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§ 84 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 2022-03-14. 

Paragraf 92 justeras omedelbart. 

________________ 
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§ 85 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärende 7 Snittinge – ansökan 

om ersättningsdamm och åtgärder för ökad konnektivitet dras ur från dagens 

sammanträde och att dagordningen därefter godkänns.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott drar ur ärende 7 Snittinge – ansökan om 

ersättningsdamm och åtgärder för ökad konnektivitet från dagordningen och 

godkänner därefter densamma. 

 ________________ 
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§ 86 Dnr 2022-000078 020 

Verkställande av beslut i Budget 2022 - friskvård 

 

Sammanfattning  

På personalutskottet den 20 september 2021, § 13 fördes en diskussion om 

att erbjuda friskvårdspeng, möjlighet till andra friskvårdsaktiviteter, metoder 

för ökad frisknärvaro samt gällande friskvårdspolicy för Ronneby kommun. 

Personalutskottets beslut blev följande:  

1. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att friskvårdspolicyn för Ronneby kommun 

upphör (KF § 159, 2001-08-30 gäller från 2006-08-28).  

2. Personalutskottet hänskjuter frågan om att införa möjlighet för 

medarbetare att en gång per år välja om de vill ha en friskvårdstimme 

per vecka eller friskvårdspeng till budgetberedningen. Beslut om 

budget 2022 fattas av Kommunfullmäktige.  

3. Personalutskottet beslutar att friska arbetsplatser är det begrepp som 

används istället för att fokusera på minskad sjukfrånvaro 

(sjukfrånvaron är dock ett sätt att mäta om vi rör oss mot friskare 

arbetsplatser). 

 

Dialog om friskvård har vid flertal tillfällen varit uppe för dialog på centrala 

samverkansgruppen. På personalutskottet 2022-02-14 informerade 

arbetsgivaren som sitt förslag när det gäller personalförmånen friskvård. I 

budget 2022-2024 finns reserverade medel, på centralt konto, för 

friskvårdsbidrag  

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:  

 Under perioden 2022-2024 får medarbetare i Ronneby kommun (som 

uppfyller vissa ställda krav) välja om de vill ha personalförmånen 

friskvårdstimme (1 Tim/vecka då verksamheten tillåter) eller 

personalförmåner friskvårdsbidrag (1500 kr/kalenderår). 

Kommundirektören får i uppdrag att besluta om riktlinje för 

friskvård.  

 Första kvartalet 2024 ska personalförmånen friskvård utvärderas.  
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 Under 2024 tas beslut om vad som gäller för personalförmånen 

friskvård från 2025.  

      

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S) samt Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall tiol förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkade 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

 Under perioden 2022-2024 får medarbetare i Ronneby kommun (som 

uppfyller vissa ställda krav) välja om de vill ha personalförmånen 

friskvårdstimme (1 Tim/vecka då verksamheten tillåter) eller 

personalförmåner friskvårdsbidrag (1500 kr/kalenderår). 

Kommundirektören får i uppdrag att besluta om riktlinje för 

friskvård.  

 Första kvartalet 2024 ska personalförmånen friskvård utvärderas.  

 Under 2024 tas beslut om vad som gäller för personalförmånen 

friskvård från 2025.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 87 Dnr 2022-000115 012 

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2021 och 
verksamhetsplan 2022 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

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 2013–2021 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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Verksamhet 2021 

Under 2021 har Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022–2025 arbetats 

fram, vilken från och med 2022 kommer att ersätta folkhälsopolicyn. 

Hållbarhetsategin består av fem fokusområden med tillhörande inriktningar. 

Två av dessa fokusområden rör direkt och sin helhet social hållbarhet och 

folkhälsa, Jämlika och jämställda villkor och Hälsa och välbefinnande samt 

ett område delvis Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer. Indikatorerna 

som följs i folkhälsobokslutet kommer fortsättningsvis följas och redovisa 

med koppling till Hållbarhetsstrategin. 

 

Resultatet av Lupp-enkäten 2020 (Lokal uppföljningen av 

ungdomspolitiken) presenteras under vårens 2021 för förvaltningar och 

nämnder. Fördjupad dialog med unga utifrån Lupp har flyttats fram pga. 

pandemin och planeras i stället till 2022. Ungdomsfullmäktige planerades till 

hösten 2021 men har pga. covid-19 flyttas fram till våren 2022. 

 

Flertalet förvaltningar, bolag och nämnder har under våren 2021 påbörjat 

implementeringen av Rutin för barnrättbaserade beslutsunderlag.  

Under 2022 behöver fortsatt implementering av rutinen ske. Fokus för det 

kommunövergripande barnrättsarbetet under 2022 kommer även vara att 

utveckla kommunens arbete för barn och ungas delaktighet och inflytande. 

 

Utifrån utredningen Utveckling av MHFA (Första hjälpen till  

psykisk hälsa) i Ronneby kommun tog KCG hösten 2021 beslut om att 

utbildningsprogrammet MHFA ska vara en prioriterad utbildning för 

medarbetare i Ronneby kommunkoncern. Centrala medel har avsatts för 

2022 och 2023. Plan för utbildningsinsatser ska tas fram under våren 2022. 

Kurser i MHFA har startat upp inom utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen under 2021. 

 

Under 2021 utbildades personal på mellanstadiet i Agera tillsammans, vilken 

är ålderanpassning av MVP. Agera tillsamman har under hösten pilottestats 

med elever i årskurs 5 på grundskolor i kommunen. Fokus under 2021 har 

varit att få till en hållbar finansiering av det våldsförebyggande arbetet med 

MVP och Agera tillsammans. Årlig budget om 120 000 kr beslutades som en 

del av budget 2022. 

 

Under året har det genomförts ett antal informationsinsatser kopplat till 

drogförebyggande arbetet; informationsinsats - TÄNK OM och 

Tonårsparlören om alkohol.  
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Filmer om barn och ungas skärmanvändning och spelande har spridits under 

året via Ronneby kommuns Facebook-kanal med hänvisning till 

länsstyrelsen webbsida med kunskapsstöd.  

 

Under årets antidopningvecka delades inlägg i Ronneby kommuns 

Facebook-kanal med antidopningsbudskap i form av ”Visste du att”. Polisen 

och Antidopning Sverige genomförde under veckan tillsammans med 

kommunen besök på gym i kommunen och broschyren Dopning - Ett 

hälsofarligt lagbrott delas ut till gymägare. 

