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§ 103 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dags för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 2022-03-28. 

________________ 
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§ 104 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med ändringen att 

ärende Ansökan om bidrag till Rotary-konferens läggs till på dagordningen. 

________________ 
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§ 105 Dnr 2022-000135 303 

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

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB anhåller om att införliva fastigheten 

Kuggeboda 2:54 i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 

Fastigheten ligger delvis i befintliga verksamhetsområdet för vatten och 

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

och spillvatten. I kartorna nedan är fastigheten markerad röd och 

verksamhetsområdet för vatten blå skrafferat och spillvattnet röd skrafferat. 

    



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(57) 
2022-03-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

   

Propositionsordning 

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

Teknik AB anhållan och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att införliva fastigheten Kuggeboda 2:54 i 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 106 Dnr 2022-000143 303 

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

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna 

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

för spillvatten. Fastigheterna ligger idag i befintligt verksamhetsområde för 

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

kommunalt spillvatten och Millegarne 1:66 är redan ansluten som 

avtalskund. I kartan nedan är fastigheterna markerad blå och befintligt 

verksamhetsområdet för spillvatten är röd skrafferat. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Bengt Sven 

Åke Johansson (SD) 

Propositionsordning 

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

Teknik AB anhållan och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Millegarne 1:17, Millegarne 

2:66 och Millegarne 2:67 i verksamhetsområdet för spillvatten. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 107 Dnr 2022-000148 303 

Informationsärende Eringsboda 
dricksvattenförsörjning 

 

Sammanfattning  

Eringsboda är i stort behov av en ny dricksvattenförsörjning. Befintligt 

vattenverk är undermåligt och grundvattenundersökningar visar på att det 

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

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

försörja Eringsboda. Dock avslags ansökan om vattendom och rådighet över 

platsen i Mark- och Miljödomstolen. 

Alternativ för ledningsdragning av dricksvatten från annan ort har 

undersökts och det alternativ med störst fördelar gentemot rådighet över 

kostnader och planering, kapacitet och sträckning visar på Möljeryd. 

Ledningsdragning från annan ort kan gentemot bakgrund av brist på råvatten 

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

ett hållbart och säkert perspektiv för dricksvattenförsörjningen. 

Ledning idag dragen till Karlsnäs i samförläggning med råvattenledningar 

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

närvarande pågår projektering av denna ledning.   

 

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

Styrelsen beslutar att ta ett inriktningsbeslut om en ledningsdragning från 

Möljeryd för att försörja Eringsboda med dricksvatten. 

Information ges till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.     

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (L), Tommy 

Andersson (S) samt Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 108 Dnr 2022-000123 001 

Visit Blekinge AB, finansiering och ägardirektiv 

 

Sammanfattning  

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

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

bolag mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner från ideella 

föreningen Visit Blekinge. Parterna fattade även beslut om aktieägaravtal 

mellan parterna samt bolagsordning, ägardirektiv och finansiering. Inför 

kommande verksamhetsår skall budget och ägardirektiv löpande ses över 

och läggas fram på årsstämma/bolagsstämma. Regionchefsgruppen och 

Regionala samverkansrådet tillsammans med parternas ägarombud har följt 

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

enlighet med beslutat aktieägaravtal.      

Bedömning 

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

AB är fortsatt ett marknadsföringsbolag och tillsammans med målgruppen 

fler besökare till Blekinge skall marknadsföring även riktas för fler talanger 

(kompetens) och inflyttande till Blekinge. 

 

I rapportering och uppföljning från styrelse och VD tillsammans med parter 

från ägarna har framkommit behov av översyn och utveckling av 

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

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

uppdrag kopplat till nya målgrupper. 

 

Aktieägaravtalet 11.1 – 11.2 reglerar finansiering av Visit Blekinge AB. 

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

För 2023 föreslås oförändrad budget.  

 

Förslag till förnyade ägardirektiv har samordnats genom regionchefsgruppen 

och regionala samverkansrådet tillsammans med ägarombuden för Visit 

Blekinge AB 2022-02-17.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar föreslå 

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

bolagsstämman, föreslå att tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och 

suppleant till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår 

styrelseledamöter och suppleant på bolagsstämman enligt aktieägaravtal.  

 

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

besluta om ägardirektiv för åren 2022 – 2023,  

 

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

enligt aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med 

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

mellan Region Blekinge och kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region 

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

kronor (driftbidrag).       

Deltar i debatten 

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

Petterson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

 

1. Nils Ingmar Thorell utgörande ombud för Ronneby kommun på 

bolagsstämman, föreslå att tidigare nominerade ledamöter, ordinarie och 

suppleant till styrelsen för omval. Stämmoombudet föreslår 

styrelseledamöter och suppleant på bolagsstämman enligt aktieägaravtal.  

 

2. Föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB att på bolagsstämman 

besluta om ägardirektiv för åren 2022 – 2023,  

 

3. Princip för finansiering av grunduppdrag fortsatt utgår från ägarandel 

enligt aktieägaravtal således för 2023 föreslås Visit Blekinge finansieras med 

oförändrad grundbudget 7 650 000 kronor (budget 2021), vilket fördelas 
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mellan Region Blekinge och kommunerna utifrån ägarandel 50 % Region 

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

kronor (driftbidrag). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 109 Dnr 2022-000130 057 

Fastställande av upphandlingsdokument avs Hyra av 
MFP-Multifunktionella maskiner 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser hyra av MFP-Multifunktionsmaskiner till kommunens 

och de kommunala bolagens verksamheter. Upphandlingen är gemensam 

med Karlshamns kommun och Ronneby kommun är handläggare för 

upphandlingen. 

Nuvarande avtal upphör att gälla 2022-10-31. Ny avtalstid kommer att gälla 

fr o m 2022-11-01 – 2025-10-31 med option om 12 månader. 

Upphandlingens värde, för Ronneby kommun, beräknas till ca 1,2 miljoner 

kronor per år. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av MFP-Multifunktionella 

maskiner. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Kenneth Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokument avseende 

upphandling av MFP-Multifunktionella maskiner. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlare inköpsenheten 
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§ 110 Dnr 2022-000147 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
Skolskjutstrafik och trafik inom omsorgsverksamheten  

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun upphandlar Skolskjutstrafik samt trafik inom 

omsorgsverksamheten. Upphandlingen är indelad i tio områden och en 

leverantör kommer att antas för varje område. Utöver fasta transporter till 

och från skola skall fordonen kunna användas för kompletterande transporter 

till och från skolaktiviteter samt trafik till och från Vård- och 

Omsorgsförvaltningens dagvård och Socialförvaltningens verksamheter. 

Nytt för denna upphandling är att poäng tilldelas om fordon som tjänsten 

omfattar är typgodkända eller om tillverkaren har utfärdat ett specifikt 

godkännande för att drivas på biodrivmedel och/eller el. 

