03-23
teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna
följande remissvar:
Kulturplanen är välformulerad och ett genuint arbete ligger bakom, teknikfritid- och kulturnämnden lyfter följande tillägg:
1. Sid 10 vi noterar med tillfredställelse formuleringen näst sista stycket
”Ett gemensamt intresse finns hos flera aktörer att starta ett museum i
Ronneby för att kunna nå ut lokalt, nationellt och internationellt med
berättelserna som fynden genererar.”
2. Sid 11 ”Regionen Blekinge vill”. Bland dessa punktsatser saknas
Regionens viljeyttring att det i Ronneby ska etableras ett museum
med internationell lyskraft.
3. Hur sker klassificeringen av projekt mellan kulturarv och
museiverksamhet?
Anslaget i Projekt Gribshunden är långt vidare än bara ett museum,
mer att det ligger i linje med frågeställningar rörande kulturarv.
4. Sid 31 med utgångspunkt att Projekt Gribshunden sorteras in under
Museiverksamhet föreslår vi ett eget kapitel enligt följande:
” Projekt Gribshunden – att bygga ett museum – är ett lokalt
initiativ som vilar på ett samarbete med bland annat Blekinge
museum.
Kommunens ambitioner ”att bygga ett museum med sådan kvalitet
att det utgör ett internationellt besöksmål” framgår i
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avsiktsförklaringen som antogs av Ronneby kommunfullmäktige
februari år 2020.
De senaste årens arkeologiska fynd i Ronneby har skapat potential
att i staden bygga ett museum med tre teman – Gribshunden,
Västra Vång och Ronneby - utifrån tre perspektiv – lokalt,
regionalt och globalt.
Betydelsen av fynden har skapat uppmärksamhet internationellt
men märks framförallt i Danmark. Syftet med projektet är att
genom en medskapande process etablera ett besöksmål som
stärker Regionen och Ronneby som besöksmål och även dess
invånares identitet och stolthet för platsen de bor på.
Projektet är indelat i två faser. Fas 1 avslutades 2019 med
invigningen av utställning och projektkontor i Kallvattenkuren,
Ronneby brunnspark. I fas 2 bereds underlag för etableringen av
ett museum. I denna fas söks kontakt och samverkan inom
akademin och kulturen, men även med näringsliv såväl lokalt,
regionalt som internationellt – Detta för att säkerställa
sammanhang/samordning som ger synergier och legitimitet för
museet som en stark besöksnod i den sydsvenska regionen.
Långsiktigt ses museet ha bäring på regionens attraktivitet både
som besöksmål och som boendeort. (som en plats där man vill
etablera verksamhet och bo).
Inom projektet har det tagits initiativ till en gymnasiekurs i
Ronnebys historia där historia, arkeologi och dess tillvaratagande
ligger i fokus. Utöver detta utvecklas ett pedagogiskt projekt
tillsammans med Region Blekinge och Blekinge museum med
målet att göra skolans elever medskapande i utvecklingen av det
framtida museets pedagogiska verksamhet”.
5. Sid 32 ”Gribshunden i Ronneby…….är ett par exempel på
utvecklingsmöjligheter för kulturturism och besöksnäring.” Här bör
Gribshunden i Ronneby bytas ut mot Projekt Gribshunden i
Ronneby….”.
6. Sid 16 Under bild och form bör även digital konst nämnas som
konstform.
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7. Samverkan är viktigt inom samtliga konstformer över hela länet och
det är viktigt att motverka stuprör.

Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på teknik-, fritid- och
kulturnämndens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande remissvar:
Kulturplanen är välformulerad och ett genuint arbete ligger bakom, teknikfritid- och kulturnämnden lyfter följande tillägg:
1. Sid 10 vi noterar med tillfredställelse formuleringen näst sista stycket
”Ett gemensamt intresse finns hos flera aktörer att starta ett museum i
Ronneby för att kunna nå ut lokalt, nationellt och internationellt med
berättelserna som fynden genererar.”
2. Sid 11 ”Regionen Blekinge vill”. Bland dessa punktsatser saknas
Regionens viljeyttring att det i Ronneby ska etableras ett museum
med internationell lyskraft.
3. Hur sker klassificeringen av projekt mellan kulturarv och
museiverksamhet?
Anslaget i Projekt Gribshunden är långt vidare än bara ett museum,
mer att det ligger i linje med frågeställningar rörande kulturarv.
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4. Sid 31 med utgångspunkt att Projekt Gribshunden sorteras in under
Museiverksamhet föreslår vi ett eget kapitel enligt följande:
”Projekt Gribshunden – att bygga ett museum – är ett lokalt
initiativ som vilar på ett samarbete med bland annat Blekinge
museum.
Kommunens ambitioner ”att bygga ett museum med sådan kvalitet
att det utgör ett internationellt besöksmål” framgår i
avsiktsförklaringen som antogs av Ronneby kommunfullmäktige
februari år 2020.
De senaste årens arkeologiska fynd i Ronneby har skapat potential
att i staden bygga ett museum med tre teman – Gribshunden,
Västra Vång och Ronneby - utifrån tre perspektiv – lokalt,
regionalt och globalt.
Betydelsen av fynden har skapat uppmärksamhet internationellt
men märks framförallt i Danmark. Syftet med projektet är att
genom en medskapande process etablera ett besöksmål som
stärker Regionen och Ronneby som besöksmål och även dess
invånares identitet och stolthet för platsen de bor på.
Projektet är indelat i två faser. Fas 1 avslutades 2019 med
invigningen av utställning och projektkontor i Kallvattenkuren,
Ronneby brunnspark. I fas 2 bereds underlag för etableringen av
ett museum. I denna fas söks kontakt och samverkan inom
akademin och kulturen, men även med näringsliv såväl lokalt,
regionalt som internationellt – Detta för att säkerställa
sammanhang/samordning som ger synergier och legitimitet för
museet som en stark besöksnod i den sydsvenska regionen.
Långsiktigt ses museet ha bäring på regionens attraktivitet både
som besöksmål och som boendeort. (som en plats där man vill
etablera verksamhet och bo).
Inom projektet har det tagits initiativ till en gymnasiekurs i
Ronnebys historia där historia, arkeologi och dess tillvaratagande
ligger i fokus. Utöver detta utvecklas ett pedagogiskt projekt
tillsammans med Region Blekinge och Blekinge museum med
målet att göra skolans elever medskapande i utvecklingen av det
framtida museets pedagogiska verksamhet”.
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5. Sid 32 ”Gribshunden i Ronneby…….är ett par exempel på
utvecklingsmöjligheter för kulturturism och besöksnäring.” Här bör
Gribshunden i Ronneby bytas ut mot Projekt Gribshunden i
Ronneby….”.
6. Sid 16 Under bild och form bör även digital konst nämnas som
konstform.
________________
Exp:
Region Blekinge
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§ 187