 

Teaterföreställningen Bengtsson på dörren genomfördes för elever i årskurs 

7 på Kallinge 7–9 och Snäckebacksskolan under april. I samband med 

föreställningen presenterades socialförvaltningens stödverksamhet för barn 

och ungdomar till föräldrar som är eller har varit beroende av alkohol eller 

andra droger. Föreställningen finansierades av folkhälsorådet. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att 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 tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 88 Dnr 2022-000119 000 

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till personer 
med funktionsnedsättning vid byte av 
permanentbostad (KFP) 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-16 § 36: 

Sammanfattning  

Text från tjänsteskrivelsen:  

Vid byte av bostad lämnas enligt 9 § lag (2018:222) om 

bostadsanpassningsbidrag inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder 

som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal 

våningsplan eller andra nivåskillnader är uppenbart olämplig med hänvisning 

till funktionsnedsättningen.  

Är den nya bostaden ett en – eller tvåbostadshus som sökanden låtit uppföra, 

lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som normalt bara 

används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en 

funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.  

Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen framstår det som 

rimligt att det allmänna inte ska tillfogas högre bidragskostnader till följd av 

att den enskilde väljer att flytta till en bostad som är uppenbart olämplig med 

hänvisning till funktionsnedsättningen. Som utgångspunkt finns det därför 

fog för den begränsningsregel som framgår av 9 § lag (2018:222) om 

bostadsanpassningsbidrag.  

Tvärtemot lagstiftarens förmodade intention kan det dock finnas situationer 

där det kan befaras att en tillämpning av bestämmelsen inte leder till någon 

besparing för det allmänna. I en sådan situation kan det också ifrågasättas 

om det finns sakliga skäl att starkt begränsa den enskildes rätt till ersättning 

på sätt som framgår av 9 § lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.  

Typsituationen är den att sökanden bor i en bostad som till följd av en 

funktionsnedsättning kommer kräva omfattande och kostsam 

bostadsanpassning. För bostadsanpassningar i befintlig bostad saknas 

begränsningar motsvarande vad som gäller vid byte av permanentbostad 

enligt 9 §. Den befintliga bostaden kan i princip vara hur olämplig som helst 

för den sökande. Givet att anpassningsåtgärderna är nödvändiga för att 

bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden så finns det inget tak för den 

ersättning som kan beviljas enlig lag (2018:222) om 

bostadsanpassningsbidrag.   
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I den ovan beskrivna typsituationen förhåller det sig dock på så vis att 

sökanden kan välja att inte bostadsanpassa sin befintliga bostad, utan istället 

väljer att flytta till en ny bostad. I ett sådant läge medför förstås 

bestämmelsen i 9 § en besparing för det allmänna. Å andra sidan torde 

utbudet av nya bostäder som inte till någon del träffas av begränsningen i 9 § 

vara begränsat. Utgångspunkten bör därför vara att sökanden saknar 

ekonomiska incitament att byta bostad då denne med egna medel har att 

utföra de anpassningar i den nya bostaden som träffas av 9 §. Det kan här 

noteras att bestämmelsen i 9 § äger tillämpning trots att en anpassning av en 

ny bostad skulle medföra betydligt lägre kostnader än en anpassning av 

sökandens nuvarande bostad. Lagen om bostadsanpassningsbidrag tar alltså 

inte i beaktande om ett byte av permanentbostad skulle medföra lägre 

anpassningskostnader – lagens 9 § gäller utan undantag vid byte av 

permanentbostad.  

Enligt 2 kap. 6 § första stycket lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter får kommuner lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte 

att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad. 

Enligt ordalydelsen i bestämmelsen bör det inte föreligga hinder mot att 

lämna ekonomiskt stöd i en situation där bidrag nekas med hänvisning till 9 

§ i lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget syftar ju 

onekligen till att minska enskilda hushålls kostnader för att skaffa en 

permanentbostad.  

För att inte skapa incitament för sökanden att vid valet av ny bostad handla 

mindre försiktigt än annars bör ett ekonomiskt stöd enligt lagen om vissa 

kommunala befogenheter dock innehålla begränsar ifråga om bidragets 

storlek. Det föreslås att storleken på det ekonomiska stöd som kan utgå ska 

bero på relationen mellan det belopp som aktualiseras vid anpassning av 

ursprungsbostaden och det belopp som aktualiseras vid anpassning av 

ersättningsbostaden. Det föreslås att summan av anpassningsåtgärder 

avseende ersättningsbostaden i form av bostadsanpassningsåtgärder enligt 

lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och ekonomiskt stöd enligt 

lagen om vissa kommunala befogenheter, inte får uppgå till mer än hälften 

av de kostnader som en anpassning av ursprungsbostaden enligt lag 

(2018:222) skulle ha inneburit. Möjligheten att kunna nyttja det ekonomiska 

stödet ökar således ju högre kostnader som en anpassning av 

ursprungsbostaden kräver och ju lägre kostnader som en anpassning av 

ersättningsbostaden kräver och vice versa.  

Om kommunen väljer att besluta om att införa aktuellt slag av bidrag med 

stöd av lagen om kommunala befogenheter så ska den s.k. 

likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen beaktas. Det föreslås att 

riktlinjer för tillämpningen av det ekonomiska stödet bör antas för att enklare 
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förverkliga och upprätthålla likställighetsprincipen samt även för att 

underlätta handläggningen av ärenden.       

Bedömning 

Text från tjänsteskrivelsen:  

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 

kommunen enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

(paragrafhänvisningarna nedan avser nämnda lag om inte annat anges) jämte 

anslutande författningar. Lagen syftar till att personer med 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.  

Vid byte av bostad finns det begränsningar i möjligheten att erhålla 

bostadsanpassningsbidrag (se 9 §). Bidrag utgår då inte för sådana åtgärder 

som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal 

våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är 

uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Om den nya 

bostaden är ett en- eller tvåbostadshus som den bidragssökande uppfört är 

möjligheterna att erhålla bidrag än mindre. Vid uppförande av ett en- eller 

tvåbostadshus lämnas bidrag endast för sådana åtgärder som normalt bara 

används eller förekommer i sådana hus p.g.a. att en boende har en 

funktionsnedsättning. I det sistnämnda fallet lämnas dock inte heller bidrag 

för hiss.  

Bestämmelsen i 9 § synes ge uttryck för att lagstiftaren ansett att den 

sökande själv ska stå för de merkostnader som uppkommer om den nya 

bostaden i vissa avseenden är illa anpassad med hänsyn till 

funktionsnedsättningen. För mindre bemedlade människor innebär 

bestämmelsen i 9 § begränsningar vid val av ny bostad. Å andra sidan 

framstår det som rimligt att i ett bidragssammanhang hålla nere 

bidragsbeloppen i situationer där den enskilde i tämligen stor utsträckning 

kan välja mellan en mer eller mindre välanpassad ersättningsbostad. 

