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Kommunstyrelsen
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Justerare

usteringens plats och tid

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Sammanträdesdatum

2021-06-29

Hobysalen samt digitalt, kl. 09:00-15:50

Ledamöter

Se särskild förteckning

Ersättare

Se särskild förteckning

Se särskild förteckning

Magnus Pettersson (S)

Justering sker digitalt 2021 -07 -05

Anna-Karin Sonesson

Roger Fredriksson (M)

Magnus Pettersson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Datum då anslaget sätts upp 2021-07-06

då anslaget tas ned 2021-07-28

Förvaringsplatsförprotokoilet Kommunledningsförvaltningen, stadshuset
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Anna-Karin Sonesson
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Kommunstyrelsen

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ovriga närvarande

Ersättare

Tjänsteman

Roger Fredriksson (M), Ordförande
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande
Tommy Andersson (S)
Malin Månsson (S)
Ola Robertsson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Lova Necksten (MP)
Asa Evaldsson (M)
Magnus Persson (M)
Roger Gardell (L) SS 239-240, 241 delvis
Nicolas Westrup (SD)
Bengt Sven Ake Johansson (SD)
Gina Hellberg Johansson (SD)
Tim Aulin (SD)

Silke Jacob (C)
Anders Oddsheden (SD)

Stefan Österhof (S) SS 239-240,241 delvis
Catharina Christensson (S)
Annette Rydell (S) S$ 239-240,241 delvis
Peter Bowin (V)
Willy Persson (KD)
Lena Karstensson (M)
Kajsa Svensson (M)
Anna Carlbrant (OPT RP)
Tony Holgersson (SD)

Tommy Ahlquist
Anna-Karin Sonesson
Johan Sjögren SS 241-243
Tobias Ekblad $ 241 delvis
Maria Appelskog $ 241 delvis
Birgitta Ratcovich $ 241 delvis samt $ 242
Anders Karlsson $ 241 delvis
Anna-Lindån $ 243
Anders Engblom $ 244

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Anders Lund (M), ordf vård- och omsorgsnämnden $ 241 delvis
Therese Aberg (M), ordf socialnämnden g 241 delvis
Anders Bromee (M) ordf teknik-, fritid- och kulturnämnden g 241 delvis
Teopoula Zickbauer (S) 2:e vice ordf teknik-, fritid- och kulturnämnden $ 241 delvis
HilleviAndersson (C), ordf miljö- och byggnadsnämnden g 241 delvis

KOtUltuil

Kommunstyrelsen

Övriga

ndes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Arendelista

Dnr2021-000001 101

Val av justerare

Dnr 2020-000645 023 
'

Anställning av ny kommundirektör.
Dnr 2021-000310 040
Tertialrapport 2Q21-04-30 för Ronneby kommun
Dnr 2021-000389 041
Budget 2021T1, åtgärder - Socialnämnden .........
Dnr 2021-00019'1 040
Förslag till budget för kommunledningsförvaltningen 2022 ............
Dnr 201 9-000739 869
Avsiktsförklaring, Ronneby Museum....
Dnr 2021-000199 001

Lägesinformation, flytt av plandelen från MoBN till enheten för
strategisk samhällsutveckling
Dnr 2021-000284 101
lnformationsärende - Rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag
Dnr 2020-000415 101
I nformationsärende Lu pp-enkäten 2020
Dnr 2021-000283 101

I nformationsärende: Avstäm ning Hål I barhetsstrateg i Ron neby
kommun
Dnr 2020-000573 219
lnformationsärende - Knutpunkt Blekinge Etapp 1 ...............
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Val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordftiranden
justera dagens protokoll.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



H Ronneby SAMMANTnÄoespRoroKoLL
2021-06-29

Sida

6(24)

Kommunstyrelsen

s 240 Dnr 2020-000645 023

Anställning av ny kommundirektör

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om anställning och ftirordnande av
kommundirektör att efterträda Tommy Ahlquist.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordft)rande Roger Fredriksson (M), ledamöterna lova
Necksten (MP), Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD) samt Jan
Eric- Wildros (S).

Yrkanden
Ordftirande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av Nicolas
Westrup (SD) och Magnus Pettersson (S), att Carl-Martin Lan6r anställs som
kommundirektör 2021-11-01 - 2024-10-31 med villkor enligt bilaga samt att
paragrafen omedelbart j usteras.

Propositionsordning
Ordftirande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framftirt yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa och ftirordna Carl-Martin Lanör som
kommundirektör ftir Ronneby kommun under perioden 2021-11-01 - 2024-
10-31 med villkor enligt bilaga.

Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad.

Personalchef

Exp:

lJusterandes 

sisn 

I

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

s 241 Dnr 2021-00031 0 040

Tertialrapport 2021-04-30 för Ronneby kommun

Sammanfattning
I samband med att tertialrapporten2l2l-}4-30 hanterades på
kommunstyrelsen 202I -06-01 beslutade kommunstyrelsen följande:

Kommunstyrelsen anmodar nämndema att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistymingsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.

Tertialrapporten jämte övriga rapporter avges till kommunfullmäktige.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att:

1. Till kommunstyrelsens arbetsutskott 202T-06-14 kallas
ft)rvaltnin gsche ferna för utbildningsförvaltningen, vård- och
omsorgsförvaltningen och socialftirvaltningen för
uppföljning/information kring det ekonomiska läget.

2. Till kommunstyrelsens extra sammanträde 202I-06-29 kallas
samtliga ftirvaltningschefer och presidium för att redovisa det
aktuella ekonomiska läget i nämnden och ftirvaltningen.

Ordförandena o ch förvaltningschefer flor utbi ldningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, socialnämnden, teknik-, fritid- och kulturnämnden samt
miljö- och byggnadsnämnden redovisar aktuellt ekonomiskt läge i niimnd
och förvaltning samt presenterar hur man hanterat det s.k. 40-
milj onersuppdraget från kommunfullmäktige.

Sammanställd redovisning av nämndernas samt
kommunledningsftirvaltingens besparingsftirslag visar en ekonomisk
påverkan är 2022 på drygt 18 miljoner kr.

Mötet ajourneras klockan 14.20-15.15 ftir gruppvisa överläggningar

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Lova Necksten (MP), Bengt Sven Åke Johansson (SD),
Åsa Evaldsson (M), Ola Robertsson (S) samt ersättare Peter Bowin (V).

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar följande:

Det tidigare s k 40 - miljonersuppdraget utökas så att det även avser övriga
kostnader dvs inte som tidigare enbart personalkostnader. Även
intäktsökningar godkänns.
Utöver det som nämnderna redan redovisat som besparingar kopplat till
uppdraget enligt sammanställningen ska nämnderna även tafram ytterligare
besparingar enligt följ ande :

Utbildningsnämnden 7 mkr
Vård- och omsorgsnämnden 4 mkr
Socialnämnden 4 mkr
Teknik-, fritid- och kulturnämnden 3 mkr
Kommunledningsförvaltningen 2 ml<r

Nämnderna/KlF uppmanas att se över sina äskanden en gång till.

Detta ska vara klart att redovisas ftir budgetberedningen i september

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det tidigare s k 40 - miljonersuppdraget
utökas så att det även avser övriga kostnader dvs inte som tidigare enbart
personalkostnader. Även intäktsökningar godkänns.
Utöver det som nämnderna redan redovisat som besparingar kopplat till
uppdraget enligt sammanställningen ska nämnderna även ta fram ytterligare
besparingar enligt ftiljande:

- Utbildningsnämnden 7 mkr
- Vård- och omsorgsnämnden 4 mkr
- Socialnämnden 4 mkr
- Teknik-, fritid- och kulturnämnden 3 mkr

srgn utoragsDeslyrKan0e
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- Kommunledningslorvaltningen2mkr

Nämndema/KlF uppmanas att se över sina äskanden en gang till.

Detta ska vara klart att redovisas for budgetberedningen i september

Exp:

Utbildningsnämnden + förvaltningschef

Vård- och omsorgsnämnden + ftirvaltningschef

Socialnämnden + förvaltningschef

Teknik-, fritid- och kultumämnden + ftlrvaltningschef

Kommundirektör

Ekonomienheten

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Budget 202'l Tl, åtgärder - Socialnämnden

Sammanfattning
Kommunstyrel sens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 2021 -0 6 - 1 4 att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen 2021-06-29 utan eget
ställningstagande.

Socialnämndens ordftirande Therese Åberg (M) och ftirvaltningschef
Birgitta Ratcovich redogör ftir prognosen som gjorts vid tertial 1, underskott
om 17,6 mkr, samt tidigare och pågående åtgärder för att hantera det
ekonomiska läget.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordflorande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Åsa
Evaldsson (M), Lova Necksten (MP), Kenneth Michaelsson (C) samt
ersättare Peter Bowin (V)

Yrkanden
Ordftirande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.