Ändring har även skett för prisjusteringar. Innevarande avtalsperiod tillåter 

prisjustering årligen med KPI som index. Eftersom KPI inte speglar 

trafikföretagens kostnadsmassa har detta ändrats. Indexreglering kommer 

istället att vara möjlig kvartalsvis och utifrån Branschorganisationens 

rekommendationer.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget gällande upphandling Skolskjutstrafik samt trafik 

inom omsorgsverksamheten.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställer förfrågningsunderlaget 

gällande upphandling Skolskjutstrafik samt trafik inom 

omsorgsverksamheten. 

________________ 

Exp: 

Maria Symbonis, upphandlare inköpsenheten 

Helena Carlberg Andersson, handläggare utbildningsförvaltningen 
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§ 111 Dnr 2019-000379 730 

Utredning av kommunens hälso- och 
sjukvårdsorganisation 

Utredare Hanna Grahn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har sedan det kommunala övertagandet av hemsjukvården en 

hälso- och sjukvårdsorganisation bestående av arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter och sjuksköterskor som arbetar med vård i hemmet, även mot 

de personer som har personlig assistans och som bor hemma. 

Socialnämnden har en mindre hälso- och sjukvårdsorganisation, bestående 

av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor, som dagtid arbetar 

mot nämndens LSS-boenden.   

Äldrenämndens hälso- och sjukvårdsorganisation sköter socialnämndens 

patienter på kvällar och helger. 

Efter initiativ av äldrenämnden beslutar kommunstyrelsen 2019-09-03 § 250 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för 

en gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation. 

 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en utredning där ansvar enligt 

lag, organisatoriska förutsättningar, samverkan och patientens förutsättningar 

på en nationell och övergripande nivå har applicerats på den lokala hälso- 

och sjukvårdsorganisationerna.  

 

I utredningen har kommunens arbete inom hälso- och sjukvård kartlagts 

genom intervjuer, samtal och mailkonversationer med enhetschefer, 

verksamhetschefer och förvaltningschefer för de båda berörda 

förvaltningarna. Samtal har även förts med kommunens medicinskt 

ansvariga sjuksköterska som verkar i båda förvaltningarna samt med 

anhöriga till brukare.  

 

Utredningen visar att behovet av vård hos brukarna i de berörda 

förvaltningarna skiljer sig åt, likaså finns det skillnader i förvaltningarnas 

organisation samt arbetssätt. Varför de organisatoriska skillnaderna finns kan 
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dock ifrågasättas. Med ett tydligt fokus på individens behov borde egentligen 

likheterna vara mer påtagliga än skillnaderna, istället för tvärt om.  

 

Socialförvaltningen använder sig av ett proaktivt angreppsätt som utgår från 

brukarens behov och att alla har rätt till en god och säker vård där brukaren 

involveras i beslut som rör dess omvårdnad.  

Vård- och omsorgsförvaltningen anses ha ett mer reaktivt arbetssätt där 

organisationen inte ger utrymme till att ligga steget före, en organisation vars 

arbetsformer i samma utsträckning som socialförvaltningen, inte möjliggör 

flexibilitet.  

Vården av äldre behöver enligt utredaren tilldelas en högre resurssatsning för 

att kunna utveckla ett mer förebyggande arbetssätt som anpassas efter 

brukargruppens perspektiv och behov. Genom ett förebyggande arbetssätt 

kan samarbetet underlättas mellan de olika professioner som arbetar med den 

äldre delen av befolkningen. Ett förebyggande arbete kan exempelvis handla 

om att motverka undernäring, muskelsvaghet och ensamhet för att bara 

nämna några områden med utvecklingspotential. 

Enligt utredaren är lagen om stöd och service, LSS, mer individinriktad än 

socialtjänstlagen, SoL, då den utgår från att brukarna ska ha en god 

levnadsnivå. SoL utgår istället från skälig levnadsnivå vilket till viss del kan 

ha medfört att socialförvaltningen varit mer framgångsrika i arbetet med 

individens behov i centrum än vård- och omsorgsförvaltningen. 

 

Förutsättningarna för en gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation kan 

utifrån genomförd utredning ses ur två perspektiv där det organisatoriska 

formatet ställs mot brukarens/patientens behov. 

I en gemensam organisation förenklas möjligheterna till likvärdiga 

anställningsvillkor, kompetensutveckling samt möjligheten att få ett 

helhetsgrepp om kommunens totala kompetensförsörjning inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. Likaså kan positiva fördelar ses inom administrativt 

arbete med exempelvis framtagning av gemensamma dokument och 

riktlinjer. 

 

Det finns dock nackdelar med en gemensam hälso- och 

sjukvårdsorganisation och risken är överhängande att det är den enskilde 

brukaren/patienten som blir den stora förloraren. De båda hälso- och 

sjukvårdsverksamheternas brukare/patienter har olika behov vilket bland 

annat medfört olika arbetssätt i förhållande till organisationens drift. 

Egenskaper och diagnoser hos många brukare inom socialförvaltningen 
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medför att det ofta tar tid att bygga upp förtroendefulla relationer där 

brukaren accepterar personalen som ger dem vård och omsorg. Utifrån denna 

aspekt är det viktigt med kontinuitet och en låg personalomsättning.  

I en gemensam organisation riskerar socialförvaltningens brukare och 

arbetssätt att hamna i minoritet jämfört med vård- och 

omsorgsförvaltningens arbete med äldrevård och hemsjukvård varvid risken 

finns att socialförvaltningens brukare oftare skulle möta personal utan 

kompetens inom psykosociala diagnoser. Socialförvaltningens framgång 

med personcentrerad vård samt arbetssättet individens behov i centrum där 

arbete med levnadsvanor, livsvillkor och icke-farmakologiska metoder har 

en central roll i verksamheten behöver även fortsättningsvis få ta plats samt 

fortsätta den långsiktiga utvecklingen av positivt proaktivt arbetssätt.  

 

Ansatsen att genomlysa kommunens befintliga hälso- och sjukvårdsarbete 

applicerat på lag och nationella strukturer likväl som lokala arbetssätt 

resulterar i tre olika vägval avseende framtida organisation och alternativ på 

förslag till beslut. 

 

Förslag 1: 

 Dagens organisation av kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet 

kvarstår. 

Konsekvenser kvalitet: Nuvarande brister kvarstår 

Konsekvenser ekonomi: Inga förändringar 

Utredarens åsikt: Inget hållbart alternativ. 

 

Förslag 2: 

 Socialförvaltningen tar över ansvaret för hemsjukvård avseende 

brukare med personlig assistans i ordinärt boende. 

 Socialförvaltningen tillsätter sjuksköterska i beredskap vid längre 

helgledigheter så som påsk, midsommar, jul och nyår. 