Bestämmelsen har troligtvis en handlingsdirigerande effekt innebärande att 

personer med funktionshinder i större utsträckning än vad som annars vore 

fallet väljer en ersättningsbostad som är mer lämplig med hänsyn till 

funktionshindret. På ett generellt plan innebär bestämmelsen i 9 § högst 

sannolikt en besparing för det allmänna.  

Frågan kan emellertid väckas om det trots det ovan sagda kan uppstå 

situationer där det kanske inte ter sig tillfredställande att tillämpa 

bestämmelsen i 9 §. I synnerhet kan det ifrågasättas om det är önskvärt i 

situationer där det kan befaras att en tillämpning av bestämmelsen inte leder 

till den förmodade besparing av bidrag som uppbär bestämmelsen. De 

situationer som här avses är de fall där personer med funktionsnedsättning 

bor i en bostad som kräver dyra och bidragsberättigade åtgärder, men där 

personen ifråga önskar att byta till en bostad som kräver mindre 
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kostnadskrävande åtgärder, vilka dock till större delen inte berättigar till 

bidrag med anledning av 9 §. I den uppkomna situationen kan det saknas 

ekonomisk förmåga att byta bostad eller i vart saknas ekonomiska incitament 

att byta bostad. Till saken hör att utbudet av nya bostäder som inte helt eller 

delvis träffas av 9 § torde vara begränsat. I farans riktning ligger att personer 

med funktionsnedsättning tenderar bo kvar i bostäder som kräver onödigt 

omfattande och kostsamma anpassningsåtgärder.  

En fråga som inställer sig är om kommunen överhuvudtaget är intresserad av 

att lämna bidrag i situationer där lagen enligt 9 § inte medger 

bostadsanpassningsbidrag. Detta är en principiell fråga, då det ju är helt 

frivilligt för kommunen att lämna bidrag utan att vara förpliktigad därtill, 

och som kommunfullmäktige har att besluta om. Om kommunfullmäktige i 

grunden ställer sig positiv till att lämna denna typ av bidrag har 

kommunfullmäktige också att ta ställning under vilka förutsättningar och 

med vilka belopp i och olika förekommande fall som ekonomiskt stöd ska 

utgå (varom mer nedan).  

Frågan som inställer sig är också om det finns lagstöd för en kommun att 

utge bidrag i situationer där 9 § inte medger ersättning. Enligt 2 kap. 6 § 

första stycket i lagen om vissa kommunala befogenheter får kommuner 

lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader 

för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Enligt ordalydelsen i 

bestämmelsen bör det inte föreligga hinder mot att lämna ekonomiskt stöd i 

en situation där bidrag nekas med hänvisning till 9 §. Bidraget syftar ju 

onekligen till att minska enskilda hushålls kostnader för att skaffa en 

permanentbostad. Men i sammanhanget kan det dock noteras att 

bestämmelsen i praktiken, såvitt känt, inte synes ha tillämpats av kommuner 

i syfte att lämna bidrag för åtgärder som inte omfattas av 

bostadsanpassningsbidrag med anledning av 9 §. I vart fall inte i form av 

riktlinjer antagna av kommunfullmäktige.  

Om kommunen väljer att lämna aktuellt slag av bidrag med stöd av lagen om 

kommunala befogenheter så ska den s.k. likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § 

kommunallagen beaktas. Kommuner ska beakta sina medlemmar lika, om 

det inte finns sakliga skäl för något annat. Det finns inget formellt krav på att 

kommunen måste anta generella riktlinjer för att uppfylla 

likställighetsprincipen. Riktlinjer för tillämpningen bör likväl fastställas för 

att enklare förverkliga och upprätthålla likställighetsprincipen samt även för 

att underlätta handläggningen av ärenden.  

För att inte skapa incitament för sökanden att vid valet av ny bostad handla 

mindre försiktigt än annars bör ett ekonomiskt stöd enligt lagen om vissa 

kommunala befogenheter dock innehålla begränsar ifråga om bidragets 

storlek. Det föreslås att storleken på det ekonomiska stöd som kan utgå ska  

bero på relationen mellan det belopp som aktualiseras vid anpassning av 
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ursprungsbostaden och det belopp som aktualiseras vid anpassning av 

ersättningsbostaden. Det föreslås att summan av anpassningsåtgärder 

avseende ersättningsbostaden i form av bostadsanpassningsåtgärder enligt 

lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och ekonomiskt stöd enligt 

lagen om vissa kommunala befogenheter, inte får uppgå till mer än hälften 

av de kostnader som en anpassning av ursprungsbostaden enligt lag 

(2018:222) skulle ha inneburit. Möjligheten att kunna nyttja det ekonomiska 

stödet ökar således ju högre kostnader som en anpassning av 

ursprungsbostaden kräver och ju lägre kostnader som en anpassning av 

ersättningsbostaden kräver och vice versa.  

Handläggningen av KFP-ärenden är i princip identisk med den handläggning 

som äger rum i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Även de uppgifter 

som behövs vid prövning av KFP-ärenden och ärenden enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag är gemensamma. Det sagda talar för att samma 

nämnd bör handlägga och besluta i bägge ärendetyperna.      

Förslag till beslut 

Förvaltningsjurist Oskar Engdahl föreslår att miljö- och byggnadsnämnden 

beslutar enligt följande:  

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  

att besluta om att kommunen kan lämna frivilligt ekonomiskt stöd till 

personer med funktionshinder vid byte av permanentbostad (KFP) i enlighet 

med vad som framgår av bifogade riktlinjer (till protokollet tillhörande 

bilaga 2) samt  

att det ankommer på den nämnd som fullgör uppgifter enligt lag (2018:222) 

om bostadsanpassningsbidrag att handlägga och besluta i ärenden om KFP.   

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-02-16  

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:  

1. besluta om att kommunen kan lämna frivilligt ekonomiskt stöd till 

personer med funktionshinder vid byte av permanentbostad (KFP) i 

enlighet med vad som framgår av bifogade riktlinjer (till protokollet 

tillhörande bilaga 2) samt  

2. det ankommer på den nämnd som fullgör uppgifter enligt lag 

(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag att handlägga och besluta i 

ärenden om KFP.     
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Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

samt Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet remitteras till 

kommunjuristen för yttrande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkade 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott remitterar ärendet till kommunjuristen för 

yttrande. 

________________ 

Exp: 

Julia Brorsson, kommunjurist 
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§ 89 Dnr 2017-000496 302 

Statusrapport "Förslag till utvecklingsplan för Ronneby 
Brunnspark framtida utveckling" 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-02-15 § 41 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutar att ge teknik- fritid- och kulturnämnden i 

uppdrag att genomföra färdigställandet av Brunnsparkens utvecklingsplan i 

samarbete med mark- och exploateringsenheten. Finansieringen ska hanteras 

inom teknik- fritid- och kulturnämndens befintliga investeringsram.      