Propositionsordning
Ordftirande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfort yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifallet detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:

Socialnämnden

Ekonomienheten

Justerandes sign utoragsoestyrKanoe
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Förslag till budget för kommunledningsförvaltningen
2022

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 2021 -06-1 4 att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen 2021-06-29 utan eget
ställningstagande.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist samt ekonom Anna Lindön redovisar
förslag ti I I budget för kommunledningsförvaltningen 2022.

Yrkanden
Ordftirande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras till
ftirvaltningen ftir att sedan hanteras av budgetberedningen.

Propositionsordning
Ordft)rande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifallet detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar åirendet till förvaltningen for att sedan
hanteras av budgetberedningen.

Exp:

Tommy Ahlquist

Anna Lindön

l'tusteranoes 
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Avsiktsförklaring, Ronneby Museum

Sammanfattning
Ronneby kommun och Stiftelsen Blekinge museum (BLM) har en
gemensam ambition, att det i Ronneby ska etableras ett museum för
ftirmedling av fynd och berättelser om i forsta hand Kung Hans skepp
Gribshunden och j ärnåldersbyn Vång.

Ett sådant museum ska utformas med sådan kvalitet att det utgör ett
internationellt besöksmål och därmed blir en regional angelägenhet.
Driftformen för museet är tills vidare en öppen fråga och projektets
slutft)rande förutsätter extem medfinansiering.

Ronneby kommun bedriver i samarbete med BLM och Ronneby musei- och
hembygdsförening Proj ekt Gribshunden. Proj ektet bereder beslutsunderlag
ftir att kommunen slutgiltigt ska kunna ta ställning till ett museums
slutgiltiga utformning och verkställighet. Projektledningen är lokaliserad till
Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark.

BLM har ett särskilt ansvar kring relevanta forskningsinsatser och att till ett
museum i Ronneby erbjuda alla i sammanhanget relevanta ftiremål som
fyndftirdelats till BLM.

Ronneby kommuns ambitioner kring etableringen av ett museum i Ronneby
framgår av kommunens avsiktsförklaring fastställd av kommunful lmäkti ge

2020-0x-xx samt det ekonomiska stöd kommunen utger till BLM:s
forskningsinsatser.

Partema är vidare överens om att bilagd PM ligger till grund för de
gemensamma ansträngningarna att realisera ett museum i Ronneby.

Respektive part, Stiftelsen Blekinge Museum och Ronneby kommun
bekräftar denna överenskommelse genom beslut i respektive beslutande
instans.

lJusteranoes 

sion 

I
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Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets besl ut 2021 -05-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna bilagt samarbetsavtal.

Kom m u nstyrelsens bes I ut 2021 -06-01
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordforande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Lova
Necksten (MP, Bengt Sven Äke Johansson (SD), Jan-Eric Wildros (S) samt
ersättare Peter Bowin (V).

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottet ftirslag till
beslut.

Propositionsordning
ordftirande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfort yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifallet detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fiireslå kommunfullmäktige att godkänna
bilagt samarbetsavtal.

Kommunfullmäktige

Exp

sign Utdragsbestyrkande
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s 245 Dnr 2021-000199 001

Lägesinformation, flytt av plandelen från MoBN till
enheten för strategisk samhällsutveckling

Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

srgn Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

s 246

Informationsärende - Rutin för barnrättsbaserade
beslutsunderlag

Sammanfattning
Rutin Barnrättsbaserade beslutsunderlag har tagits fram för att stödja
Ronneby

kommuns förvaltningar, nämnder och bolag att tillämpa ett
barnrättsperspektiv utifrån barnkonventionen. Rutinen består av en
barnchecklista med vägledande frågor ftir prövning av barns bästa och en
mall för bamkonsekvensanalys.

Varje forvaltning och bolag är ansvariga ftir att rutinen implementeras och
anpassas efter aktuellt verksamhetsområde. Uppfoljning av rutinen ska ske

genom ordinarie målstyrning med koppling till det strategiska målområdet

Barn och ungas behov.

Rutinen är framtaget av en ftirvaltningsövergripande arbetsgrupp i Ronneby
kommun och är beslutad av kommundirektören.

För att bemöta behovet av implementeringsstöd har det tagits fram en

implementeringsplan som syftar till att tydliggöra och vägleda i

implementeringsprocesssn av rutinen under 202I. Planen bygger på tre

faktorer; kunskap och kompetens hos användarna, anpassning av rutin och
en stödjande organisation.