 Vård- och omsorgsförvaltningen internfakturerar för genomförda 

insatser kvällar/nätter och helger i socialförvaltningens verksamhet. 

 Regelbunden samverkan mellan de båda förvaltningarna införs på 

samtliga nivåer där både rutiner, individer och samarbete diskuteras. 

 Tid för överrapportering mellan kvälls/natt/helgpersonalen till 

dagpersonalen ska möjliggöras genom förändrade scheman. 
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Konsekvenser kvalitet: En betydande förbättring av patientsäkerheten 

och ökad trygghet för brukaren/patienten. 

Konsekvenser ekonomi: En ökad ekonomisk belastning för 

socialnämnden i form av utökning av tjänst samt ersättning för det 

arbete vård- och omsorgsförvaltningen utför.  

Utredarens åsikt: Med utgångspunkt i vad som är bäst för 

brukaren/patienten och kommunens medborgare förespråkas detta 

alternativ. 

 

Förslag 3: 

 Kommunens totala hälso- och sjukvårdsverksamhet samlas i en 

organisation under vård- och omsorgsförvaltningen. 

Konsekvenser kvalitet: Jämlika anställningsvillkor. Kvaliteten för 

brukarna beror på hur väl det unika arbetssättet hos 

socialförvaltningen får kvarstå. 

Risk för ökad personalflykt hos socialförvaltningen då 

arbetsuppgifter och anställningsvillkor riskerar att förändras. 

Konsekvenser ekonomi: Inga större ekonomiska samordningsvinster 

kan förutspås då de båda verksamheternas olika inriktning inte kan 

tillåta neddragning av personal.  

Utredarens åsikt: Förslaget har fördelar likväl som nackdelar. Risken 

är dock överhängande att ingen av förvaltningarnas brukare/patienter 

gynnas av förändringen (socialförvaltningens brukare kanske till och 

med förlorar på omställningen) utan att vinsten endast blir en 

administrativ justering av organisationen. 

 

Remiss 

Utredningen av kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation har varit på 

remiss hos de två berörda nämnderna. 

 

Socialnämnden yttrar i sitt ställningstagande till genomförd utredning 2021-

12-21 § 172 

att föreslå kommunstyrelsen att nuvarande organisation av kommunens 

hälso- och sjukvårdsverksamheter kvarstår, men fokus på förstärkt 

samverkan mellan förvaltningarna samt 
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att föreslå kommunstyrelsen att begära ytterligare utredning av bl.a. 

vårdtyngdmätning och resurs- och ansvarsfördelning, som tillkommer 

socialförvaltningens HSL-verksamhet, om en ny organisation enligt förslag 2 

beslutas.  

 

Socialförvaltningens samlade bedömning avslutas med att poängtera att det 

är angeläget att ta ställning till vilken kvalitetsnivå Ronneby kommun ska ha 

på de insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården som erbjuds 

medborgarna, utifrån att rådande resurser inom respektive förvaltning 

bedöms vara ansträngda. 

 

Äldrenämnden yttrar i sitt ställningstagande till genomförd utredning 2022-

01-26 § 13 

att förorda utredningens förslag 2.  

 

Utredarens sammanfattning 

Ronneby kommuns hälso- och sjukvård ska enligt lag ge en god hälsa, en 

vård på lika villkor oavsett vilken förvaltning brukaren/patienten tillhör samt 

förebyggande arbete avseende ohälsa. Brukaren/patientens behov av 

trygghet, kontinuitet och säkerhet ska bygga på respekt för dennes 

självbestämmande och integritet och vård som ges ska samordnas på ett 

ändamålsenligt sätt. 

 

Utredaren anser att kommunens framtida organisation för hälso- och 

sjukvård ska utformas med ”patientens bästa” i fokus. Det är av vikt att 

brukarens/patientens unika behov och individuella mål beaktas och utgör 

ledstjärna för vidare utveckling av hälso- och sjukvårdsarbetet.  

 

Socialnämnden förordar förslag 1 medan vård- och omsorgsnämnden 

förespråkar förslag 2.  

Utredaren finner att brukarens/patientens behov i kombination med 

utvecklingsbehov hos framtida hälso- och sjukvårdsorganisation ges bäst 

förutsättningar genom förslag 2. 

En sammanfattande bedömning av utredning samt inkomna yttranden 

medför att förslag 2 utgör beslutsförslag till kommunstyrelsen. 
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Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen  

 

att utifrån utredningens innehåll och slutsats besluta använda förslag två vid 

utformning av Ronneby kommuns framtida hälso- och 

sjukvårdsorganisation. 

 

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy 

Andersson (S) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att utredningen fördjupas avseende 

alternativ 3 och att förslag till implementeringsplan tas fram. I arbetet ska 

vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen samt respektive 

nämnder delta.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utredningen ska fördjupas 

avseende alternativ 3 och att förslag till implementeringsplan tas fram. I 

arbetet ska vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen samt 

respektive nämnder delta. 

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn, utredare kanslienheten 

Carl-Martin Lanér, kommundirektör 

Birgitta Ratkovich, förvaltningschef socialförvaltningen 

Maria Appelskog, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen 

Socialnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 112 Dnr 2022-000132 101 

Trygghetsmiljonen 

Trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har för 2022 - 2025 beslutat avsätta 1 miljon kronor 

årligen för finansiering av trygghetsskapande åtgärder, nu benämnd 

Trygghetsmiljonen i likhet med Digitaliseringsmiljonen. Medlen är avsedda 

att möjliggöra genomförande av särskilda brottsförebyggande- och 

trygghetsskapande åtgärder initierade av kommunala verksamheter, antingen 

i sin egen verksamhet eller i samverkan med andra kommunala verksamheter 

eller externa aktörer. Eftersom brottsförebyggande- och trygghetsskapande 

åtgärder oftast får bättre effekt om de genomförs i samverkan med fler 

aktörer, kommer ansökningar där samverkan ingår att prioriteras i 

handläggningen. Ansökan av medel ur Trygghetsmiljonen sker via en E-

tjänst som redan idag finns förberedd men ännu inte lanserad. Ansökningar 

tas emot under en viss begränsad tid under 2022, och kommer som ett första 

steg att bedömas av Enheten för Strategisk Samhällsutveckling (ESS) i 

samråd med kommundirektör. Därefter behandlas utvalda ansökningar på 

KCG, och som sista steg skickas förslagen till KSAU för beslut om 

tilldelning av medel. För att skapa förutsättningar för kvalitativa åtgärder och 

aktiviteter ska följande kriterier användas i ansökningsprocessen. E-tjänsten 

ska tydligt att ange vilken information ansökan ska innehålla:  

 Ansökande verksamhet  

 Ansvarigkontaktperson  

 Eventuellsamverkanspart  

 Beskrivning av åtgärd med bakgrund, syfte och genomförande. 