Bedömning 

Förslaget är väl utarbetat och stämmer väl överens med det uppdrag 

Ronneby kommun beställt.      

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att förslå Kommunfullmäktige att uppdraget att 

utreda och kostnadsberäkna Brunnsparkens framtida utveckling anses 

fullgjort. 

 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslut 2022-02-15  

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att förslå 

kommunfullmäktige att: - uppdraget att utreda och kostnadsberäkna 

Brunnsparkens framtida utveckling anses fullgjort.      

Deltar i debatten 

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

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

Andersson (S) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut med 

kompletteringen att med kompletteringar av driftskostnader överlämnas 

ärendet till budgetberedningen.       
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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 förslå 

kommunfullmäktige att:  

- uppdraget att utreda och kostnadsberäkna Brunnsparkens framtida 

utveckling anses fullgjort. 

- efter komplettering av driftskostnader överlämna ärendet till 

budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 90 Dnr 2022-000117 339 

Snittinge - Ansökan om ersättningsdamm och åtgärder 
för ökad konnektivitet  

 

 

Arbetsutskottet lyfter ur ärendet. 
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§ 91 Dnr 2022-000033 214 

Ändring av detaljplan för Aspan 

Planarkitekt Nanny Strand lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enheten för strategisk samhällsutveckling har enligt uppdrag från september 

2020 upprättat förslag på ändring av detaljplan nr. 401 Aspan i Ronneby 

Kommun. Syftet med ändringen är att avhjälpa ett planstridigt utgångsläge 

som uppstår vid ansökan om bygglov. Planstridigheten avser bestämmelse 

om minsta fastighetsstorlek där flera fastigheter och arrendetomter inte 

överensstämmer med regleringen vilket inneburit ett planstridigt 

utgångsläge.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i september 2020 att ta fram förslag 

på ändring av detaljplan nr. 401 Aspan i Ronneby Kommun. Vid 

handläggning av ett flertal ansökningar om bygglov för nybyggnation inom 

gällande detaljplan nr. 401 för Aspan har ett planstridigt utgångsläge 

identifierats. Planstridigheten avser bestämmelse fastighetsstorlek där flera 

fastigheter och arrendetomter inte överensstämmer med regleringen vilket 

inneburit ett planstridigt utgångsläge. 

För att avhjälpa problemet har handläggaren gått igenom plankartan och 

ändrat planbestämmelsen om minsta tomtstorlek där den inte stämmer 

överens med fastighetens verkliga storlek. 

I uppdraget fanns det även med att man skulle se över planbestämmelse om 

reglering av markens nivå. Handläggaren har undersökt planbestämmelse om 

reglering av markens nivå och kommit fram till att det inte är lämpligt att 

ändra den. Idag reglerar bestämmelsen att markens nivå för höjas eller 

sänkas med en halv meter. Skulle det tillåtas att marken får höjas eller sänkas 

mer kan det få negativa konsekvenser för landskapsbilden. I 

planbeskrivningen går det att läsa att bestämmelsen kan undantas vid 

utfyllnad av mark för grundläggning av huvudbyggnad. Dock får utfyllnad 

inte vara mer än vad som krävs för grundkonstruktion och max 3 meter ut 

från grund. Ev. uppfyllnad av mark skall ansluta till omgivande mark med 

släntning till befintlig marknivå.  

Planområdet ligger cirka 15 km syd-ost om Ronneby centrum i kustbandet. 

Området avgränsas i norr av Angelskogsvägen, i syd/väst av havet och i 

öster av naturmark. Marken består dels av uppvuxen blandskog och dels 

öppna ytor. I de inre delarna är marken delvis kuperad. Området utgörs av 
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övervägande del ianspråktagen mark med bebyggda villatomter och ett 

mindre fritidsområde som används för bad och husvagnsuppställning.  

Förslag till beslut 

Att godkänna förslaget till ändring av detaljplan nr. 401 Aspan och sända ut 

densamma för samråd i enlighet med 5 kap 6 § Plan- och bygglagen 

(2010:900).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger 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 ändring av 

detaljplan nr. 401 Aspan och sänder ut densamma för samråd i enlighet med 

5 kap 6 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

________________ 

Exp: 

Nanny Strand, enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 92 Dnr 2022-000106 532 

Samrådsremiss för ombyggnad av Blekinge kustbana, 
Bredåkra - Kallinge, nytt mötesspår i Ronneby kommun 

Planarkitekt Hanna Faming lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Blekinge Kustbana (BKB) är en mycket viktigt järnvägssträcka för att knyta 

ihop Blekinges arbetsmarknadsregion med storstadsregionen Malmö och 

vidare ut i Europa genom Kastrup. Att resa mellan Malmö och Karlskrona 

tar idag drygt 2:40 trots att avståndet endast är cirka 240 kilometer långt. 

Den långa restiden beror på att banan är kurvig och har behov av tekniska 

lösningar som kan medge högre hastigheter. 

 

Banan är angiven som en brist i den nationella planen för transportsystemet 

2018-2029 utifrån kapacitet och långa restider. För en fortsatt regional 

utveckling är kortare restider och ökad robusthet på Blekinge Kustbana en 

förutsättning. Åtgärderna som ska genomföras är ett steg närmre Blekinges 

långsiktiga mål, om en restid på 2 timmar mellan Karlskrona och Malmö. 

 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en järnvägsplan för nytt mötesspår i 

området Bredåkra - Kallinge i Ronneby kommun, Blekinge län. Trafikverket 

utreder ett område som sträcker sig cirka tre kilometer från Rv 27 i väst till 

Kallinge tätort i sydöst. Viktiga delar i utredningen är att mötesspåret inte får 

påverka Moabackens naturreservat, projektet ska begränsa påverkan på 

närliggande fastigheter och verksamheter inom nuvarande markanvändning 

ska fortsättningsvis kunna bedrivas på ett rationellt sätt.  

 

I detta skede av planläggningen har Trafikverket tagit fram ett underlag som 

beskriver hur projektet kan påverka miljön. Underlaget ligger till grund för 

Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Innan länsstyrelsen prövar om projektet kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan ska enskilda som kan antas bli särskilt berörda få 

möjlighet att yttra sig.  

 

Samrådstiden är under perioden: 21 februari - 13 mars 2022.  

Handlingar finns att tillgå här: Blekinge kustbana, sträckan Kristianstad-

Karlskrona - Trafikverket 

 

Trafikverket kommer efter avslutat samråd med allmänheten och 

Länsstyrelsen avgöra lämplig plats för mötesspår. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/blekinge/vi-bygger-och-forbattrar/blekinge-kustbana/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/blekinge/vi-bygger-och-forbattrar/blekinge-kustbana/
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Byggstart för mötesspåret är planerad till 2026 och förväntas kunna öppna 

för trafik under 2027.      