Dnr 2021-000238 630

Remiss från Utbildningsdepartementet gällande Fler
barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska
(SOU 2020:67)
Sammanfattning
Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan
bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens
språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända
barn. Utredningen har lämnat betänkandet Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) och Ronneby kommun har
inbjudits att lämna ett remissyttrande. Yttrandet ska ha kommit in till
regeringskansliet senast den 21 maj 2021.
Utredningen har haft till uppdrag att lämna förslag som syftar till att öka
deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans
arbete med barnens språkutveckling kan stärkas.
Utredningen föreslår följande:
• Kommuner ska bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i
förskolan, samt genom kartläggning hålla sig informerad
om vilka barn i kommunen som inte deltar i förskolan.
• Barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling
i svenska ska direktinskrivas i förskolan.
• Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder.
• Barn i obligatorisk förskola ska erbjudas kostnadsfria måltider och
i vissa fall ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.
• Det ska införas karriärsteg för förskollärare vid förskolor som har
särskilt svåra förutsättningar med beaktande av barnens socioekonomiska
bakgrund.
• Det ska införas ett enhetligt innehåll för utbildning till barnskötare
som ska gälla inom såväl gymnasieskolans barn- och fritidsprogram
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som motsvarande utbildningar inom kommunal vuxenutbildning.
• Skollagen ska förtydligas så att det framgår att det i undervisningen
vid förskolor, utöver förskollärare, får finnas barnskötare och
annan personal med utbildning eller erfarenhet som innebär att
barnens utveckling och lärande främjas.
• Förskolors personalsammansättning samt personalens kompetensutveckling
bör uppmärksammas vid tillsyn.
• Examensbeskrivningen för förskollärarexamen bör ändras så att det
i examensmålen anges att studenten ska visa fördjupad kunskap
om barns andraspråksutveckling.
• Läslyftet i förskolan ska förlängas och riktas till förskolor med särskilt
svåra förutsättningar med beaktande av barnens socioekonomiska bakgrund.

Bedömning
Ronneby kommun ställer sig bakom betänkandet i stort men har funnit delar
i förslaget som vi ser behöver utredas närmare alternativt justeras eller
förtydligas. Vi presenterar dessa synpunkter i bifogat förslag till
remissyttrande.
Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden förslår kommunstyrelsen ställa sig bakom
nedanstående förslag till yttrande och anta det som sitt eget remissvar till
regeringskansliet.
Ronneby kommun ställer sig bakom betänkandet i stort men har funnit delar
i förslaget som vi ser behöver utredas närmare alternativt justeras eller
förtydligas. Vi presenterar dessa synpunkter direkt till de punkter i
betänkandet som synpunkterna hör till.
Synpunkter
7.6 Det bör tas fram ett stödmaterial om frånvarohantering
Vi vill här endast betona vikten av att föreslaget stödmaterial tas fram i god
tid innan nya lagar träder i kraft. Detta gäller således inte bara stödmaterialet
kopplat till frånvarohanteringen, utan allt det stödmaterial som utredningen
föreslår ska tas fram. Ett stödmaterial sparar tid för huvudmannen när den
ska införa nya rutiner och bidrar också till en större likvärdighet.
8.3 En definition av nyanlänt barn
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Det är positivt att barn födda i Sverige av föräldrar födda utomlands och som
vistats i Sverige kortare tid än fem år ska räknas in i målgruppen för
språkförskola. Men vi ser det problematiskt att de ska kategoriseras som
nyanlända. Vi vill således att dessa barn ska kunna erbjudas de insatser som
betänkandet lyfter, men vill väcka frågan kring det språkliga begreppet.
Behöver den här gruppen barn definieras som nyanlända eller kan de få rätt
till insatsen ändå?
8.5.3 De barn som ska direktinskrivas
Vi ser en risk i att barn som direktinskrivs inte utnyttjar sin plats och skulle
därför vilja få ett förtydligande kring hur länge en direktinskriven plats ska
anses vara upptagen.
8.5.6 Direktinskrivning ska ske vid lämplig förskola
Det är mycket välkommet att man förtydligar att kommunen får göra en
avvägning mellan att skriva in barnet i en förskola nära hemmet eller i en
förskola där flera barn i barngruppen har svenska som modersmål och det är
därför också viktigt att den föreslagna lagändringen kommer till stånd, som
säger att: Ett barn som erbjuds plats genom direktinskrivning enligt 7 a § ska
erbjudas plats vid en för ändamålet lämplig förskoleenhet i rimlig närhet till
barnets hem. En viss oro finns dock att begreppet ”rimlig närhet” kommer
att tolkas för snävt.
9.3.5 Skollagens bestämmelser om närvaro och frånvaro ska gälla även
den obligatoriska förskolan
Vi delar bilden av vikten av närvaro för att förskolan ska bidra till den
språkliga utvecklingen. Men vi ser också att detta kommer att öka
arbetsbelastningen avsevärt för såväl pedagoger som rektorer. Vi ser en
farhåga i att detta kommer att innebära ökad administration och därmed
också en ökad kostnad för kommunen som vi inte ser finns kompenserad för
i förslaget.
9.4 Skolskjuts till och från den obligatoriska förskolan
Förslaget utgår ifrån att de flesta barn bor så nära hemmet att de inte är
berättigade till skolskjuts, och det stämmer säkert i kommuner som har god
tillgång på förskoleplatser. Men i kommuner med stor brist på
förskoleplatser och i glesbygdskommuner där invånarna är utspridda
geografiskt stämmer inte detta. Vi ser därmed att den framtagna
kostnadskalkylen inte återspeglar verkligheten.
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Dessutom ska vi ha med i beaktan att när förskoleklassen blev obligatorisk
fanns redan en uppbyggd skolskjutsstruktur, där man bara behövde utöka
antalet platser. Går det här förslaget igenom behöver helt nya bussturer
upphandlas. Vidare ser vi inte att man räknat på en kostnad för att bemanna
bussarna med personal utöver chauffören. Då vi pratar om små barn ser vi
det som nödvändigt att så sker.
10.8.3 Det ska införas karriärsteg för förskollärare vid vissa förskolor
I sak är vi positivt inställda till förslaget. Men ett lönepåslag frigör inte tid
för blivande förste förskollärare för att planera undervisningen. Och ett
lönepåslag på 10 000 kronor leder till att det önskade ansvarsavståndet
mellan rektor och förste förstelärare riskerar bli omotiverat lågt. Ett
alternativt förslag är att förste förskollärarna får ett lönepåslag på 5000
kronor och resterande 5000 kronor finansierar nedsättningen i tid i
barngruppen för att frigöra ett mycket välbehövligt utrymme för att planera
undervisningen, hålla i fortbildning av kollegor etc.
Av erfarenhet vet vi också att den här formen av statsbidrag är relativt
tidskrävande att administrera och den utökade tiden för administration finns
inte kompenserad för i förslaget vad vi kan se.
10.8.8 Personalsammansättning bör uppmärksammas vid tillsyn
Om skolplikten ska utökas och även komma att innefatta delar av förskolan
önskar vi att frågan kring tillsynsansvaret ses över. Vi anser att
Skolinspektionen bör överta hela tillsynsansvaret för att säkerställa att
tillsynen utförs på ett likvärdigt sätt. Om så inte blir fallet behöver
kommunerna kompenseras ekonomiskt för att kunna genomföra en tillsyn av
god kvalitet och dessutom efterfrågar vi bättre stödmaterial och utbildningar
för att kunna genomföra ett utökat tillsynsansvar på bästa sätt.