Beskrivningen bör innehålla varför man vill genomföra åtgärden och 

vad man önskar uppnå med åtgärden/aktiviteten.  

 På vilket sätt åtgärden/aktiviteten bedöms vara brottsförebyggande 

och/eller trygghetsskapande gärna med hänvisning till statistik, 

eventuell forskning och/eller beprövad erfarenhet.  

 Förväntade mål och effekter  

 Hur åtgärden/aktiviteten ska följas upp och utvärderas  

 Tidsplan  

 Budget och totalkostnad  
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ESS kommer löpande att utvärdera hur ansökningsförfarandet fungerar och 

vid behov förändra kriterier.       

Bedömning 

Då processen kring utformandet av E-tjänsten pågått under en tid och även 

diskuterats i KCG, bedöms kriterierna för ansökan vara väl 

genombearbetade.      

Förslag till beslut 

KSAU föreslås godkänna förslaget till utformning och kriterier för ansökan 

av medel ur trygghetsmiljonen.      

Deltar i debatten 

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

Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget till utformning och 

kriterier för ansökan av medel ur trygghetsmiljonen. 

________________ 

Exp: 

Bibbi Rönnlund,  trygghetssamordnare enheten för strategisk 

samhällsutveckling  

Krister Svensson,  enhetschef enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 113 Dnr 2022-000057 253 

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

Exploateringsingenjör Sara Jonasson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Sörbydal Fastighets AB och Blekinge Hyrbil AB äger Ängsmarken 2 

respektive Ängsmaken 3 i Viggenområdet. Fastighetsreglering av ca 1 700 

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

skapa fastigheter som stämmer överens med gällande detaljplan för 

Viggenområdet. Markpriset följer taxa. Förrättningskostnaden betalas av 

köparen.    

 

Bedömning 

Sörbydal Fastighets AB och Blekinge Hyrbil AB äger Ängsmarken 2 

respektive Ängsmaken 3 i Viggenområdet. Enligt den tidigare gällande 

detaljplanen skulle två lokalgator ligga inom kvarteret Ängsmarken. 

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

möta marknadens efterfrågan på byggrätter mm. I den nya gällande 

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

ersatts med kvartersmark för detaljhandel och verksamheter. 

Fastighetsregleringen görs alltså i syfte att genomföra detaljplanen vad gäller 

indelning av fastigheter. Markpriset följer det sedan tidigare beslutade för 

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

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna överenskommelser om fastighetsreglering mellan Ronneby 22:1 

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

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelser om fastighetsreglering mellan Ronneby 22:1 och 

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

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 114 Dnr 2022-000050 011 

Prioritering av detaljplaner 2022 

Stadsarkitekt Helena Revelj lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Prioritering av detaljplaner sker enligt en beslutad prioriteringslista. Listan 

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

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

prioriteringen för första gången utifrån den matris som arbetats fram under 

hösten och vintern. 

Bedömning 

Listan redovisar en bedömning av givna planuppdrag utifrån prioriterings-

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

genomförbarhet, kommunal ekonomi, personella resurser, om 

efterfrågan/intressent finns samt om planen genererar nya arbetstillfällen. 

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

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

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

exploateringschef, näringslivschef, planarkitekt samt exploateringsingenjör 

finns representerade.  

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

Som tidigare diskuterats på planberedningen ges inga förslag till 

omflyttningar i listan från arbetsgruppen. Däremot finns till varje 

planuppdrag en bedömning om planen anses ha ett samhällsstrategiskt värde. 

Det finns också information om huruvida planen har en tilldelad 

handläggare. Förslaget till prioriteringslista finns i två versioner – en 

förenklad med övergripande information och en detaljerad med all 

information.   

 

Sedan förra beslutet har också nedanstående förändringar skett i listan: 

 Följande detaljplaner har antagits 

o Bökevik 1:22 – Flintholmen 

o Områdesbestämmelser för Rönninge 

 Följande detaljplaner har antagits och vunnit laga kraft 

o Viggen Norra etapp 2 
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o Västra Hallen 1:3 m.fl. – upphävande för del av byggnadsplan 

 Uppdraget om en platsanalys för Knutpunkt Blekinge har 

slutrapporterats 

 Mark- och miljööverdomstolen har meddelat att prövningstillstånd 

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

miljödomstolens dom gäller således 

 Följande nya uppdrag har givits 

o detaljplan för Stora Årsjömåla 

o detaljplan för fortsättning Gärdet 

o förstudie för södra delen av Br-01 

o detaljplan för Hjortsberga 4:41 (Ålycke) 

o detaljplan för Bustorp 1:26 

 

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

arbetet med detaljplaner ska ske enligt redovisat förslag på prioriteringslista 

daterad 2022-03-10 

 

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Kenneth Michaelsson (C), 

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

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

arbetet med detaljplaner ska ske enligt redovisat förslag på prioriteringslista 

daterad 2022-03-10. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 115 Dnr 2022-000154 055 

Äskande och upphandling avseende 
beslutsstödsystem 

Utvecklingschef Krister Svensson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Härmed görs en tilläggsäskan för ekonomiska förutsättningar att införa 

beslutsstödsystem.  

Det finns tidigare beslutade medel för år 2022 samt 2023. 

Tillägg år 2022: 800 tkr, år 2023: 800 tkr, år 2024: 400 tkr, 2025: 400 tkr. 

Beräkningen baseras på inkomna kostnadsförslag i samband med svar på 

offertförfrågan. 

      

Bakgrund 
I budgetprocessen 2020 fick kommundirektören i uppgift att ta fram och 

implementera ett beslutsstödsystem. Medel beviljades för år 2021: 400 tkr, år 

2022: 200 tkr, år 2023: 200 tkr. 

 

Flera nämnder ställer krav på att verksamheten ska följa upp kostnader och 

intäkter frekvent. Det saknas ett sammanhållet systemstöd för att enkelt ta 

fram underlag. Information och data finns i flera olika system och Excelfiler. 

Framtagande av rapporter kräver flera timmars arbete från chefer och 

ekonomiavdelning. Ronneby kommuns lösning ska utgå ifrån att utveckla 

redan befintliga system för att skapa ändamålsenlig digital arbetsplats för 

chefer och medarbetare. Chefer vill ha möjlighet att i det dagliga arbetet på 

effektivt och enkelt sätt ta fram underlag för effektivt beslutsfattande. 

 

Enheten för strategisk samhällsutveckling har fått uppdraget att genomföra 

en förstudie av införandet av beslutsstöd. 

