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§ 44 Dnr 2022-000006 101 

Val av justerare KF 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker onsdag 6 

april 2022, digitalt. 

________________ 
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§ 45 Dnr 2022-000014 101 

Godkännande av dagordning KF 

 

Beslut 

Dagordningen godkänns. 

________________ 
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§ 46 Dnr 2022-000125 192 

Motion från Lova Necksten (MP) och Mia Persson (MP) 
om att inrätta ett Kulturråd 

 

Lova Necksten (MP) och Mia Persson (MP) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Motion om att inrätta ett Kulturråd  

Vi vill att kultur i olika former ska vara tillgängligt för alla i vår kommun. En 

viktig och bärande del i ett rikt kulturliv för Ronneby är de olika aktörer som 

finns inom kulturbranschen.  

I dag har vi inom kommunen ett väl upparbetat näringslivsråd. 

Näringslivsrådets syfte är att vara rådgivande till kommunledningen i frågor 

kring näringslivsutveckling och inom rådet lyfts aktuella näringslivsfrågor, 

näringslivsrådets fokusområden, gemensamma rapporter samt 

frågeställningar från näringslivet.  

För att stärka upp Ronnebys kulturaktörer vill vi utifrån samma modell som 

näringlivsrådet inrätta ett kommunalt kulturråd. Syftet med kulturrådet bör 

bland annat vara att stärka dialogen med Ronnebys kulturaktörer och att vara 

rådgivande gällande frågor om kulturutveckling. Sammansättningen i ett 

kulturråd bör på samma sätt som för näringslivsrådet bestå av en blandning av 

aktörer från kulturbranschen, tjänstepersoner och politiker.  

Mot bakgrund av detta föreslår vi:  

- Att Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen tar fram ett förslag på utformning 

av ett kommunalt kulturråd och att detta därefter inrättas       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 47 Dnr 2022-000138 192 

Motion från Nicolás Westrup (SD) låsbara portar till 
stadshusgaraget 

Nicolás Westrup (SD) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

 Motion om stadshusets parkering 

Stadshuset har en stor fin parkering under tak som dessvärre ibland används 

till annat än just parkering. 

El-cyklar blir av med sina batterier, bilar som återkommande drabbas av 

inbrott och skadegörelse, bildäck töms på luft, mänsklig avföring i hörnen, 

obehöriga som under helgnätter samlas under tak för att bland annat röka och 

dricka alkohol, obehöriga fordon parkeras under långa tider o.s.v. Nu har vi 

dessutom oro runt om i världen där säkerhetsaspekten borde komma högt upp 

på prioritetslistan. Hur lätt är det att ställa in en bil med någon sorts 

sprängladdning!? 

Problem med parkeringen har under många år påtalats men ingenting har 

hänt.. 

Sverigedemokraterna yrkar därför 

Att: Teknik Fritid och Kulturförvaltningen utreder möjligheten att sätta upp 

låsbara portar så att endast behöriga har åtkomst till garaget.  

Att: Om Teknik Fritid och Kulturförvaltningen redan utrett detta , snarast 

möjligt beställer och sätter upp låsbara portar så att endast behöriga har 

åtkomst till garaget.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 48 Dnr 2022-000159 194 

Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Sara Blixt (M) angående 
de särskilda boendena i kommunen 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson (RP) ställer följande fråga till vård- och omsorgsnämndens 

ordförande Sara Blixt (M): 

Angående de Särskilda boendena i kommunen 

Aldrig har det bott så få äldre på himmen i vår kommun. I oktober 2020 bodde 

det 265 personer, i oktober 2021 lika mång. I januari 2022 fanns 260 äldre på 

himmen, något tiotal lägre än under föregående mandatperiod. 

Antalet äldre, 85+, har aldrig varit så högt som nu. Våra äldre vill, och kan, 

bo kvar längre i sitt vanliga boende. 

Fram till december 2021 fanns det heller inte, i princip, några köer till 

himmen. Fyra personer väntade på placering i december. En förklaring är att 

man helst inte vill flytta strax före jul. 