Bedömning
Enligt implementeringsplanen ska samtliga nämnder/styrelser informeras om
rutinen och hur ftirvaltningen/bolaget planerar att implementera rutinen.
Diskussion om hur fortsatt dialog ska ske med ftirtroendevalda ftir att
säkerställa ett barnrättsperspektiv vid beslut som rör bam bör även ske.

Flertalet berörda förvaltningar, bolag och nämnder bedöms under vären202l
påbörjat implementeringen av rutinen. Diskussion sker med flera enheter

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

under kommunledningsförvaltningen om hur rutinen kan anpassas efter
respektive verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ftireslår Kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet.

Kom m u nstyrelsens bes I ut 2021 -06-01

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

lJusterandes 
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I
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s 247 Dnr 2020-000415 101

I nformationsärende Lu pp-en käten 2020

Sammanfattning
Ungdomsenkäten Lupp visar på en positiv utveckling på flera områden
rörande ungas levnadsvanor och livsvillkor i Ronneby kommun. Samtidigt
ses en mer negativ utveckling inom vissa områden. Dessa utmaningar är
viktiga för kommunen att ta sig an med strategiska insatser och samverkan
över nämnds- och ftirvaltningsgränserna. Samverkan med andra sektorer
såsom region, näringsliv och civilsamhället är också ett måste för att nå
framgång.

Ronneby kommun har sedan 2021 entydlig politisk vilja, genom det
strategiska målområdet Barn och ungas behov, att prioritera ett barn- och
ungdomsperspektiv i beslut och åtgärder. Barnkonventionen som nu är lag
och Sveriges ungdomspolitik betonar också vikten av att alla beslut som tas,
som på något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och
ungdomsperspektiv. Lupp- enkäten är ett bra underlag ftir att fatta hållbara
beslut som rör barn och unga i vår kommun och kan fungera som ett stöd i
dialog mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Lupprapport2020

Resultatet för 2020 är sammanställt till en rapport av Enkätfabriken på
uppdrag av Ronneby kommun. Rapporten redogör på ett tydligt sätt for
resultatet och löpande sker en jämftirelse med resultatet for 2017 och övriga
medverkande kommuner i Lupp 2020 (dessa kommuner redovisas i bilaga).

Samtliga medverkade skolor Kallinge 7-9, Snäckebacksskolan, Thoren
framtid, Gymnasieskolan Knut Hahn och Naturbruksgymnasiet har fatt egna
skolrapporter. Dessa redovisar skolans resultat i jämftirelse med övriga
skolor i Ronneby kommun i samma årskurs.

Rapporten inleds med en sammanfattning av resultatet. Rekommendationen
är dock att ta del av hela rapporten för att få en mer heltäckande bild av

sign Utdragsbestyrkande
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ungdomarnas livsvillkor i Ronneby. Rapporten innehåller även fördjupade
analyser inom området inflytande och politik, hälsa och trygghet. Dessa
analyser visar på viktiga samband.

Bedömning
Rapporten bör delges samtlig nämnder och förvaltningar som ett
informationsärende. Det kan med fördel ftiras en diskussion om vad i
resultatet som är angeläget för respektive florvaltning och nämnd att ta fasta
på. Nedan ges ft)rslag på frågeställningar till denna diskussion.

Frågeställning

- Vad i resultatet tyder på en positiv utveckling avseende ungas livsvillkor
med koppling till vår ftirvaltnings/nämnds uppdrag? Stämmer resultatet med
fiirvaltningens/nämndens bild?

- Vad i resultatet tyder på en negativ utvecklingen avseende ungas
livsvillkor med koppling till vår ftirvaltnings/nämnds uppdrag? Stämmer
resultatet med ftjrvaltningens/nämndens bild?

- Vad bör vi prioritera framåt ftir att skapa bättre ftirutsättningar för ungas
livsvillkor i Ronneby kommun?

- Inom vilket/vilka områden behöver vi ha en fortsatt dialog med unga i
Ronneby kommun?

- Finns behov av samverkan inom kommunen eller med andra aktörer för att
skapa bättre ftirutsättningar ftir ungas livsvillkor i Ronneby kommun? I så
fall vilka och hur?

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott foreslår Kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet.

Kommunstyrelsens beslut 2021 -06-01
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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I nformatio nsäre nde : Avstäm n i n g Hål I ba rhetsstrateg i

Ronneby kommun

Sammanfattning
Ronneby kommun har en tydlig politisk vision och inriktning om att
Ronneby kommun ska vara en hållbar kommun och att kommunens
hållbarhetsarbete ska ha en koppling till Agenda2030. Kommunen har ett
flertal styrdokument som går i linje med kommunens ambitioner såsom
miljöprogrammet, folkhälsopolicyn och det funktionshinderpolitiska
programmet.