 

Den 7/10-2021 hölls en workshop med representanter från förvaltningar, 

bolag, ekonomi och personal. Det som framkom i den har legat till grund för 

fortsatt arbete med förstudien. Under v 43 2021 gjordes en fördjupad 

förfrågan till personalenheten och ekonomienheten. Materialet från 

workshopen och den fördjupade förfrågan blev grunden till att gå ut med en 

offertförfrågan till 4 olika företag som levererar och implementerar lösningar 

för beslutsstöd.  
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I offertförfrågan efterfrågas prisuppgifter utifrån kartlagda behov.  

Behoven som synliggjorts är att det ska vara ett system som är enkelt att 

administrera 

- Informationen ska presenteras på ett samlat sätt och ska vara enkel att 

hantera (enkelt och visuellt) 

- ”Få klick” (klicka till färdiga delar) 

- Informationen ska kunna ges för realtid, man ska se hur det går 

ekonomiskt i förhållande till budget (ekonomi i realtid) 

- Informationen ska vara strukturerad så att den underlättar analys och 

ger underlag för beslut 

- Det ska gå att avläsa trender 

- Informationen ska vara ett stöd i planeringen framåt 

En första version inkluderar data kopplat till ekonomi och personal. Men 

hänsyn ska också tas att i framtiden kunna koppla på data från respektive 

förvaltningars verksamhetssystem rörande olika insatser och kunder.  

3 av företagen har valt att svara på offertförfrågan. 

 

Bedömning 

Under tiden vi har arbetat med projektet har det hänt en hel del på 

marknaden och hos leverantörerna när det gäller bra och hållbara lösningar. 

De alternativ vi först såg som de bästa har visat sig att inte vara det av olika 

anledningar. Ett spår var att beställa en egenutvecklad lösning hos en 

leverantör för 400 tkr för få till de mest grundläggande behoven. Den skulle 

innebära att vi blir helt konsultberoende i all vidare utveckling. Dessutom är 

den ingen standardiserad lösning.  

 

Bedömningen är att en upphandling behöver genomföras där det kan tecknas 

ett avtal med en leverantör för ett längre samarbete och för en hållbar 

lösning. Kostnaden för de alternativ som inkommit från de 3 företagen ligger 

på en högre kostnad än vad som först estimerades.  

 

Bedömningen inbegriper också att införandet av beslutsstödsystemet 

behöver ske i två steg. 

Steg 1 

Under hösten 2022 införa en första version som inkluderar data kopplat till 

ekonomi- och personalsystem. 

Steg 2 

Under 2023 koppla på data från respektive förvaltningars verksamhetssystem 

rörande olika insatser och kunder. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen ska 

besluta 

- att godkänna tilläggsäskandet enligt specifikation: år 2022: 

800 tkr,  

år 2023: 800 tkr, år 2024: 400 tkr, 2025: 400 tkr 

- samt ge enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag 

att genomföra upphandling av beslutsstödsystem 

      

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Peter Bowin (V) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V) yrkar båda på återremiss för 

att få en djupare redovisning av vinsterna som skulle göras med ett 

beslutsstödsystem.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på återremissyrkanden 

och finner att arbetsutskottet bifaller desamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att få 

en djupare redovisning av vinsterna som skulle göras med ett 

beslutsstödsystem. 

________________ 

Exp: 

Krister Svensson, enhetschef enheten för strategisk samhällsutveckling  
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§ 116 Dnr 2022-000049 219 

Förstudie om ny VA-plan 

Översiktsplanerare Maria Andersson Barrdahl lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

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

ordnas i hela kommunen. Planen uppdateras minst en gång per 

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

kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Ronneby kommuns 

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

revideringsbehov. 

 

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

försörjning. Klimatförändringar, översvämningar, ökade miljökrav och en 

åldrad infrastruktur innebär ökade krav på kommunernas vatten- och 

avloppsverksamhet och är utmaningar som behöver adresseras. En strategisk 

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

dagvatten är kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera 

åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som kommunen kan 

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

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

och möjlighet att påverka utvecklingen i positiv riktning. 

      

Bedömning 

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

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

utvecklingen av ämnesområdet sedan planen togs fram 2014. Endast en 

lättare revidering genomfördes 2018. Klimatförändringar, översvämningar 

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

aktuell information. Omfattningen av revideringsbehovet behöver definieras 

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

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

tillgängligt, identifiera de strategiska frågorna och göra vägval inför den 

fortsatta planeringen. 

Stegen i planeringsprocessen och vilka styrdokument den bör omfatta är 

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

Havs- och Vattenmyndigheten och anpassad efter Ronneby kommuns behov. 
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Del 1. VA-översikt och strategiska vägval. Behovsbedömning och 

strategisk bedömning genom framtagande av VA-översikt och VA- 

policy/strategi: 

 VA-planeringen initieras med ett tydligt uppdrag till en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp med tillräckliga resurser.  

 Utarbetande av en VA-översikt som beskriver omvärldsfaktorer, 

nuläge, förutsättningar och framtida behov.  

 Beskrivning av strategiska vägval för hur kommunen på bästa sätt, 

givet de förutsättningar som finns i kommunen, uppnår målet om en 

försörjning av vatten och avlopp som är hållbar i framtiden ur ett 

socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Fastställs i en VA-

policy/strategi.  

 

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

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

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

förvaltningsövergripande arbetsgrupp med tillräckliga resurser.  

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

och innehåller en plan för såväl de allmänna anläggningarna som för 

VA-försörjningen utanför verksamhetsområdena.  

 Tydlig strategi för uppföljning. Arbetet enligt planen följs sedan upp 

regelbundet och planen revideras lämpligen varje mandatperiod 

 

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

reviderad och aktualiserad VA plan kan komma att ändra karaktär då 

omvärldsbevakning visar att regeringen har beslutat om lagrådsremissen 

Vägar till hållbara vattentjänster, som ämnar skapa förutsättningar för 

långsiktigt hållbara vatten- och avlopptjänster. Regeringen föreslår i 

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

form av en vattentjänstplan för vatten- och avloppsförsörjningen och en 

bedömning av hur vatten- och avloppsanläggningarna påverkas och ska 

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

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

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

planens slutformat harmoniserar med förändringarna i lagrådsremissen.  
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VA-planarbetet planeras genomföras av en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp med stöd av externt konsult och med en god kommunikation 

mellan politiker och tjänstemän från olika enheter inom kommunen. 

Äskande av budgetmedel görs om 250 000 kr för uppstart och genomförande 

av Del 1.  

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

behovsbilden för Del 2 är tydliggjord utifrån framarbetat underlag, samt 

omvärldsbevakning gällande kommande lagkrav enligt regeringens 

lagrådsremiss.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta att ge strategisk utvecklingsenhet i uppdrag att påbörja och 

genomföra Del 1 i beslutsunderlaget, samt besluta om att tillföra 

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

att genomföra arbetet i Del 1.    

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med 

kompletteringen att finansiering sker via kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M)ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge 

strategisk utvecklingsenhet i uppdrag att påbörja och genomföra Del 1 i 

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

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

1. 

Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 117 Dnr 2022-000155 101 

Information nämndernas (ej KS) rapportering av 
internkontroll 2021 

Verksamhetsutvecklare Lotta Bolwede lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I tillämpningsanvisningarna till reglemente för intern kontroll står att rapport 

årligen ska ges Kommunstyrelsen gällande uppföljning av nämndernas 

föregående års internkontrollplaner. 

Härmed delges nämnderna beslutsunderlag avseende rapportering intern 

kontroll 2021.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att notera handlingarna till protokollet.        

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

handlingarna till protokollet.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr 2022-000156 101 

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

Verksamhetsutvecklare Lotta Bolwede lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

I tillämpningsanvisningarna till reglemente för intern kontroll står att 

information avseende nämndernas internkontrollplaneras ska ges 

Kommunstyrelsen i mars månad innevarande år. 

Härmed delges nämnderna beslutsunderlag avseende nämndernas 

internkontrollplaner för innevarande år, 2022.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att notera handlingarna till protokollet.        

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

handlingarna till protokollet.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 119 Dnr 2022-000162 003 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB - förslag om 
reviderad bolagsordning 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Kommunen använder för närvarande bolaget för sin kommunförsäkring 

(egendomsförsäkring). 

Bolagets styrelse föreslår bolagsstämman att besluta om en reviderad 

bolagsordning. Syftet är att möjliggöra en utvidgning av bolagets 

verksamhet, i första hand så att även elevolycksfallsförsäkringen kan tecknas 

i bolaget men även fler försäkringsklasser tillkommer. 

Genom förändringen i bolagsordningen permanentas möjligheten att 

poströsta på förhand inför bolagsstämmor samt att hybridstämmor med 

omröstning från distans ska tillåtas. 

I förslag till reviderad bolagsordning föreslås att bolagsnamnet ändras så att 

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

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

Egenandelsprogram. De ändringar som görs i bolagsordningen är även 

förberedande för detta förslag. Vad ett Egenandelsprogram innebär för 

Ronneby kommunen får beskrivas när ett förslag presenterats.   

 

Bedömning 

Förslaget till förändringar i bolagsordningen bedöms påverka Ronneby 

kommuns möjligheter att placera försäkringar i Kommunassurans positivt 

genom att försäkringsutbudet kan komma att utökas. 

Ronneby kommuns ombud vid bolagsstämma Peter Nordberg med ersättare 

Johan Sjögren. Båda är utsedda tills vidare. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen av 

bolagsordningen i Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt 

bolagsstyrelsens förslag till stämman.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med 

tillägget att kommunen yttrar att man förbehåller sig rätten att återkomma 

med synpunkter avseende egenandelsprogram.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att  

 godkänna revideringen av bolagsordningen i Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB enligt bolagsstyrelsens förslag till stämman 

 yttrar att Ronneby kommun förbehåller sig rätten att återkomma med 

synpunkter avseende egenandelsprogram.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 120 Dnr 2022-000056 101 

Annonsering av kommunfullmäktiges möten i 
lokalpress 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

2012-08-30 beslutade kommunfullmäktige att Ronneby kommun skulle 

övergå till att enbart kungöra tid och plats för kommunfullmäktiges 

sammanträden i tidningarna Blekinge läns tidning, Sydöstran och 

Blekingeposten. Innan dess fanns även hela föredragningslistan med i 

annonserna. 

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

kungöra eller annonsera kommunfullmäktiges sammanträden. Lagkravet 

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

på kommunens anslagstavla minst en vecka för sammanträdesdagen.  

Bedömning 

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

bort annonseringen av kommunfullmäktiges sammanträden i lokalpressen 

samt även annonsering av direktupphandling vid lågt värde överstigande två 

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

redovisades, tillsammans med andra besparingar kopplade till 

kommunledningsförvaltningen, till budgetberedningen under hösten 2021. 

Den budget som därefter togs innebar att kommunledningsförvaltningens 

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

kommunfullmäktigebeslut men inte minst för tydlighetens skull lyfts frågan i 

detta separata ärende.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att upphöra med att 

annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i samtliga lokala tidningar.  

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kanslienheten och 

kommunikationsenheten i uppdrag att ta fram förslag på hur ronneby.se samt 

andra kanaler kan användas för kommunicera kommunfullmäktiges möten.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att  
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 kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphöra 

med att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i samtliga 

lokala tidningar. 

 

Till sammanträdet föreligger en redovisning av uppdraget som 

arbetsutskottet gav. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att  

 kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphöra 

med att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i samtliga 

lokala tidningar. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 121 Dnr 2022-000064 059 

Annonsering upphandlingar i lokalpress 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

2009-10-29 beslutade kommunfullmäktige att anta kvalitetssäkringssystemet 

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

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

direktupphandling vid lågt värde överstigande två prisbasbelopp antogs 

sedan av kommunfullmäktige 2009-11-26 med kompletteringen att 

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

Kommunrutan i lokalpress. Det innebär att samtliga upphandlingar utom de 

som ligger under två prisbasbelopp enligt kommunfullmäktiges beslut ska 

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

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

Bedömning 

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

bort annonsering av upphandlingar samt även annonseringen av 

kommunfullmäktiges sammanträden i lokalpressen. I båda fallen finns inget 

lagkrav på annonsering. Förslaget redovisades, tillsammans med andra 

besparingar kopplade till kommunledningsförvaltningen, till 

budgetberedningen under hösten 2021. Den budget som därefter togs innebar 

att kommunledningsförvaltningens ram minskades med 104 tkr. Då det rör 

sig om ett tidigare kommunfullmäktigebeslut men inte minst för tydlighetens 

skull lyfts frågan i detta separata ärende. 

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

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

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

del av information på internet. När det gäller kommunens upphandlingar 

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

publiceras.  

För många av de upphandlingar som annonseras finns inte heller några 

leverantörer lokalt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att upphöra med 

annonsering av kommunens upphandlingar i lokalpressen.  
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Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kanslienheten och 

kommunikationsenheten i uppdrag att ta fram förslag på hur ronneby.se samt 

andra kanaler kan användas för att informera om beslutet samt kommande 

upphandlingar.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att  

 kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphöra 

med annonsering av kommunens upphandlingar i lokalpressen. 

 

Till sammanträdet föreligger en redovisning av uppdraget som 

arbetsutskottet gav. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att upphöra med 

annonsering av kommunens upphandlingar i lokalpressen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 122 Dnr 2021-000381 739 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap. 1 § och rapportering 
enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen, Vård och 
omsorgsnämnden 2021 

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

Sammanfattning  

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Bedömning 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

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

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

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

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

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

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

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

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2022 är:  

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

1–30 april 2022 1 juli–31 augusti 2022  

1–31 oktober 2022 1-31 januari 2023 

Under perioden 1-31 januari har följande beslut rapporterats enligt 

rapportblad: Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§, bilaga 1.       
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-23 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet samt 

översänder detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.       