Utbildningsnämndens beslut 2021-04-22
Utbildningsnämnden är helt överens om att fler nationella åtgärder behöver
sättas in för att få till en bättra språkutveckling av svenska språket i våra
förskolor. Dock anser Utbildningsnämnden att SOU-rapporten 2020:67
innehåller många frågetecken gällande kostnadskalkyler och att de
ekonomiska konsekvenserna inte är riktigt rättvisande. Att ansvaret blir
kommunernas är tydligt, men då bör också en mer långsiktigt och ekonomisk
hållbar plan gällande de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna
framtas. Tjänsteförslaget är tydligt med att vissa delar i rapporten behöver
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utredas närmare alternativt justeras/förtydligas, vilket också
Utbildningsnämnden samtycker till. Synpunkterna presenteras direkt till den
punkt i betänkandet som synpunkterna hör till enligt nedan;
Synpunkter
7.6 Det bör tas fram ett stödmaterial om frånvarohantering
Vi vill här endast betona vikten av att föreslaget stödmaterial tas fram i god
tid innan nya lagar träder i kraft. Detta gäller således inte bara stödmaterialet
kopplat till frånvarohanteringen, utan allt det stödmaterial som utredningen
föreslår ska tas fram. Ett stödmaterial sparar tid för huvudmannen när den
ska införa nya rutiner och bidrar också till en större likvärdighet.
8.3 En definition av nyanlänt barn
Det är positivt att barn födda i Sverige av föräldrar födda utomlands och som
vistats i Sverige kortare tid än fem år ska räknas in i målgruppen för
språkförskola. Men vi ser det problematiskt att de ska kategoriseras som
nyanlända. Vi vill således att dessa barn ska kunna erbjudas de insatser som
betänkandet lyfter, men vill väcka frågan kring det språkliga begreppet.
Behöver den här gruppen barn definieras som nyanlända eller kan de få rätt
till insatsen ändå?
8.5.3 De barn som ska direktinskrivas
Vi ser en risk i att barn som direktinskrivs inte utnyttjar sin plats och skulle
därför vilja få ett förtydligande kring hur länge en direktinskriven plats ska
anses vara upptagen.
8.5.6 Direktinskrivning ska ske vid lämplig förskola
Det är mycket välkommet att man förtydligar att kommunen får göra en
avvägning mellan att skriva in barnet i en förskola nära hemmet eller i en
förskola där flera barn i barngruppen har svenska som modersmål och det är
därför också viktigt att den föreslagna lagändringen kommer till stånd, som
säger att: Ett barn som erbjuds plats genom direktinskrivning enligt 7 a § ska
erbjudas plats vid en för ändamålet lämplig förskoleenhet i rimlig närhet till
barnets hem. En viss oro finns dock att begreppet ”rimlig närhet” kommer
att tolkas för snävt.
9.3.5 Skollagens bestämmelser om närvaro och frånvaro ska gälla även
den obligatoriska förskolan
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Vi delar bilden av vikten av närvaro för att förskolan ska bidra till den
språkliga utvecklingen. Men vi ser också att detta kommer att öka
arbetsbelastningen avsevärt för såväl pedagoger som rektorer. Vi ser en
farhåga i att detta kommer att innebära ökad administration och därmed
också en ökad kostnad för kommunen som vi inte ser finns kompenserad för
i förslaget.
9.4 Skolskjuts till och från den obligatoriska förskolan
Förslaget utgår ifrån att de flesta barn bor så nära hemmet att de inte är
berättigade till skolskjuts, och det stämmer säkert i kommuner som har god
tillgång på förskoleplatser. Men i kommuner med stor brist på
förskoleplatser och i glesbygdskommuner där invånarna är utspridda
geografiskt stämmer inte detta. Vi ser därmed att den framtagna
kostnadskalkylen inte återspeglar verkligheten.
Dessutom ska vi ha med i beaktan att när förskoleklassen blev obligatorisk
fanns redan en uppbyggd skolskjutsstruktur, där man bara behövde utöka
antalet platser. Går det här förslaget igenom behöver helt nya bussturer
upphandlas. Vidare ser vi inte att man räknat på en kostnad för att bemanna
bussarna med personal utöver chauffören. Då vi pratar om små barn ser vi
det som nödvändigt att så sker.
10.8.3 Det ska införas karriärsteg för förskollärare vid vissa förskolor
I sak är vi positivt inställda till förslaget. Men ett lönepåslag frigör inte tid
för blivande förste förskollärare för att planera undervisningen. Och ett
lönepåslag på 10 000 kronor leder till att det önskade ansvarsavståndet
mellan rektor och förste förstelärare riskerar bli omotiverat lågt. Ett
alternativt förslag är att förste förskollärarna får ett lönepåslag på 5000
kronor och resterande 5000 kronor finansierar nedsättningen i tid i
barngruppen för att frigöra ett mycket välbehövligt utrymme för att planera
undervisningen, hålla i fortbildning av kollegor etc.
Av erfarenhet vet vi också att den här formen av statsbidrag är relativt
tidskrävande att administrera och den utökade tiden för administration finns
inte kompenserad för i förslaget vad vi kan se.
10.8.8 Personalsammansättning bör uppmärksammas vid tillsyn
Om skolplikten ska utökas och även komma att innefatta delar av förskolan
önskar vi att frågan kring tillsynsansvaret ses över. Vi anser att
Skolinspektionen bör överta hela tillsynsansvaret för att säkerställa att
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tillsynen utförs på ett likvärdigt sätt. Om så inte blir fallet behöver
kommunerna kompenseras ekonomiskt för att kunna genomföra en tillsyn av
god kvalitet och dessutom efterfrågar vi bättre stödmaterial och utbildningar
för att kunna genomföra ett utökat tillsynsansvar på bästa sätt.
Arbetsutskottet beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) , ledamöterna Åsa
Evaldsson (M) samt Ola Robertsson (S)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till utbildningsnämndens
förslag till beslut.
Ola Robertsson (S) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Ronneby kommun är helt överens om att fler nationella åtgärder behöver
sättas in för att få till en bättra språkutveckling av svenska språket i våra
förskolor. Dock anser kommunen att SOU-rapporten 2020:67 innehåller
många frågetecken gällande kostnadskalkyler och att de ekonomiska
konsekvenserna inte är riktigt rättvisande. Att ansvaret blir kommunernas är
tydligt, men då bör också en mer långsiktigt och ekonomisk hållbar plan
gällande de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna framtas.
Tjänsteförslaget är tydligt med att vissa delar i rapporten behöver utredas
närmare alternativt justeras/förtydligas, vilket också kommunstyrelsen
samtycker till. Synpunkterna presenteras direkt till den punkt i betänkandet
som synpunkterna hör till enligt nedan;
Synpunkter
7.6 Det bör tas fram ett stödmaterial om frånvarohantering
Vi vill här endast betona vikten av att föreslaget stödmaterial tas fram i god
tid innan nya lagar träder i kraft. Detta gäller således inte bara stödmaterialet
kopplat till frånvarohanteringen, utan allt det stödmaterial som utredningen
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föreslår ska tas fram. Ett stödmaterial sparar tid för huvudmannen när den
ska införa nya rutiner och bidrar också till en större likvärdighet.
8.3 En definition av nyanlänt barn
Det är positivt att barn födda i Sverige av föräldrar födda utomlands och som
vistats i Sverige kortare tid än fem år ska räknas in i målgruppen för
språkförskola. Men vi ser det problematiskt att de ska kategoriseras som
nyanlända. Vi vill således att dessa barn ska kunna erbjudas de insatser som
betänkandet lyfter, men vill väcka frågan kring det språkliga begreppet.
Behöver den här gruppen barn definieras som nyanlända eller kan de få rätt
till insatsen ändå?
8.5.3 De barn som ska direktinskrivas
Vi ser en risk i att barn som direktinskrivs inte utnyttjar sin plats och skulle
därför vilja få ett förtydligande kring hur länge en direktinskriven plats ska
anses vara upptagen.
8.5.6 Direktinskrivning ska ske vid lämplig förskola
Det är mycket välkommet att man förtydligar att kommunen får göra en
avvägning mellan att skriva in barnet i en förskola nära hemmet eller i en
förskola där flera barn i barngruppen har svenska som modersmål och det är
därför också viktigt att den föreslagna lagändringen kommer till stånd, som
säger att: Ett barn som erbjuds plats genom direktinskrivning enligt 7 a § ska
erbjudas plats vid en för ändamålet lämplig förskoleenhet i rimlig närhet till
barnets hem. En viss oro finns dock att begreppet ”rimlig närhet” kommer
att tolkas för snävt.
9.3.5 Skollagens bestämmelser om närvaro och frånvaro ska gälla även
den obligatoriska förskolan
Vi delar bilden av vikten av närvaro för att förskolan ska bidra till den
språkliga utvecklingen. Men vi ser också att detta kommer att öka
arbetsbelastningen avsevärt för såväl pedagoger som rektorer. Vi ser en
farhåga i att detta kommer att innebära ökad administration och därmed
också en ökad kostnad för kommunen som vi inte ser finns kompenserad för
i förslaget.
9.4 Skolskjuts till och från den obligatoriska förskolan
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Förslaget utgår ifrån att de flesta barn bor så nära hemmet att de inte är
berättigade till skolskjuts, och det stämmer säkert i kommuner som har god
tillgång på förskoleplatser. Men i kommuner med stor brist på
förskoleplatser och i glesbygdskommuner där invånarna är utspridda
geografiskt stämmer inte detta. Vi ser därmed att den framtagna
kostnadskalkylen inte återspeglar verkligheten.
Dessutom ska vi ha med i beaktan att när förskoleklassen blev obligatorisk
fanns redan en uppbyggd skolskjutsstruktur, där man bara behövde utöka
antalet platser. Går det här förslaget igenom behöver helt nya bussturer
upphandlas. Vidare ser vi inte att man räknat på en kostnad för att bemanna
bussarna med personal utöver chauffören. Då vi pratar om små barn ser vi
det som nödvändigt att så sker.
10.8.3 Det ska införas karriärsteg för förskollärare vid vissa förskolor
I sak är vi positivt inställda till förslaget. Men ett lönepåslag frigör inte tid
för blivande förste förskollärare för att planera undervisningen. Och ett
lönepåslag på 10 000 kronor leder till att det önskade ansvarsavståndet
mellan rektor och förste förstelärare riskerar bli omotiverat lågt. Ett
alternativt förslag är att förste förskollärarna får ett lönepåslag på 5000
kronor och resterande 5000 kronor finansierar nedsättningen i tid i
barngruppen för att frigöra ett mycket välbehövligt utrymme för att planera
undervisningen, hålla i fortbildning av kollegor etc.
Av erfarenhet vet vi också att den här formen av statsbidrag är relativt
tidskrävande att administrera och den utökade tiden för administration finns
inte kompenserad för i förslaget vad vi kan se.
10.8.8 Personalsammansättning bör uppmärksammas vid tillsyn
Om skolplikten ska utökas och även komma att innefatta delar av förskolan
önskar vi att frågan kring tillsynsansvaret ses över. Vi anser att
Skolinspektionen bör överta hela tillsynsansvaret för att säkerställa att
tillsynen utförs på ett likvärdigt sätt. Om så inte blir fallet behöver
kommunerna kompenseras ekonomiskt för att kunna genomföra en tillsyn av
god kvalitet och dessutom efterfrågar vi bättre stödmaterial och utbildningar
för att kunna genomföra ett utökat tillsynsansvar på bästa sätt.
________________
Exp: Regeringskansliet
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§ 188