Bedömning 

Remissvaret fokuserar på valet av lämplig plats för mötesspår, då detta är av 

väsentligt intresse för Ronneby kommun. Samrådsunderlaget pekar framför 

allt på läget i väster (Bredåkra gamla station) och läget i Kallinge tätort 

(Djupafors). I Platsanalys Knutpunkt Blekinge redovisar Ronneby kommun 

det område inom den tre kilometer långa sträckan som kommunen bedömer 

vara det mest lämpliga läget för ett mötesspår för att i framtiden också kunna 

anlägga ett stationsområde. Platsanalysen kommer vara en bilaga till 

Ronneby kommuns remissvar. 

Ronneby kommun för kontinuerlig dialog med Region Blekinge samt övriga 

aktörer med intresse i frågan.      

Förslag till beslut 

Att KSAU godkänner remissvar Trafikverket Blekinge kustbana, Bredåkra – 

Kallinge, nytt mötesspår, Ronneby kommun och beslutar skicka detsamma 

till Trafikverket senast den 13 mars 2022.  

      

Hanna Faming redovisar möjligt tillägg till yttrandet enligt följande: 

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

Trafikverket har tagit fram ett förslag till Nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033. I förslaget framgår att sydostlänken samt 

mötesspår och hastighetshöjning på Blekinge kustbana skjuts fram i tid. Det 

från en planerad byggstart 2024-2029 till 2028-2033. 

Såväl E22 som Blekinge kustbana och en framtida sydostlänk har en 

avgörande inverkan på länets utveckling. Därför är Ronneby kommun starkt 

kritiska till att samtliga planerade investeringar i Blekinge förskjuts framåt i 

tid. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till framtaget remissyttrande 

med idag förslagen komplettering samt att ärendet omedelbart justeras.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner remissvar över Samrådsremiss 

för ombyggnad av Blekinge kustbana, Bredåkra - Kallinge, nytt mötesspår i 

Ronneby kommun med följande komplettering: 

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

Trafikverket har tagit fram ett förslag till Nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033. I förslaget framgår att sydostlänken samt 

mötesspår och hastighetshöjning på Blekinge kustbana skjuts fram i tid. Det 

från en planerad byggstart 2024-2029 till 2028-2033. 

Såväl E22 som Blekinge kustbana och en framtida sydostlänk har en 

avgörande inverkan på länets utveckling. Därför är Ronneby kommun starkt 

kritiska till att samtliga planerade investeringar i Blekinge förskjuts framåt i 

tid. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Hanna Faming, enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 93 Dnr 2021-000677 022 

Förslag till modell- Språkbedömning i 
rekryteringsprocessen Vård- och omsorg och förskolor 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige har beslutat 2021-05-04 § 153 och § 154 och gett 

uppdrag åt kommundirektören att ta fram ett förslag på en lämplig modell 

om hur språktester kan införas i ordinarie rekryteringsprocesser vid 

nyanställning inom vård- och omsorg och personal inom förskolor.  

 

Bakgrund till beslutet  

Vård- och omsorg  
För att vård- och omsorgsarbetet ska kunna ha en god och säker kvalitet är 

det centralt att kommunikationen mellan medarbetare och omsorgstagare på 

vård- och omsorgsboenden, inom hemtjänst och anhöriga är god och 

funktionell.  

Förskolor  
En förskola som arbetar språkutvecklande gynnar barnen och ger dem en 

viktig grund att stå på när de går över till förskoleklass och grundskolan. 

Pedagogernas kompetens och erfarenhet är därmed av störst vikt för att 

kunna bedriva en förskola med god och likvärdig kvalitet. Där är det också 

viktigt att rekrytera (och behålla personal) som har den utbildning och de 

kunskaper som krävs för att kunna göra ett bra arbete med hög kvalitet. 

Tillvägagångssätt  

Uppdraget har delegerats vidare Berina Dzafic (Enheten för Arbetsmarknad 

och integration) för vidare handläggning och framtagning av förslag till 

modell. I arbetet har det formats en arbetsgrupp med representanter från 

kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och 

omsorgsförvaltningen och HR- enheten. Arbetsgruppen består av: Berina 

Dzafic (handläggare i uppdrag, Enheten för Arbetsmarknad- och 

integration), Sabina Bico (Enheten för strategisk samhällsutveckling), Maria 

Sjölund (Utbildningsförvaltningen), Sonja Stranne 

(Utbildningsförvaltningen), Rex Berisha (Vård- och omsorgsförvaltningen), 

Magdalena Espenkrona (HR-enheten) och Johanna Månsson 

(Utbildningsförvaltningen).  

För att söka kunskap och ta reda på mer om nuläget kring hur 

förvaltningarna arbetar med säkerställande av språkkompetens i 

rekryteringsprocessen samt hur den omhändertas i verksamheterna har det 
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till en början skickats ut en enkät till enhetschefer inom vård- och omsorg, 

rektorer inom förskolor samt bemanningsansvariga inom respektive 

verksamhet. I enkätundersökningen har det efterfrågats svar på nuläge: Hur 

säkerställs språkkompetensen i dagsläget; Vilka förutsättningar finns det för 

säkerställande av språkkompetens samt vilka utmaningar finns det vid 

språkbedömning i rekryteringsprocessen. Utöver detta efterfrågas behov 

kring språkbedömning i rekryteringsprocessen samt eventuellt vid vilka 

anställningsformer man ser behov utav stöd vid språkbedömning. Enkäten 

skickades ut till 24 enhetschefer inom vård- och omsorg, 3 

bemanningsansvariga inom vård- och omsorg, 9 förskole rektorer, 

verksamhetschef samt bemanningsansvarig för förskola. Svarsfrekvensen är 

väldigt hög och enkäten har besvarats av nästan allihop. 

Efter att berörda besvarat enkäten har vi kallat in ett antal utvalda 

respondenter från verksamheterna till dialog där vi diskuterade kring det som 

tagits upp i enkäten och vilka framtida behov man ser i det fortsatta arbetet.  

Svaren från enkäten och dialogerna har legat som ett underlag till förslag på 

modell.       