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att rapporteringen lämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar rapporteringen till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 123 Dnr 2021-000668 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG angående ny 
väg från Sandenområdet i Bräkne-Hoby 

Exploateringsingenjör Sara Jonasson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Medborgarförslag enligt nedan har inkommit till kommunen: 

Jag är en av de boende på Sanden i Bräkne-Hoby, jag tar mig ofta ut till 

E22:an för vidare färd. När jag gör detta så åker jag som de flesta andra på 

Gustavsbergsvägen och in på Häradsvägen förbi skolan. Jag gör det av två 

anledningar, det är närmaste vägen och jag slipper tänka på om bommarna 

för tåget är nere eller inte. Jag vet också att det ofta är trafikkaos vid skolan 

när barn ska hämtas och lämnas. Många som kommer från Sandenhållet kör 

över på fel sida av vägen vid skolan och parkerar i en gammal bussficka för 

att släppa av sina barn så att de inte behöver gå över vägen. Det är mycket 

barn och föräldrar som rör sig både på och runt vägen. Det är inte någon 

lyckad situation.  

Nu när kommunen bestämmer sig för att lägga en ny förskola på denna sida 

av järnvägen är jag rädd att detta problem bara kommer att öka ännu mer. 

Jag ser framför mig att det kommer att passera ännu fler bilar från Sanden 

hållet, alltså de kommer norrifrån förbi skolan på Häradsvägen. De har varit 

på förskolan och lämnat de små och så släpper de av sina större barn vid 

skolan. Jag är rädd att det kommer att öka på trafiksituationen förbi skolan 

och att det kommer att bli ännu mera kaos och i värsta fall att det sker en 

allvarlig olycka. 

Jag vet att när den nya förskolan i Bräkne-Hoby planerades så tittade man på 

att Hästhagsvägen, Gustavsbergsvägen och Bräknevägen lätt skulle klara av 

belastningen av mer trafik. Det tror jag också, men det är inte den vägen de 

flesta kommer att välja, vad jag skulle tro av egen erfarenhet, utan man 

kommer att åka från Gustavsbergsvägen in på Häradsvägen förbi skolan. Det 

är inget alternativ att stänga av Häradsvägen heller för då är Sanden helt 

avskärmad när bommarna för tåget är nere. Så mitt förslag hjälper till att 

både få bort mycket trafik från Häradsvägen förbi skolan och att barnen blir 

avsläppta och hämtade på den plats som var avsedd för detta redan från 

början samt öppnar upp så vi får en alternativ väg så vi inte blir avskärmade 

av bommarna vid Gustavsbergsvägen.  
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Förslaget är att man gör en ny sträckning av Hästhagsvägen där den möter 

Gustavsbergsvägen så fortsätter man bara rakt fram in i dungen som är där 

och kommer ut där Grytvägen och Ronnebyvägen möts. De hus som ligger 

runt där ligger på sådant avstånd så jag anser att de inte borde bli direkt 

påverkade av en ny väg där. Vill man så tror jag även att det skulle vara 

möjligt att bredda Ronnebyvägen om man nu anser att det skulle behövas. 

Då kommer de som ska lämna sina barn på skolan att komma till skolans 

parkering vid idrottshallen där man antingen kan parkera och gå med sina 

barn till fritids, eller om man har större barn så kan man åka runt i 

avlämningssnurran som finns nedanför parkeringen. Ska man ut mot E22:an 

tar man kanske till vänster när man kommer ut på Ronnebyvägen och 

kommer ner till gamla riksvägen och bort till E22:an den vägen.  

På detta sätt avlastar vi trafiken på Häradsvägen förbi skolan och det finns en 

annan bättre väg att ta sig till både skola och E22:an och den blir inte 

stoppad av bommar heller. Som jag ser det finns det mycket vinning i att 

bygga denna vägsträcka. 

 

Bedömning 

Medborgarförslaget föreslår att den tidigare planlagda vägsträckningen från 

Gustavsbergsvägen till Ronnebyvägen byggs ut för att avlasta Häradsvägen 

från trafik, särskilt vid hämtnings- och lämningstider till skola och förskola.  

Just nu pågår planläggning för en ny förskola på Sanden, i början av 

Svedjevägen. Detaljplaneläggningen har föregåtts av ett planprogram som 

syftade till att utreda lämplig placering av en ny förskola i Bräkne-Hoby, 

med avseende på olika aspekter där gator och trafik särskilt studerats. 

Planprogrammet gav att den valda platsen för förskola är lämplig bland 

annat med hänsyn till befintligt gatunät som anses vara väl utbyggt för de 

tillkommande trafikrörelser en ny förskola kan ge upphov till. Detta kommer 

att studeras närmre i en trafikutredning inom ramen för detaljplanearbetet.  

Enheten för strategisk samhällsutveckling (ESS) har yttrat sig över 

medborgarförslaget. I yttrandet beskrivs bland annat att den föreslagna 

vägsträckningen enligt medborgarförslaget tidigare fanns planlagd, men i ny 

detaljplan från 2012 har möjligheten att bygga ut vägen tagits bort genom att 

tidigare planerad vägsträckning ersatts med allmän plats natur samt mark för 

bostadsändamål.  

Teknik-, kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 

och anger att de inte anser sig berörda av förslaget.  

 

Sammanfattningsvis kan det utifrån resultatet av trafikutredning i nu 

pågående detaljplanearbete och vid en fullbelagd förskola på Sanden finnas 
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skäl att se över befintlig trafiksituation vid Hobyskolan kopplat till det som 

förslagsskrivaren beskriver angående Häradsvägen, då främst genom 

exempelvis information till föräldrar och tydlig skyltning av hur hämtning 

och lämning sker på ett trafiksäkert sätt.   

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.    