Dnr 2021-000221 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 2020
Sammanfattning
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-03-24 § 50
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering enligt
16 kap 6f § socialtjänstlagen, för fjärde kvartalet 2020, redovisas för vård- och
omsorgsnämnden.

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 2021 är:
1–31 januari 2021 (gäller för okt-dec 2020)
1–30 april 2021
1 juli–31 augusti 2021
1–31 oktober 2021
1-31 januari 2022

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet
samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-03-24
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet
samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.
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Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen
till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 189

Dnr 2020-000267 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2020
Sammanfattning
Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2020 kvartal 3 och 4.

Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola
Robertsson (S), Malin Månsson (S) samt Magnus Persson (M).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen
till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 190

Dnr 2021-000202 003

Förbundsordning och revisorernas reglemente Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Sammanfattning
Kommunalförbundet Cura Individutveckling har inkommit med
årsredovisning för år 2020 samt förslag till ny förbundsordning.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2020 att respektive
kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bevilja direktionen för Cura Individutveckling
ansvarsfrihet för år 2020 samt antar förslag till ny förbundsordning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja direktionen för
Cura Individutveckling ansvarsfrihet för år 2020 samt antar förslag till ny
förbundsordning.

Jäv
Ledamot Malin Månsson (S) och tjänstgörande ersättare Silke Jacob (C)
anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut i detta ärende.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 191

Dnr 2021-000116 040

Hemställan om tillägg till budget 2021 och 2022 Räddningstjänsten Östra Blekinge
Sammanfattning
Räddningsförbundet för östra Blekinge har inkommit med två stycken
begäran:
1. Begäran om utökad budget om 900 000 kronor för att täcka budgeterat
underskott.
2. Att det statsbidrag om 4,50 kronor per invånare som utbetalas till
medlemskommunerna oavkortat betalas ut till Räddningstjänsten från 1/1
2021 och att medlemskommunerna tillskjuter den del av kostnaden som inte
täcks av statsbidraget, 14,20 kr/invånare, och att detta utbetalas till
Räddningstjänsten från 1/1 2022.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå Räddningsförbundet för östra Blekinge
begäran om tilläggsanslag om 900 000 kronor.
Vidare återremitterar arbetsutskottet den andra punken rörande medel för
systemledning för förtydligande av inlämnande underlag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
Räddningsförbundet för östra Blekinge begäran om tilläggsanslag om
900 000 kronor.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 192

Dnr 2020-000390 109

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Kommunen
bör verka för ännu fler etableringar på Viggen-området
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen bör verka för ännu fler
etableringar på Viggenområdet. Förslagsställaren skriver vidare ”Man bör
försöka få både Bauhaus samt Ikea att etablera sig i området. Borde vara
naturligt för båda företagen att vilja välja Viggenområdet då vi ligger mitt
emellan deras nuvarande varuhus.”
Bedömning
Näringslivschef Torbjörn Lind lämnar följande yttrande:
”Medborgarförslaget ligger helt i linje med det arbete som pågår för att
attrahera nya etableringar till kommunen!
Därmed anser jag förslaget besvarat med förhoppning om ett framtida
uppfyllande.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att medborgarförslaget är besvarat med att det ligger helt i linje med
det arbete som pågår inom kommunen för att attrahera nya etableringar.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
medborgarförslaget är besvarat med att det ligger helt i linje med det arbete
som pågår inom kommunen för att attrahera nya etableringar.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat med att det
ligger helt i linje med det arbete som pågår inom kommunen för att attrahera
nya etableringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

138(164)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-04
Kommunstyrelsen

________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 193

Dnr 2020-000549 109

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG
uteserveringar/uteplatser i centrala Ronneby
Sammanfattning
Förslagsställaren skriver följande: Nu när ni håller på med markarbete på Västra
torggatan utanför restaurang Italiana så passa på att ta bort parkeringsplatserna
och gör en uteservering där. Det gynnar både matgäster och restaurangägaren.
Eller gör torget till ett mattorg där restaurangerna kan ha uteplatser på torget
hela säsongen med värme vid behov. Då skulle det bli ett mer levande centrum
och corona vänligt. Tänk lite som lilla torg i Malmö eller andra städer där
restaurangerna kan fungera hela året.
Bedömning
Vi ser positivt till förslaget på uteserveringar men att ta parkeringsplatser i
anspråk på Västra Torggatan som har en mycket hög nyttjandegrad är
tveksamt. Att ha så kallade satellitserveringar på torget, det vill säga
uteserveringar som inte ligger i nära anslutning till restaurangen eller med en
mellanliggande bilväg, är inte tillåtet.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden förslå Kommunstyrelsen anse medborgarförslaget besvarat.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-02-23
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att förslå Kommunstyrelsen beslutat
att medborgarförslaget anses besvarat enligt följande:
Vi ser positivt till förslaget på uteserveringar men att ta parkeringsplatser i
anspråk på Västra Torggatan som har en mycket hög nyttjandegrad är tveksamt.
Att ha så kallade satellitserveringar på torget, det vill säga uteserveringar som
inte ligger i nära anslutning till restaurangen eller med en mellanliggande
bilväg, är inte tillåtet.

Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
medborgarförslaget är besvarat.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C) samt
tjänstgörande ersättare Willy Persson (KD)
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

141(164)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-04
Kommunstyrelsen

§ 194

Dnr 2020-000398 109

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Nya
elnätstaxor
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att Ronneby Miljö & Teknik AB ges i
uppdrag
”att snarast delge oss elkunder den information som ellagen föreskriver om
hur kommande nya elnätstaxor skall gagna både oss och bolaget, samt göra
det i så god tid att VVSS-och El-branschen hinner utföra de åtgärder som en
elkund med direktverkande el rimligen behöver samt
att vi elkunder med nuvarande taxa 9, på försök, låta oss utgöra ett sådant
pilotprojekt som Ellagen medger, det ca ett år innan ny taxor införs för
övriga taxekategorier.”
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Ronneby Miljö & Teknik AB. De
yttrar följande:
”Ronneby Miljöteknik kommer under innevarande år att genomföra ett
utredningsarbete i syfte att genomlysa den taxekonstruktion som ligger till
grund för uttag av elnätsavgifter. Till detta arbete kommer även extern
expertis att anlitas för att vi ska få en både bred och djup analys av befintlig
taxekonstruktion och förslag hur den kommer att kunna utvecklas.
Till arbetet kommer vi att ta med rubricerade skrivelse för att få de belysta
och eventuellt ta med relevanta påstående och information in i arbetet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat
med Ronneby Miljö & Teknik AB:s yttrande.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med Ronneby
Miljö & Teknik AB:s yttrande.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat med Ronneby Miljö & Teknik AB:s yttrande.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 195

Dnr 2020-000587 192

Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP)
angående antalet politiker mm
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) har lämnat följande
motion:
Vi måste spara inom kommunens verksamheter. Det är möjligt att spara
också inom den politiska verksamheten. Vi menar att detta kan ske utan att
medborgarnas möjligheter att påverka försämras.
Av förslagen är det minskningen av antalet ledamöter i KSAU, som har
störst betydelse. Kostnaderna skulle sjunka med mer än en miljon kronor per
år. Övriga reduceringar torde ge besparingar på kringsvid en halv miljon
kronor.
För att öka möjligheterna till insyn föreslås att protokollen publiceras på
nätet samtidigt som att de anslås. Idag händer det att publiceringen sker när
tiden för överklagan redan har gått ut. Ett exempel är Krisledningsnämndens
sammanträde 20200317. När sammanträdet anslogs framgick inte vilka
ärenden som behandlades. Publicering på nätet skedde först 20200604. Då
hade tiden för ett eventuellt överklagande redan gått ut.
Det händer också att bilagor saknas. KSAU har exempelvis beslutat om stöd
till konstnärer. Hur fördelningen ser ut går inte att finna på nätet.
Ronnebypartiet föreslår att:
a.

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige sänks från 49 till 41

b.

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen sänks från 18 till 13

c.

Antalet ledamöter i övriga nämnder bestäms till högst 11

d.

Antalet ledamöter i KSAU sänks från åtta till fem

e.

Protokollen publiceras i sin helhet, inklusive bilagor, samtidigt
som att protokollen anslås

f.

Kommunens stöd till de politiska partierna reduceras med en
tredjedel

Bedömning
Punkterna a-d angående antalet ledamöter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

144(164)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-04
Kommunstyrelsen

Enligt kommunallagens 5 kap 5 § så är det kommunfullmäktige som
bestämmer hur många ledamöter fullmäktige ska ha. Vidare regleras i
paragrafen hur många ledamöter det ska vara som minst med utgångpunkt i
antalet röstberättigade i kommunen. I Ronneby var det vid 2018 års val till
kommunfullmäktige 22 472 röstberättigade. Det ger enligt kommunallagen
att det ska vara ett udda antal till minst 41.
Antalet 41 är minsta antalet i kommuner med över 16 000 röstberättigade
och 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade. Ronneby har därmed
möjlighet att minska ner antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 41. Sett
till antalet röstberättigade i kommunen ligger vi dock nära nästa gräns varför
nuvarande antal ledamöter om 49 kan bedömas vara rimligt.
Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunallagens krav är där att antalet ska utgöra en andel, dock högst
hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige
Ovanstående regleringar i kommunallagen är de enda som finns avseende
antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelse och nämnder.
Vill kommunfullmäktige besluta att ändra antalet ledamöter och ersättare så
måste ett sådant beslut, enligt kommunallagen, tas senast i februari månad
valåret och därefter tillämpas först när val av kommunfullmäktige hållits
nästa gång i hela landet.
Väljer kommunfullmäktige att göra förändringar i antalet ledamöter och
ersättare i kommunstyrelse, och nämnder kan det vara lämpligt en sådan
förändring sker i samband med ny mandatperiod.
Direkt efter valet 2018 gjordes en omorganisation av styrelse, nämnder och
antalet ledamöter och ersättare. Beslut om organisationen fattades av
kommunfullmäktige 2018-11-29 och val av ledamöter och ersättare
genomfördes på kommunfullmäktige 2018-12-19.
Ovanstående information lämnas men det ges inget förslag till beslut i denna
del av motionen.
Punkt e angående publicering av protokoll
Det finns inget i kommunallagen som anger att protokoll från
kommunfullmäktige, styrelse och nämnder måste publiceras på webben. Det
är dock en bra service för de kommunmedlemmar som vill följa de
demokratiska processerna i kommunen. Ur ett lagperspektiv är det viktiga
att det på den digitala anslagstavlan tillkännages att protokollet är justerat.
Kommunen kan dock i arbetsordning, reglemente eller på annat sätt ha
riktlinjer för publicering av själva protokollen.
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Krisledningsnämnden eller någon av de andra nämnderna har ingen
skrivning om publicering av protokollet.
Kommunfullmäktiges arbetsordning har men med fel laghänvisning.
I bilaga I till kommunens grunddokument antaget av kommunfullmäktige
2006, Riktlinjer för sammanträde och protokoll, finns följande skrivning:
”3.3 Publicering av protokoll på webb
Nämndsekreterare ansvarar för att protokoll då det är justerat publiceras på
Ronneby kommuns publika och interna webb. Publicering bör ske inom tre
arbetsdagar från det att protokollet justerats.”
Enligt 8 kap 12 § ska, senast andra dagen efter att protokollet har justerats,
justeringen tillkännages på anslagstavlan.
Sammantaget innebär detta att nämndsekreterarna oftast anslår justeringen
och publicerar samma dag eller protokollet någon dag efter anslaget gjorts.
En nämnd som t ex miljö- och byggnadsnämnden kräver extra arbete innan
det kan publiceras för att rensa protokollet från personuppgifter och det kan
bidra till att det tar någon dag extra innan protokollet publiceras. Det viktiga
är dock att notera att inget lagkrav finns samt att kommunens egna
styrdokument har det med men som ett bör och inte ska. Motionen förslås
därför avslås i denna del.
Punkt f angående partistöd.
Partistöd regleras i 4 kap 29-32 §§. Där framgår att kommunen får ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin. Det är kommunfullmäktige som
beslutar om partistödets omfattning och formerna för det.
I Ronneby kommun har partistödet varit oförändrat i minst 16 år (så långt
tillbaka det går att söka i ekonomisystemet). Sett ur ett inflationsperspektiv
innebär det en värdeminskning på minst 19,8%.
Ovanstående information lämnas men det ges inget förslag till beslut i denna
del av motionen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
förslå kommunfullmäktige att avslå motionens punkt e.
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Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets med ändringen att det ska vara motion
istället för medborgarförslag. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