Bedömning 

Arbetsgruppens bedömning  

Arbetsgruppens bedömning och förslag till beslut utifrån enkät och dialog 

med berörda, är att skapa ett internt samarbete mellan de berörda 

verksamheterna och Komvux och få stöd vid språkbedömning av behöriga 

lärare från SFI. Genom ett nära internt samarbete kan vi utveckla samarbetet 

och nyttja möjligheten att använda Komvux (SFI) som stöd i 

rekryteringsprocessen för att förbättra och kvalitetssäkra språkbedömningen 

vid rekrytering. Att hitta en struktur för god samverkan mellan dessa aktörer 

är en grundförutsättning för att utveckla rekryteringsprocessen till att bli mer 

kvalitetssäker och underlätta för cheferna i bedömning vid rekrytering. 

Genom ett gott samarbete skapas också en helhetssyn som kan resultera i 

effektivare och mer resursbesparande arbetssätt. Likväl som verksamheterna 

får den stöd de är i behov utav får såväl Komvux ytterligare en väg att träffa 

målgruppen och genom kartläggningar och i dialog med chef utveckla vägar 

till att matcha person gentemot behov på arbetsplats och passande 

utbildning. Att bygga upp ett sådant här arbetssätt är klart avgörande för att 

kunna klara det framtida kompetensförsörjningskravet som ställs på 

kommunerna. 

 

 

Remissvar från berörda förvaltningar 

Efter att förslaget skrivits fram har de två förvaltningarna, Vård- och omsorg 

samt Utbildningsförvaltningen, fått ta del av förslaget och inkommit därefter 

med remissvar. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att en kombination 
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av någon form av kunskapstest och samarbete för ett professionellt 

avgörande borde vara det mest effektiva. Innan det ges en fullständig 

bedömning önskar förvaltningen en ännu tydligare beskrivning kring den 

ekonomiska aspekten och strukturen.  

 

Utbildningsförvaltningen ställer sig bakom arbetsgruppens förslag som 

bygger på ett internt samarbete mellan de den kommunala 

vuxenutbildningen och berörda verksamheter, med tillägget att:  

-Det vid brådskande rekryteringar även ska gå att använda sig av det digitala 

språktestet som företaget Educateit tillhandahåller.  

- Att processen kring hur den kommunala vuxenutbildningen rent konkret 

ska stötta i arbetet med språkkartläggning behöver tydliggöras samt hur 

kostnaderna för det upplägget ska finansieras. 

- Det är viktigt att det även fortsättningsvis är den som är ansvarig för 

rekryteringen som avgör när en språkkartläggning eller ett språktest ska 

genomföras.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta 

  

- att de berörda förvaltningarna ser över möjligheterna till att skapa ett 

internt samarbete mellan de berörda verksamheterna och Komvux för 

att få stöd vid språkbedömning av behöriga lärare från SFI.  

- att de berörda förvaltningarna som har den relevanta kunskapen kring 

sina anställningar, vilka anställningsformer det finns, hur många som 

anställs och hur stort behovet är tittar på den ekonomiska 

beräkningen, hur stödet ska finansieras och vilken struktur som de i 

sådana fall är i behov utav och som kan fungera. 

- att det vid brådskande rekryteringar även ska gå att använda sig av 

det digitala språktestet som företaget Educateit tillhandahåller. 

      

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Magnus Pettersson (S), 

Tommy Andersson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) samt Nicolas Westrup (SD) yrkar att ärendet 

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

(V) och Tommy Andersson(S) bifall till förslag till beslut med ändringen att 

företagsnamnet tas bort i sista att-satsen.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer först proposition på om ärendet 

ska avgöras idag och finner att arbetsutskottet avslår yrkandet om återremiss 

och att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs och följande 

beslutsgång godkännes: De som önskar att ärendet avgörs idag bifaller röstar 

ja. De som önskar bifalla Roger Gardells (L) och Nicolas Westrups (SD) 

yrkande om återremiss röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avgavs fem (5) ja-röster 

och tre (3) nej-röster, varför arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras 

idag.  

Namn    Ja  Nej  Avstår  

Roger Fredriksson (M)  X  

Kenneth Michaelsson (C)  X  

Roger Gardell (L)    X     

Magnus Pettersson (S)   X  

Tommy Andersson (S)   X  

Peter Bowin (V)   X  

Nicolas Westrup (SD)    X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)   X  

Totalt    5  3  0  

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om bifall 

till förslag till beslut med ändringen att företagsnamnet tas bort i sista att-

satsen och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 
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- de berörda förvaltningarna ser över möjligheterna till att skapa ett 

internt samarbete mellan de berörda verksamheterna och Komvux för 

att få stöd vid språkbedömning av behöriga lärare från SFI.  

- de berörda förvaltningarna som har den relevanta kunskapen kring 

sina anställningar, vilka anställningsformer det finns, hur många som 

anställs och hur stort behovet är tittar på den ekonomiska 

beräkningen, hur stödet ska finansieras och vilken struktur som de i 

sådana fall är i behov utav och som kan fungera. 

- att det vid brådskande rekryteringar även ska gå att använda sig av 

digitala språktest 

 

Reservation 

Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 94 Dnr 2022-000120 001 

Budgetäskanden framtidens skola - teknik-, fritid- och 
kulturförvaltningen 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-02-15 § 31: 

Sammanfattning  

I början av mars 2022 kommer en helt ny 4 – 9 skola stå klar i Ronneby 

tätort, Parkdala skolan. Denna skola följs därefter av ytterligare en renoverad 

4 – 9 skola och nybyggnation och ombyggnad av ytterligare förskolor, vilka 

beräknas vara inflyttningsklara under 2024/2025. Under byggnationen av de 

sistnämnda kommer personal att flyttas till den färdiga skolan vilket därmed 

leder till något högre kostnadsökningar av driften, när samtlig skolor och 

förskolor är i drift och projektet framtidens skola nått sitt avslut.  

De beslut och inriktningar som hittills är tagna gällande ökade 

driftskostnader för berörda förvaltningar är att de skall kompenseras från 

reserver och medel för oförutsedda händelser enligt budgetdokument från 

2022.      

Bedömning 

Teknik- fritid och kulturförvaltningen har ökade driftskostnader inom 3 av 

sina verksamhetsområden, Fastighetsenheten, Kostenhet och även för Fritid 

och kulturenheten. Det utökade budgetbehovet med hänsyn till Framtidens 

skolor är baserat på intäkter, personalkostnader och även övriga kostnader 

både tillkommande och avgående. Budgetbeloppen för 2024 och 2025 

baseras på tidigare genomsnittliga kostnader för Snäck- respektive 

Skogsgårdsskolan. Senare revidering av beloppen kommer med all säkerhet 

behövas att genomföras.  
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att besluta att budgetjustera Teknik-, fritid och 

kulturnämndens budget för 2022- 2023 och plan för 2024 och 2025 för de 

kostnadsökningar vilka inte har omfördelats enligt tidigare beslut, från 

reserver och medel för oförutsedda händelser.  