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att få en 

kostnadsbedömning vad ny väg enligt förslaget skulle kosta samt tidplan för 

eventuell ny detaljplan.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att få en 

kostnadsbedömning av vad ny väg enligt förslaget skulle kosta samt tidplan 

för eventuell ny detaljplan. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, exploateringsingenjör mark- och exploateringsenheten 
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§ 124 Dnr 2022-000043 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG gällande ny 
väg Sandenområdet - E 22 i Bräknehoby 

Exploateringsingenjör Sara Jonasson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Medborgarförslag enligt nedan har inkommit till kommunen: 

 

Under de 17 år vi bott på Sanden i Bräkne-Hoby har det ständigt varit 

diskussioner om trafikkaoset vid skolan när barn ska lämnas och hämtas. Det 

är högt tryck på både bilar och gående. Ett par fenomen som ständigt är och 

har varit uppe för diskussion i Föräldrarådet på Hobyskolan är att föräldrar 

kör över på fel sida av vägen vid skolan in i vägfickan för att släppa av sina 

barn så att de inte behöver gå över vägen samt att stanna där det är 

stannförbud. Till detta kaos men även övriga tider tillkommer pendlarna som 

kör från Sandenområdet och av naturliga skäl väljer Gustavsbergsvägen – 

Häradsvägen förbi skolan och kyrkan för vidare färd ut på E22. Att välja 

Gustavsbergsvägen – Häradsvägen förbi skolan och kyrkan görs av två 

anledningar; det är närmaste vägen och extra tid behöver inte läggas på 

bomfällningen vid järnvägsövergången. Nu när kommunen bestämt sig för 

att bygga ny förskola på Sanden-området går tankarna till att trafiken förbi 

skolan kommer att öka. Under årens lopp har det ständigt inträffat incidenter 

mellan bil och gångtrafikanter samt mellan bil och bil. När 

trafikgenomströmningen ökar ökar också risken för incidenter och även i 

värsta fall att det sker en allvarlig olycka. Att hänvisa all trafik till 

järnvägsövergången är inget alternativ för då är trafiken från Sanden-

området helt avskärmad när bommarna för tåget är nere. Istället föreslår jag 

att en ny alternativ väg ut till E22. Mitt förslag är att det görs en förlängning 

av Hästhagsvägen över Gustavsbergsvägen, där det idag är en skogsdunge, 

som sedan leder ut till Grytvägen - Ronnebyvägen. Vad jag förstått fanns 

denna plan redan när Sanden-området byggdes. Så varför inte realisera den 

nu? Tänker att skogsdungen är så pass stor att de hus som ligger runt 

området är på sådant avstånd att de inte påverkas av en ny väg. Troligen blir 

det en positiv situation för boenden på Sälgvägen då de får minskad trafik 

längs med sina trädgårdar. Med den här nya alternativa färdvägen uppstår en 

mycket lugnare trafikmiljö utanför skolan, dels för att föräldrar kommer att 

kunna lämna och hämta sina barn på skolans parkering intill idrottshallen 

och dels för att förbipasserande bilar minskar i antal. Som jag ser det är 

byggnation av denna alternativa väg mellan Sanden-området och E22 enbart 

en positiv utveckling för byn!  
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Bedömning 

Medborgarförslaget föreslår att den tidigare planlagda vägsträckningen från 

Gustavsbergsvägen till Ronnebyvägen byggs ut för att avlasta Häradsvägen 

från trafik, särskilt vid hämtnings- och lämningstider till skola och förskola.  

Just nu pågår planläggning för en ny förskola på Sanden, i början av 

Svedjevägen. Detaljplaneläggningen har föregåtts av ett planprogram som 

syftade till att utreda lämplig placering av en ny förskola i Bräkne-Hoby, 

med avseende på olika aspekter där gator och trafik särskilt studerats. 

Planprogrammet gav att den valda platsen för förskola är lämplig bland 

annat med hänsyn till befintligt gatunät som anses vara väl utbyggt för de 

tillkommande trafikrörelser en ny förskola kan ge upphov till. Detta kommer 

att studeras närmre i en trafikutredning inom ramen för detaljplanearbetet.  

 

Enheten för strategisk samhällsutveckling (ESS) har yttrat sig över 

medborgarförslaget. I yttrandet beskrivs bland annat att den föreslagna 

vägsträckningen enligt medborgarförslaget tidigare fanns planlagd, men i ny 

detaljplan från 2012 har möjligheten att bygga ut vägen tagits bort genom att 

tidigare planerad vägsträckning ersatts med allmän plats natur samt mark för 

bostadsändamål.  

 

Teknik-, kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 

och anger att de anser sig inte berörda av förslaget.  

 

Sammanfattningsvis kan det utifrån resultatet av trafikutredning i nu 

pågående detaljplanearbete och vid en fullbelagd förskola på Sanden finnas 

skäl att se över befintlig trafiksituation vid Hobyskolan kopplat till det som 

förslagsskrivaren beskriver angående Häradsvägen, då främst genom 

exempelvis information till föräldrar och tydlig skyltning av hur hämtning 

och lämning sker på ett trafiksäkert sätt.   

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.   
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Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) och Roger Gardell (L). 

 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att få en 

kostnadsbedömning vad ny väg enligt förslaget skulle kosta samt tidplan för 

eventuell ny detaljplan.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att få en 

kostnadsbedömning av vad ny väg enligt förslaget skulle kosta samt tidplan 

för eventuell ny detaljplan. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, exploateringsingenjör mark- och exploateringsenheten 
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§ 125 Dnr 2022-000004 101 

Delegationsbeslut 2022 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

Beslut upphandling av Arrangör för Matmarknad, pkt 1.1      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterat delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 126 Dnr 2022-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Följande inbjudningar kurser och konferenser har inkommit: 

Bräkneåns Vattenråd, kallelse inför ordinarie föreningsstämma 2022      

 

Beslut 

Inbjudningarna lämnas utan åtgärd. 

________________ 
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§ 127 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Bräkneåns vattenråd, skrivelse till Ronneby kommun  

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

 Ronneby Musikförening, frågor angående arrangemanget Vocal Camp  

TFK, redovisning av medel "Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter for 

barn och unga i åldrarna 6-16 är"  

Protokoll  

Cura Individutveckling 2022-02-25  

Techtank 2022-02-25  

Protokollsutdrag Karlshamn kommun 2022-02-21 § 6  

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

Vård- och omsorgsnämnden 2022-02-23 § 30  

Utbildningsnämnden 2022-02-17 § 37       

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 128 Dnr 2021-000704 805 

Ansökan om bidrag till Rotary-konferens 

Kommundirektör Car-Martin Lanér lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Rotary äskar i skrivelse om bidrag till genomförande av distriktskonferens 

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

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

internationellt inbjudna gäster.  

Syftet med konferensen är att samla representanter från hela distriktet och 

informera om verksamheten under innevarande verksamhetsår, samla in 

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

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

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

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

förbättra människors levnadsvillkor. Konferensen är det enda tillfället under 

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

och inspiration.  

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

bland annat Ronneby som informerar om sin verksamhet, Agrita Martinsone 

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

ockupationsmakt och Marinens ungdomsmusikkår, med ledningen i 

Ronneby, kommer att delta i invigningen av konferensen. 

      

Bedömning 

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

medfinansierat t ex en middag i samband med konferenser.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

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

30.000 kr totalt som medfinansiering för genomförande av konferensen. 

Finansiering sker via kommunstyrelsen anslag för oförutsedda kostnader.      

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD) samt Tommy 

Andersson (S). 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget.  Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja Rotary 

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

medfinansiering för genomförande av konferensen.  

Finansiering sker via kommunstyrelsen anslag för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 