147(164)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-04
Kommunstyrelsen

§ 196

Dnr 2020-000433 192

Besvarande av motion från Nicolas Westrup (SD) och
Carina Aulin (SD) om språktester inom vård och
omsorg
Sammanfattning
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-12-16 § 155
Motionens förslag lyder: Att Kommunledningsförvaltningen tillsammans med
utbildningsförvaltningen samt vård och omsorgsförvaltningen tar fram en
lämplig modell om hur språktester kan införas i ordinarie rekryteringsprocesser
vid nyanställning inom vård och omsorg.
Vård och omsorgssektorn har en stor utmaning när det gäller att rekrytera
personal. Andelen äldre kommer i framtiden att öka och utmaningarna blir att
hitta bra former för vård och omsorg för äldre. Därför är det särskilt viktigt att
rekrytera och behålla personal som har utbildning och kunskaper om vad som
krävs för att kunna göra ett bra arbete. Språkkunskaper är en grundförutsättning
för att arbeta inom de flesta yrken. Speciellt viktigt när man arbetar med
människor, och framför allt med barn och gamla. Kraven på dokumentation är
också större idag än tidigare. Det är också av yttersta vikt att personalen har
kunskaper och rätt inställning till sitt arbete med människor. Språkkunskaper
innefattar inte bara att individen har ett annat modersmål än svenska, det kan
också inbegripa dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, hos personer som arbetar i
vård och omsorg. Det är ett handikapp som kan göra att individen behöver stöd
när dokumentation krävs. Att vara språkkunnig i samhället i dag är en merit. Att
dessutom vara flerspråkig är en maktfaktor. Vi lever i dag i ett samhälle med
människor med olika språk och olika kulturer. Därför ska vård och
omsorgssektorn ta vara på den kunskap som redan finns och bygga vidare på
den. I framtiden kommer våra nya medborgare som inte har svenska som
modersmål, att vara en del av de som söker vård och omsorg. Det innebär en
utmaning för verksamheter inom vård- och omsorg när det gäller behov av
flerspråkighet. Människor som drabbas av demenssjukdom, glömmer oftast det
språk som de förvärvat senare i livet och återgår till sitt modersmål. Då behövs
flerspråkig personal som kan arbeta med dessa människor. Det är därför särskilt
viktigt att utbilda och behålla den personal som är flerspråkig och arbetar i vård
och omsorg.

Alla yrken och arbetsplatser har sina olika språk och sin egen språkkultur.
Den styrs av kunskaper, traditioner och ständiga val- både medvetna och
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omedvetna. På många arbetsplatser utvecklas också jargonger som fungerar
kollegor emellan, men inte alls passar i möten med till exempel vård- och
omsorgstagare och anhöriga. För att kunna bedöma vilket språkbruk som
passar måste den som skriver och talar inte bara kunna orden, utan också
veta hur orden och uttrycken används i olika sociala sammanhang. I
omsorgsyrken finns ett grundläggande behov av det som kallas ”hjärtats
språk”. Hjärtats språk innehåller särskilda ljud och tonfall, kroppsspråk,
åtbörder, fysisk beröring och ett mjukt handlag. I grunden kan hjärtats språk
förstås av alla människor. Hjärtats språk kan inte ersättas av något annat
språk, och dess betydelse minskar inte i en professionell verksamhet. Språket
är en del av individens integritet och identitet. Den formas, förändras och
omformas när vi samspelar med andra, och det sker i huvudsak via språket.
Vår självbild påverkas också av hur vi blir bemötta av omgivningen. Och det
gäller i än högre grad den som är beroende av att kommunicera på ett språk
som hen inte behärskar så väl. Det är dessutom lätt hänt att omgivningen
tolkar bristande språkkunskaper som att personen har brister i sin kunskap
och kompetens också inom andra områden. Kraven på vilken språkig nivå
som krävs för att arbeta inom vård- och omsorg måste vara kontextbaserat.
När personer ska rekryteras till arbete inom vård- och omsorg krävs en
helhetsbedömning av vilken kompetens vi efterfrågar och om personens
kompetens överensstämmer med våra krav. Kravprofil för det arbete
personen söker ska finnas med i rekryteringen, och den omfattar inte bara
språket utan också vilken lämplighet personen har för att arbeta med
människor. Den fallenheten har inte alla, och därför kan personen behöva en
introduktionstid för att både själv få känna efter och även att arbetsgivaren
får en bild av personens kompetens för jobbet. Inom vård och omsorg arbetar
många kommuner nu med att utbilda och tillsätta språkombud och
språkstödjare för att få språkutvecklande arbetsplatser. Konceptet
språkombud ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege. Konceptet vilar
på tio års erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetsplatser och
språkombud, framför allt inom kommunal äldreomsorg. Den bygger på
forskning, kunskap och erfarenheter från ett flertal projekt med fokus på
arbetsplatslärande och språkutveckling för medarbetare som behöver stärka
sin yrkeskompetens och förbättra sin svenska. Metoderna bygger på insikter
som är etablerade inom språkforskningen, och de har utvecklats i samarbete
mellan chefer, anställda, lärare och forskare Kort beskrivet innebär det att
det finns språkombud som utbildas 1 termin på Vård- och omsorgscollege,
för att sen inom sin verksamhet utbilda språkstödjare som är personal men
har en extra uppgift att vara språkstödjare. Man kan säga att det är en form
av utveckling och specialisering för den individen. Svaret på frågan kring
språktester är att det krävs väldigt mycket tid och kompetens för att utveckla
ett test som kan vara effektfullt. Att gör ett test är tidskrävande, kräver någon
som kan ta fram ett test, utforma vad som ska identifieras och bedömas. Vem
som ska göra bedömningen är en stor fråga eftersom det innebär ett stort
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ansvar att göra det. Ju högre konsekvenserna blir av ett beslut, desto
viktigare är det att bedömningen är säker. Alla tester har sina begränsningar,
och det finns ingen enkel lösning i den metoden. Det är dessutom väldigt
kontraproduktivt att endast bedöma en person på vilken språknivå individen
ligger på. Det är så mycket mera som måste finnas med när du bestämmer
om individen ska få arbete eller inte inom vård och omsorg. Vi ställer oss
negativa till att hantera någon form av språktester inom Vård- och
omsorgsförvaltningen. Vi kommer att ta del av de pengar som staten avsatt
för kompetensutveckling inom vårdsektorn, till att utbilda språkombud och
tillsätta språkstödjare inom vår verksamhet. När vi anställer individer som
ska arbeta med våra äldre, görs en första bedömning utifrån skriftlig
dokumentation om utbildning och erfarenhet. En bedömning görs också om
lämplighet utifrån en introduktionsperiod. När vi har språkstödjare på plats
kommer det att bli en högre kvalitet i verksamheten och vi får
språkutvecklande arbetsplatser. Detta kommer vi att kommunicera ut, för att
bli en attraktiv arbetsgivare som ser till både personalens och vårdtagarnas
bästa.
Slutord:
Vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby Kommun, kommer inte att ta
fram och utforma några språktester i rekryteringsprocessen. I
rekryteringsprocessen av ny personal görs en bedömning utifrån intyg och
betyg samt under en introduktionstid för att säkra lämpligheten.
Förvaltningen kommer att utbilda språkombud för att de i sin tur ska utbilda
och stödja språkstödjare på arbetsplatserna. Språkombud och språkstödjare
är personal som arbetar inom förvaltningen. Språkstödjare är
undersköterskor som arbetar i verksamheten och som utifrån sin roll som
språkstödjare ska arbeta för att få en språkutvecklande arbetsplats, något som
gynnar alla. Detta gör att de som redan i dag arbetar i verksamheten och
behöver språkstöd, kommer att få det och nyrekryterad personal har
möjligheter att få fortsätta arbeta med det språkstöd som finns i det direkta
arbetet med äldre.
Referenser: Muntligt med Maria Rydell, Forskare/lärare på Stockholms
Universitet.
Vård- och omsorgscollege Lyft språket på jobbet. Handbok för arbetsplatser
som vill arbeta språkutvecklande.
Referenser från Tingsryds kommuns äldreomsorg som arbetar med
Språkutvecklande arbetsplatser och språkstödjare
https://www.youtube.com/watch?v=VFvXey0Xrn8.
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta
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att Kommunledningsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen
samt vård- och omsorgsförvaltningen tar fram en lämplig modell om hur
språktester kan införas i ordinarie rekryteringsprocesser vid nyanställning inom
vård- och omsorg.

Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett förslag på upplägg/modell för språktest av personal i
Ronneby kommun.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD), Roger Gardell (L), Lova Necksten (MP), Magnus Pettersson
(S), Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare Peter Bowin (V).
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) samt Roger Gardell (L) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Lova Necksten (MP), Magnus Pettersson (S) samt Kenneth Michaelsson (C)
yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja.
De som önskar avslå arbetsutskottets förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges nio (9) ja-röster och
åtta (8) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller
Nicolas Westrups (SD) yrkande.
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Namn

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Willy Persson (KD)

X

Nej
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Kenneth Michaelsson (C)

X

Silke Jakob (C)

X

Roger Gardell (L)

X

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Malin Månsson (S)

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson (SD)

X

Anders Oddsheden (SD)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Totalt

9

8

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på upplägg/modell för
språktest av personal i Ronneby kommun.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Lova Necksten (MP) samt Kenneth
Michaelsson (C) reserverar sig mot beslutet.
Röstförklaring
Kenneth Michaelsson (C) lämnar följande röstförklaring:
Centerpartiet i Ronneby tycker att det ska ställas krav redan i
anställningsannonsen på de kunskapsbehov som krävs för tjänsten. Det
inkluderar även språkkunskaper. Uppföljningen av kunskapsbehoven är unik
för varje tjänst och görs individuellt under processen för
anställningsintervjuerna. Någon generell utformad språktest ser vi inte behov
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utav då varje tjänst är utformad för individuella krav och kan ha olika
behovsnivåer.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 197

Dnr 2020-000641 192

Besvarande av motion från Roger Gardell (L) Språkkrav
för personal i förskolan i Ronneby kommun
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-02-18 § 23
Liberalerna i Ronneby har genom Roger Gardell (L) lämnat in följande
motion till kommunfullmäktige som remitterat motionen till
utbildningsnämnden för yttrande: Det är inte alla föräldrar som har
möjlighet att lära sina barn att läsa böcker på svenska, eller ge barnen den
annars naturliga möjligheten till att snappa upp det svenska språket. Efter
förskolan kommer grundskolan och senare också högre krav och betyg. Har
man då inte erhållit en svensk språkgrund kan kommande år bli jobbiga och
risken är att det blir osäkra barn som i värsta fall hamnar i utanförskap och
inte lyckas nå sin fulla potential. Vi har med fasa också kunnat ta del av den
alarmerande rapport från personal på BVC om bristande språkkunskaper
hos barn till nyanlända föräldrar. En helt oacceptabel situation givetvis.
Orsaken sägs vara att dessa barn inte går i förskola i samma utsträckning
som barn till svenska föräldrar, och gör de det sker det ofta på avdelningar
med hög andel barn med annat modersmål än svenska. Vi kan anta att det då
inte talas svenska lika mycket som på förskolor med en annan fördelning.
Likaså tenderar personal med samma språkbakgrund som barnen att istället
tala deras språk. I Ronnebys förskolor måste därför svenska språket vara det
språk som alltid ska talas. Liberalerna anser att vi måste försäkra oss om att
vår personal talar svenska i tillräckligt hög utsträckning för att kunna
tillförsäkra alla barns möjligheter att utveckla svenska språket för framtiden.
Med anledning av ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta: Att ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda ett införande av
språktest vid anställning av förskolepersonal. Att utredningens slutsatser
presenteras i Utbildningsnämnden som sedermera får i uppdrag att
verkställa beslutet om ett eventuellt införande.
Bedömning
En förskola som arbetar språkutvecklande vet vi gynnar barnen och ger dem
en viktig grund att stå på när de går över till förskoleklass och grundskolan.
Vi vet också att mötet mellan pedagog och barn är en av de viktigaste
kvalitetshöjande delarna i förskolan. Pedagogernas kompetens och erfarenhet
är därmed av största vikt för att kunna bedriva en förskola med god och
likvärdig kvalitet. Därför är det särskilt viktigt att rekrytera (och behålla
personal) som har den utbildning och de kunskaper som krävs för att kunna
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göra ett bra arbete med hög kvalitet. Inför varje rekrytering utgår
rekryterande rektor från en kravprofil där det konstateras vilka
kvalifikationer som krävs för tjänsten. Rekryterande rektor gör sedan en
bedömning av hur väl de personer som har sökt tjänsten uppfyller uppsatta
kvalifikationer.
I sammanhanget är det också viktigt att konstatera att i förskolan
tillsvidareanställs nästan uteslutande personal som har förskollärar- eller
barnskötarutbildning. Förskollärarutbildningen är en högskoleutbildning som
är tre och ett halvt år lång. En utbildad barnskötare har även den genomgått
en utbildning på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Vi har timvikarier i vår
verksamhet som inte har någon av dessa två utbildningar i botten, men om vi
ser att timvikarien har brister i kompetensen för att fullgöra sitt uppdrag får
inte den personen förnyat förtroende.
Förskolan har ett tydligt uppdrag att arbeta språkutvecklande och det är
också ett prioriterat utvecklingsområde i Ronneby kommun. Förskolorna
arbetar aktivt med detta i flera olika utvecklingsprojekt, som exempelvis
”Läslyftet”, en bred kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik
baserad på aktuell forskning.
Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen med motiveringen att berörd förvaltning inte ser ett behov av att
införa ett språktest vid anställning av förskolepersonal.
Utbildningsnämndens beslut 2021-02-18
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att berörd förvaltning inte ser ett behov av att införa ett
språktest vid anställning av förskolepersonal.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett förslag på upplägg/modell för språktest av personal i
Ronneby kommun.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD), Roger Gardell (L), Lova Necksten (MP), Magnus Pettersson
(S), Kenneth Michaelsson (C) samt ersättare Peter Bowin (V).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

155(164)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-04
Kommunstyrelsen

Yrkanden
Roger Gardell (L) samt Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Lova Necksten (MP), Magnus Pettersson (S) samt Kenneth Michaelsson (C)
yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja.
De som önskar avslå arbetsutskottets förslag röstar nej.

Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges nio (9) ja-röster och
åtta (8) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller
Nicolas Westrups (SD) yrkande.
Namn

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Willy Persson (KD)

X

Kenneth Michaelsson (C)

X

Silke Jakob (C)

X

Roger Gardell (L)
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Nej

X

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Malin Månsson (S)

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson (SD)

X
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Anders Oddsheden (SD)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)
Totalt

X
9

8

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på upplägg/modell för
språktest av personal i Ronneby kommun.

Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Lova Necksten (MP) samt Kenneth
Michaelsson (C) reserverar sig mot beslutet.
Röstförklaring
Kenneth Michaelsson (C) lämnar följande röstförklaring:
Centerpartiet i Ronneby tycker att det ska ställas krav redan i
anställningsannonsen på de kunskapsbehov som krävs för tjänsten. Det
inkluderar även språkkunskaper. Uppföljningen av kunskapsbehoven är unik
för varje tjänst och görs individuellt under processen för
anställningsintervjuerna. Någon generell utformad språktest ser vi inte behov
utav då varje tjänst är utformad för individuella krav och kan ha olika
behovsnivåer.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 198

Dnr 2020-000654 192

Besvarande av motion från Nicolás Westrup (SD)
angående iordningställande av stranden på Karön
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-02-23§ 43
Nicolás Westrup har lämnat en motion angående en upprustning av
badstranden på Karön. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen för ett yttrande. KSAu har tagit beslut
att KLF ska yttra sig
Bedömning
Teknik-fritid- och kulturnämnden lämnar följande bedömning:
”Att utreda kostnad och borttagande av sjögräs”
Borttagande av sjögräs eller vass är klassat som vattenverksamhet och
åligger markägaren. Gällande Karön är Ronneby kommun markägare och det
interna ansvaret ligger på Mark och exploateringsenheten.
”Att utreda kostnaden för att lägga ny sand på stranden och i vattnet ända ut
till bryggans slut”
Att lägga ny sand på stranden innebär att sanden behöver transporteras med
båt till Karön, vilket fördyrar åtgärden. Ansvaret för sandstranden ligger på
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen.
Förvaltningen bedömer att 15 kubikmeter sand behövs till sandstranden,
detta till uppskattad kostnad bestående av:

Justerandes sign



Inköp av 25 kubikmeter sand x 150 kronor = 3750 kronor.



Transport av sand via lastbil till hamnen, 15 resor x 2 timmar á 641
kronor = 19 230 kronor.



Lastning, lossning och skeppning med hamnbåten till Karön, 30
mantimmar á 641 kronor = 19 230 kronor.



Lastning och transport av Bobcat till Karön tur och retur, 4 timmar á
641 kronor = 2564 kronor.



Körning och utspridning på Karön med Bobcat, 12 timmar á 415
kronor = 4980 kronor.
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Personal som kör och sprider ut sanden på Karön, 12 timmar á 641
kronor = 7692 kronor.



Oförutsägbara utgifter, 15 % = 8054 kronor.

Total kostnad: 61 750 kronor
I Teknik, -fritid och kulturförvaltningens budget finns inte dessa medel
avsatta.
Att lägga ny sand i vattnet är klassat som vattenarbete och åligger
markägaren. Ronneby kommun är markägare och ansvaret ligger på Mark
och exploateringsenheten.
”Om kommunen eller någon annan sätter dit en glasskiosk”
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen ska tillse och ansvara för badplatsens
skötsel. Ansvaret för att främja turism eller i övrigt öka antalet gäster via
exempelvis glassförsäljning, bör åläggas Näringsliv och
kommunikationsenheten.
Mark- och exploateringsenheten inom Kommunledningsförvaltningen
lämnar följande bedömning:
Mark- och exploateringsenheten är markägare till all mark som Ronneby
kommun äger. Om vi tittar på bilden nedan över badplatsen på Karön, så
skulle åtminstone ca 900 kvm strand och ca 6000 kvm vatten behöva
åtgärdas.
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En möjlig start kan vara att börja med att jordfräsa marken. Luckrar man upp
och tar bort växtlighet så kan det vara så att det inte behövs så mycket ny
sand.
Om ny sand behövs så behövs det mycket mer än 15 kubikmeter med tanke
på områdets storlek. Ett exempel skulle vara om man lägger på ca 10 cm på
hela stranden = ca 90 kubikmeter.
Botten på badplatsen är bevuxen med höga vattenväxter. För att göra vid
botten krävs att växterna tas bort. Mark- och exploateringsenheten har idag
ingen kunskap om vilken/vilka växter det är. Ska åtgärder ske i vatten kan
muddring behövas alternativ hyra in dykare att dra upp växtligheten för att
sedan lägga i sand.
Att lägga sand på botten är något som är ett återkommande behov då sanden
åker ut till havs vid minsta lilla storm om ingen vågbrytare finns utanför.
Bättre alternativ är då att lägga mer sand på stranden och låta den gå ner i
vattnet efter hand. En lösning skulle kunna vara att planera för att lägga på
några lass/år.
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Så jättemycket vass /sjögräs är det inte (bilder nedan från juli 2020). Markoch exploateringsenheten vassröjer varje år ett antal ställen i kommunen. Det
är en tidskrävande process att söka tillstånd hos Länsstyrelsen för
vassröjning.

Om åtgärder ska ske på stranden kommer strandskyddsdispens och tillstånd
för vattenverksamhet att behöva sökas. Vattenverksamhet får inte utföras
mellan den 31 mars och 1 oktober.
Det finns inga medel avsatta inom mark- och exploateringsenhetens budget
för att genomföra åtgärderna i denna text.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att ställa anse motionen besvarad.
Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad med att frågan hänskjuts till
budgetberedningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) samt Roger Gardell (L).
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Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.
Roger Gardell (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkade om bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad
med att frågan hänskjuts till budgetberedningen.
Reservation
Ledamöterna Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
Nicolas Westrups (SD) yrkande.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 199

Dnr 2021-000004 101

Delegationsbeslut 2021
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras:
-

Tillfälligt förordnade som förvaltningschef för miljö- och
byggnadsförvaltningen.

Arbetsutskottets beslut 2021-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
delegationsbeslutet till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar delegationsbeslutet till protokollet.
________________
Exp:
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§ 200

Dnr 2021-000003 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden delges kommunstyrelsen:


Bengt Halen, Elbrist i Södra Sverige



Bräkneån vattenråd, samråd om vattenförvaltningen 2021-2027



Listerby IK, utökning av verksamhet



SKR, Cirkulär 21:14



Cura Individutveckling 2021-02-26.



Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-24 § 86.



Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Jonas Svensson Consulting har
försatts i konkurs



British Embassy Stockholm, Brittiska medborgare som flyttat till
Sverige



Jessica Everman, Ny förskola Ronneby i BLT



Oroad motionär, För kännedom till kommunalråd och KS



SKR, Cirkulär 21:16, 21:18

Protokollsutdrag



Miljö- och byggnadsnämnden, 20210324 § 96



Vård- och omsorgsnämnden, 20210324 § 3

Beslut
Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet.
________________
Exp:
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