 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2022-02-15  

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

- budgetjustera teknik-, fritid och kulturnämndens budget för 2022- 

2023 och plan för 2024 och 2025 för de kostnadsökningar vilka inte 

har omfördelats enligt tidigare beslut, från reserver och medel för 

oförutsedda händelser.       

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD) och Kenneth Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är teknik-, fritid- och kulturnämndens. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  

- budgetjustera teknik-, fritid och kulturnämndens budget för 2022- 

2023 och plan för 2024 och 2025 för de kostnadsökningar vilka inte 

har omfördelats enligt tidigare beslut, från reserver och medel för 

oförutsedda händelser. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 95 Dnr 2021-000412 192 

Besvarande av motion från Roger Gardell (L) om 
praktikanter/lärlingar och handledare på 
gymnasieskolan Knut Hahn  

Arbetsmarknads- och integrationschef Therese Bohnsack lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Inkommit motion 2021-06-23 kring praktikanter/lärlingar och handledare på 

gymnasieskolan Knut Hahn. Remiss gick ut under hösten 2021 till Vård- och 

omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden samt Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden med positiva gensvar. Förslaget innebär att ovanstående tre 

förvaltningar bereder 5 platser vardera för praktikanter/lärlingar samt bereder 

möjlighet för utbildning av handledare inom verksamheten som utförs 

Gymnasieskolan Knut Hahn.       

Bedömning 

Möjlighet för kommunens verksamheter att ta emot praktikanter/lärlingar 

bedöms finnas. Genom att besluta kring antal platser inom förvaltningar så 

kan praktiksamordnare på gymnasieskolan Knut Hahn placera elever med 

behov av praktik-/lärlingsplats i verksamheter på ett smidigare sätt. 

Förvaltningar som bedöms intressanta för placering är Vård- och 

omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen samt Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen. Remissvar från de tre nämnderna har inkommit med 

positiva svar kring möjligheten att ta emot praktikanter/lärlingar. Förslag är 

att förvaltningarna bereder 5 platser vardera. Det kan vara samma eller olika 

handledare till platserna, det beslutar förvaltningarna själva i samråd med 

praktiksamordnare på gymnasieskolan Knut Hahn. Varje handledare får 

utbildning från gymnasieskolan Knut Hahn motsvarande en arbetsdag. Om 

praktikplatsen omvandlas till en lärlingsplats utgår ekonomisk ersättning på 

16 000 kr per elev och termin baserat på heltidssysselsättning. Möjligheten 

för omvandling diskuteras och bedöms i samråd med handledare i 

verksamheten, praktiksamordnare från gymnasieskolan Knut Hahn och i 

Lärlingsrådet. Elever som aktualiseras för praktik-/lärlingsplats bereds först i 

Lärlingsrådet som består av handläggare på kommunala aktivitetsansvaret, 

rektor för Introduktionsprogrammen på gymnasieskolan Knut Hahn, studie- 

och yrkesvägledare på Introduktionsprogrammen gymnasieskolan Knut 

Hahn, praktiksamordnare på Gymnasieskolan Knut Hahn samt 

lärlingssamordnare på gymnasieskolan Knut Hahn.      
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Förslag till beslut 

Verksamhet för Arbetsmarknad och Integration föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att ställa sig bakom motionssvaret. 

 

I och med ovan skrivning anses motionen besvarad.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Roger Gardell (L) samt Nicolas Westrup (SD) 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar att motionen bifalls istället för besvaras.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 96 Dnr 2021-000272 192 

Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) 
angående omarbetning av regler för förtroendevaldas 
arvoden 

HR-chef Cecilia Westlund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Sune Håkansson har, via media, notera följande: ”Med nuvarande regler, 

som också gäller i Ronneby kommun, kan den förtroendevalde lämna sitt 

uppdrag och exempelvis återgå till sin tidigare anställning, med 

”omställningsbidrag” från kommunen. För Ronneby kommun skulle 

kostnaden kunna uppgå till kringsvid en miljon kronor.  

Reglerna torde ha utformats för ”normalfall”, dvs. en förtroendevald tvingas 

avgå i samband med en valförlust. Expressen Har visat att reglerna kan 

”missbrukas”.      

Bedömning 

Gällande regelverk har varit uppe för diskussion på personalutskottet den 20 

september 2021,§ 19. 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

 motionen avslås 

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 97 Dnr 2021-000635 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG inför 
trygghetsvärdar i Ronneby kommun 

Kris- och beredskapshandläggare Per Drysén lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat: Jag tycker Ronneby kommun ska 

införa trygghetsvärdar Så medborgare kan känna sig trygga på kvällarna å 

helgerna tycker det händer mycket i Ronneby.  

      

Bedömning 

Förslagsställaren utvecklar inte närmare vad som avses med trygghetsvärdar 

och vilket uppdrag dessa skall ha. Av texten och sammanhanget får det ändå 

tolkas att med begreppet avses samma aktivitet som Karlskrona och 

Sölvesborg beslutat införa, nämligen en förstärkning av den vuxna närvaron 

i den offentliga miljön. 

 

Trygghetsvärdarnas uppdrag varierar något mellan de ställen där dessa har 

införts. Grunduppdraget är att skapa trygghet men samtidigt finns inslag av 

såväl fältverksamhet som övervakning. Det är oerhört viktigt att uppdraget 

klargörs tydligt för vad som önskas och vilket resultat som förväntas uppnås. 

 

Ronneby kommun har länge arbetat med att förstärka den vuxna närvaron i 

den offentliga miljön genom nattvandrande föreningar, fältverksamhet och 

fritidsgårdar. Vid särskilda tillfällen har även väktare använts för att 

övervaka händelser. 

 

En av faktorerna som skapar trygghet handlar om närvaro av personer i den 

offentliga miljön. Det som är viktigt med detta är att det skall vara en 

diversifierad närvaro, inte endast en grupp av personer då detta kan upplevas 

som otryggt. En annan sak som är viktig är att det finns pågående 

verksamhet av olika slag i miljön. 

 

Ronneby saknar idag organiserad verksamhet för ungdomar över 16 år. 

Samtidigt saknas pågående verksamhet av olika slag under kvällstid. 

 

Detta talar samlat för att en utökning av vuxen närvaro i den offentliga 

miljön kan stärka tryggheten. Det bör uppmärksammas att denna närvaro 

inte får upplevas som övervakande då otryggheten istället minskar. 
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Den kommunala organisationen har i sin verksamhet flera av de skissade 

arbetsuppgifterna inom sig. Tillräckligt med medel saknas för att utöka och 

erbjuda fler aktiviteter. 