Efter ett beslut av Koncernchefsgruppen2}2}-D2-2l har enheten flor
strategisk samhällsutveckling påbörjat ett uppdrag med att ta fram ett
kommunövergripande styrdokument ft)r hållbarhet. Tidsplanen ftir uppdraget
har ftirlängts till och med202l på grund av arbete med covid-19.

Målet med Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun är attfä ett samlat
hållbarhetsarbete i kommunkoncernen och uppnå synergier mellan de tre
hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk. Strategin ska
även bidra till arbetet ftir tillitsbaserad ledning och styrning.

Bedömning
Hållbarhetsstrategins fokusområden och inriktningar utgår från kommunens
strategiska målområden och Nulägesbeskrivning Ronneby mot en hållbar
utveckling 2019, där det beskrivs hur kommunen forhåller sig till Agenda
2030. Dialoger har genomftirts med samtliga verksamhetsområden i
Ronneby kommunkoncern för att identifiera vilka som är kommunens lokala
hållbarhetsutmaningar och hur vi kan bemöta dessa gemensamt. Strategin
utgår även från nationella, regionala och lokala målsättningar samt
omvärldsspaning och analys.

Förslag till fokusområden

* Förutsättningar för hållbar utvecklingen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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* Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi

* Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer
* Jämlika och jämställda villkor
* Hälsa och välbefinnande

Hållbarhetsstrategin bedöms ersätta kommunens milj öprogram,
folkhälsopolicy, funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och
internationella strategi. Genom att skapa en gemensam strategi som ersätter
tidigare program och policys finns möjlighet att minska totala antalet
styrdokument och mål men även att inriktningarna ska ge goda
synergieffekter och gynna flera verksamhetsområden och målgrupper. Det
ska också bidra till en tydlighet i kommunikation av kommunens
prioriteringar såväl externt som internt

Förslag till Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun föreslås gå på remiss till
kommunkoncernens nämnder och styrelser under perioden 202I-09-07 tlll
2021-11-07. Ärendet lyfts åter på Kommunstyrelsen i september ftjr beslut
om remiss.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fcireslår Kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet.

Arbetsutskottet beslut 2021 -06-1 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet till kommunstyrelsens
möte 29 juni.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Kenneth
Michaelsson (C).

Yrkanden
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ftjr att hinna med remiss som
planerat hanteras ärendet av kommunstyrelsens arbetsutskott 202I -08-l 6.

srgn utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordftirande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framftirt yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifallet detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ftir att hinna med remiss som planerat hanteras
ärendet av kommunstyrelsens arbetsutsko tt 2021 -08 -l 6.

usterandes sign Utdragsbestyrkande
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s 24e Dnr 2020-000573 219

lnformationsärende - Knutpunkt Blekinge Etapp 1

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2019-09-23 S 218 miljö- och
byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planuppdrag gällande
mötesspår med möjlighet till personflyttning i närheten av flygstation och
Ft7.

Arbetet med att ta fram ett planprogram påbörjades under våren 2020 och
arbetet går under namnet Knutpunkt Blekinge etapp 1.

Knutpunkt Blekinge är tänkt att blir ett nytt, strategiskt beläget nav där
överforing av personal, varor och tjänster mellan olika transportmedel sker
med enkelhet. Med dess närhet till Ronneby Airport, Blekinge kustbana,
Riksväg 27,822, Blekinge flygflottilj, tätorterna Kallinge och Ronneby, men
också omgivande kommuner finns stor potential till hållbara
kommunikationer samtidigt som området fyller ett behov av ett stationsnära
verksamhetsområde i mittpunkten av Blekinge.

Aktuellt område är utpekat i översiktsplan "Ronneby 2035" och är det första
utredningsområdet inom det övergripande proj ektet Knutpunkt Blekinge.

Mötesspår och/eller stationsområde inom etapp 1

En översiktlig undersökning utftrd av Atkins under hösten 2020 visar att
mötesspår och stationsområde inte är möjligt att lokalisera inom Knutpunkt
Blekinge etappl.

Bedömningen grundar sig i att det krävs stora avsteg från gällande
standarder och tillgänglighetsanpassningar och höga anläggningskostnader
för att lokalisera mötesspår och stationsområde inom etapp 1.