 

En organisation med tillräcklig bemanning för att klara uppdraget kan vara 6 

personer som arbetar i 2-manna team för att säkerställa närvaro vid både 

kvällar och helger. Dessa behöver arbetsledas på lämpligt sätt vilket gör att 

en arbetsledare bör anställas, dvs totalt 7 personer. Till detta kommer 

material för arbetet samt kontorskostnader. En beräkning av enbart 

personalkostnader ger vid handen att kostnaden överslagsmässigt kan 

beräknas till 4,5 Mkr årligen. Siffran får anses vara en minsta kostnad. 

 

Bedömningen totalt sett är att en satsning inom ramen för det 

trygghetsskapande arbetet ger en bättre effekt givet att medel tillskjuts för att 

stärka de delar där kommunen redan idag har ansvaret och genomför 

verksamhet såsom fältning och fritidsverksamhet men även utveckling av 

andra befintliga strukturer som kan samverka för ökad trygghet. Viktigt i 

sammanhanget är att även involvera näringsidkare, turism och ideella 

organisationer. 

 

Synpunkter i ärendet har lämnats av förvaltningscheferna för 

Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen samt 

Säkerhetsskyddschefen.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.      

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger Gardell 

(L), Magnus Pettersson (S) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup yrkar att bifall till medborgarförslaget. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna Kenneth Michaelsson 

(C) och Magnus Pettersson (S) yrkar avslag på medborgarförslaget enligt 

bedömningen ovan.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet om avslag.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget enligt bedömning ovan. 

 

Reservation 

Ledamöterna Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

reserverar till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 98 Dnr 2021-000585 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG stäng av 
parkeringen på Flisevägen (som tillhör Kallingeskolan) 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att parkeringen på Flisevägen vid 

Kallingeskolan stängs. Anledningen är att det blivit en samlingsplats för de 

som kör mopeder, A-traktorer och bilar och att det uppstår störningar. 

Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att fatta beslut om 

medborgarförslaget.  

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till utbildningsnämnden och teknik-, fritid och 

kulturnämnden. 

Utbildningsnämnden beslutar att inte ställa sig bakom medborgarförslaget att 

stänga parkeringsplatsen. Av protokollet framgår att 

utbildningsförvaltningen instämmer i att det finns problem på 

parkeringsplatsen och att det lyfts i samband med trygghetsvandringar. 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. Parkeringen används av personal och besökare till 

skolan, biblioteket och idrottshallen. I yttrandet konstateras att polisen från 1 

juli 2021 har möjlighet att utfärda ordningsböter till de som spelar hör och 

störande musik. 

Då parkeringen behövs föreslås att medborgarförslaget avslås i enlighet med 

remissinstansernas förslag.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(46) 
2022-03-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 99 Dnr 2022-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Följande kurser och inbjudningar föreligger: 

 BRÅs kommunikationsenhet, Digital session för lokalpolitiker  

 Jämställdhetsmyndigheten, Inbjudan till delaktighet och deltagande i 

den lokala demokratin  

 SKR, Demokratidagen  

 Ronneby kommuns säkerhetsvecka med tema ”Din information är 

värdefull”  

Den senare beskrivs enligt följande: 

Veckan kommer att innehålla både verksamhetsanknuten utbildning och 

bjuda på föreläsningar från externa experter med syfte att öka kunskapen om 

varför och hur vi ska skydda vår information.  

 

Varje förvaltning/bolag har ett verksamhetsknutet utbildningstillfälle á 2 h 

som de är inbjudna att delta på. Utöver detta tillfälle har samtliga bjudits in 

att delta på en föreläsning som representant från F17 håller i samt en 

föreläsning som en hacker håller i. 

 

Samtliga utbildningar/föreläsningar kommer att ske digitalt via Teams och 

de verksamhetsanknutna utbildningarna kommer att spelas in för att kunna 

ses i efterhand. 

 

Samtliga medarbetare i Ronneby kommun är inbjudna att delta och förslaget 

är att presidierna för kommunens nämnder och bolag ska erbjudas möjlighet 

att delta. Då utbildningen är på 2 h och kan ses i efterhand föreslås att det 

ska utgå ett förrättningsarvode för dessa 2 h för de förtroendevalda som 

väljer att ta del av det verksamhetsanknutna utbildningstillfället. De två 

föreläsningarna är frivilliga att delta på och det utgår ingen ersättning för 

dessa. Det finns även möjlighet för övriga förtroendevalda att ta del av 

utbildningarna/föreläsningarna, men då utan ersättning.  

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
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att presidierna för kommunens nämnder och styrelserna för ABRI, Ronneby 

Miljö & Teknik AB och Ronnebyhus ska erbjudas möjlighet att delta på den 

verksamhetsspecifika utbildningen under säkerhetsveckan v. 13, 

att förrättningsarvode ska utgå med 2 h för de förtroendevalda som deltar. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att kostnaden för arvodena ska bekostas av kommunstyrelsens konto 

för oförutsedda utgifter.    

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget avseende 

deltagande under säkerhetsveckan och att övriga inbjudningar lämnas utan 

beaktande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att 

 presidierna för kommunens nämnder och styrelserna för ABRI, 

Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronnebyhus ska erbjudas 

möjlighet att delta på den verksamhetsspecifika utbildningen under 

säkerhetsveckan v. 13 

 förrättningsarvode ska utgå med 2 h för de förtroendevalda som 

deltar 

 övriga inbjudningar lämnas utan beaktande 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att kostnaden för arvodena ska bekostas 

av kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Julia Brorsson, kommunjurist 
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§ 100 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Kommunal i Ronneby, Skrivelse från kommunal till politikerna  

 

Protokoll  

Samverkansnämnden i Blekinge 2022021 I       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 101 Dnr 2022-000141 101 

Avsluta vänortssamarbete Slavsk, Ryssland 

 

Sammanfattning  

Ronneby har haft ett vänortssamarbete med Slavsk i Ryssland. Frågan har 

uppkommit om att avsluta vänortssamarbetet med anledning av Rysslands 

invasion av Ukraina. Vänortsavtalet som undertecknades år 2000 var tio-

årigt och kunde förlängas med 5 år i taget efter beslut i respektive 

kommunstyrelse eller motsvarande. Då ingen förlängning gjorts kan det 

konstateras att det inte föreligger något gällande vänortsavtal. Detta gör att 

information på ronneby.se bör uppdateras liksom vänortsskylten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) ledamöterna 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 102 Dnr 2022-000136 169 

Aktuell information med anledning av 
händelseutvecklingen i Ukraina 

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Carl-Martin Lanér och ordförande Roger Fredriksson (M) 

informerar om läget just nu och vilket arbete som pågår med särskilt med 

fokus på att skapa en beredskap för att ta emot flyktingar. 

     

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

 