Ovanstående bekräftas också i Trafikverkets publikation Ban- och
stationsutformning, 2020-04-01, samt BVS 1586.26 - Banöverbyggnad -
Plattformar. Geometriska krav vid ny- och ombyggnad,2075-04-01, se

bilagor.

randes sign Utdragsbestyrkande
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På KSAU 20210524 efterfrågades en diskussion om huruvida mötesspår och
stationsområde kan separeras samt efterlystes en utredning om ett
stationsläge söder om Ronneby flygplats som gjorts i början av 2010-talet.

Arbetsutskottets besl ut 2021 -06-1 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott överliimnar ärendet till kommunstyrelsen
2021 -06-29 utan eget ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Arbetsgivare
Ronneby Kommun
Stadshuset
372 80 Ronneby
Org nr 212000-0837

Datum

2021-06-29

Carl-Martin Lan6r

Arbetstagare
Carl-Martin Lan6r

Anställningsavtal

Mellan parterna har foljande avtal träffats:

Carl-MartinLanörEr"rordnassomkommundirektörfor
Ronneby kommun under perioden 2021-l l-01 -- 2024-10-30.
Anställningsform är Allmän visstid och regleras enligt "Instruktion for
kommundirektör. Föreskrifter for kommundirektören i Ronneby Kommun"
med undantag for att anställningen är tidsbegränsad.

Lön utgår (vid 100 % sysselsättningar) med 105 400 kronor per månad. Lön
är satt i2022-ärs löneläge.

Anställningen och forordnade som kommundirektör kan avbrytas av

Kommunstyrelsen, med 6 mån uppsägning t o m 3l maj 2022 och efter
I juni 2022 med tre månads uppsägningstid. Vid tidens utgång upphör
anställningen i Ronneby kommun. Anställningen omfattas inte av Lagen om
anställningsskydd (l $, LAS). Anställningen och lorordnade som

kommundirektör kan avslutas av Carl-Martin med en uppsägningstid om sex

månader eller enligt överenskommelse. Arbetsplikt råder under
uppsägningstid om inte annat överenskoms.

Anställningen omfattas inte av Arbetstidslagen (2g, ATL). Övertidsersättning
eller OB-ersättning utges inte (AB $ 20 mom. l, AB $ 2l).

Anställningsvillkor som inte särskilt regleras i detta avtal, foljer gällande

kollektivavtal som Allmänna bestämmelser (AB) och pensionsavtal (KAP-KL
eller AKAP-KL).

Avtalet gäller under lorutsättning att säkerhetsprövningen blir godkänd.

Avtalet signeras via digital signering.

Roger Fredriksson

Kommunstyrelsens ordfiirande,

Ronneby kommun

Ronneby kommun

Postadress

Hemsida

www.ronneby.se

Besöksadress

Stadshuset
Karlshamnsvägen 4

Telefon

0457-61 80 00 vx

E-post

Organisationsnr
212000-0837

372 80 Ronneby stadshuset@ronneby.se



Kommentar

Ca 1,2 mkr avser naturlig avgång. Ej

helårseffekt 2022. Därutöver finns
obudgeterad personal med ca 2,9 mkr
bruttokostnad att hantera.

Även nedsatt tjänstgöring ersätts ej

Ej helårseffekt 2022 Ägårdsbo

Bilaga

Ja

Ja

Ja

Ja

la

Ja

Ekonomisk påverkan (tkr)

Ar 2O25

3 306

560

0

3 600

6 000

14 000

27 466

Är 2O24

3 305

560

3 600

5 000

7 500

20 956

Är 2023

3 306

560

3 600

6 000

7 500

20 956

Är2022

3 I29

s60

0

3 600

3 300

7 500

18 089

Ar 2O21

0

269

0

0

0

3 500

3 769

5

KSAU

16/6-2r

571/2O2r

5120/202r

76/6-21

985-86/2021.

(tkr)

Besparing - Sammanställning förslag åtgärder intör 2022

Nämnd

KS

MBN

SN

TFK

VoN

UN

Ätgärd

Neddragning av 6,35 tjänster

Neddragning av 1,0 tjänst

Socialnämnden bedömer att det inte är möjligt att dra ned på

tjänster

Personalneddragning med 2,4 mkr samt 1,2 mkr avseende

Brunnsbadet

Besparingar enligt text i budgetdokument

Besparingar enligt bedömning i tjänsteskrivelse

Summa ekonomisk effekt av åtgärder

1(1)