Att allt färre vill bo på himmet gav många tomma platser. Det är dyrt att ha 

ledig kapacitet, men också dyrt, och därtill onödigt, otillständigt, att inte låta 

våra äldre flytta till särskilt boende när behov finns. 

De många lediga lägenheterna har medfört att Vård- och omsorgsnämnden har 

beslutat att dels nära nog tömma Ågårdsbo, ca 30 platser, dels avveckla en 

avdelning på Olsgården, 20 platser. Nämnden synes inte ha räknat med att 

efterfrågan vanligen ökar i februari, i år extra mycket, exempelvis då det 

registrerades många benbrott. Hala trottoarer kostar. 

Den 19 februari fanns det 18 äldre, som beviljats plats på himmet, men som 

inte kunnat placeras. Flera av dem fanns på kommunens korttidsboenden, som 

därmed var överfulla. Kön motsvarar en väntetid på två månader. 

Signaler från personalen visar att man lider av att inte kunna erbjuda våra äldre 

en bra vård. Neddragningen av antalet platser har, menar man, gått för fort. 

Frågan till nämndens ordförande blir: Kommer nämnden att ompröva 

neddragningarna på Ågårdsbo och Olsgården? 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) besvarar frågan 

muntligen för Sara Blixts (M) räkning.    



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(33) 
2022-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 49 Dnr 2022-000007 101 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

 Följande medborgarförslag föreligger vid kvällens möte:  

Dnr Ärendemening Beredning Beslut 

2022/102 MEDBORGARFÖRSLAG orange 

belysning på Ronneby torg, 

Munktrappan och resecentrum 

TFKN TFKN 

2022/110 MEDBORGARFÖRSLAG permanenta 

boulebanor i Brunnsparken 

TFK KS 

2022/111 MEDBORGARFÖRSLAG hundlekplats 

på Silverplan 

TFK KS 

2022/118 MEDBORGARFÖRSLAG erbjud 

seniorer att åka gratis på bussar och tåg - 

under vissa klockslag 

KS KF 

2022/121 MEDBORGARFÖRSLAG fler 

parksoffor och fikabord vid Östra Piren 

KS (MEX) KS 

2022/133 MEDBORGARFÖRSLAG passagen 

över bäcken vid Skärsjöns utlopp bör 

rustas upp 

KS 

Tidigare 

svar fr 

TFKN i 

likn 

ärende 

KS 

2022/137 MEDBORGARFÖRSLAG återvinning 

av material från Snäckebacksskolan 

KS (MEX) KS 

2022/160 MEDBORGARFÖRSLAG att 

kommunen etablerar en digital 

applikation som ger möjlighet till 

organisation av privat samåkning 

KS (ESS) KF 

2022/171 MEDBORGARFÖRSLAG använd 

Snäckebacksskolan som tillfällig bostad 

för flyktingar från Ukraina 

KS KS 
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  Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att de anmälda medborgarförslagen behandlas 

enligt nedan: 

_______________ 

Exp: 

Berörda 

 

Dnr Ärendemening Beredning Beslut 

2022/102 MEDBORGARFÖRSLAG orange 

belysning på Ronneby torg, 

Munktrappan och resecentrum 

TFKN TFKN 

2022/110 MEDBORGARFÖRSLAG permanenta 

boulebanor i Brunnsparken 

TFK KS 

2022/111 MEDBORGARFÖRSLAG hundlekplats 

på Silverplan 

TFK KS 

2022/118 MEDBORGARFÖRSLAG erbjud 

seniorer att åka gratis på bussar och tåg - 

under vissa klockslag 

KS KF 

2022/121 MEDBORGARFÖRSLAG fler 

parksoffor och fikabord vid Östra Piren 

KS (MEX) KS 

2022/133 MEDBORGARFÖRSLAG passagen 

över bäcken vid Skärsjöns utlopp bör 

rustas upp 

KS 

Tidigare 

svar fr 

TFKN i 

likn 

ärende 

KS 

2022/137 MEDBORGARFÖRSLAG återvinning 

av material från Snäckebacksskolan 

KS (MEX) KS 

2022/160 MEDBORGARFÖRSLAG att 

kommunen etablerar en digital 

applikation som ger möjlighet till 

organisation av privat samåkning 

KS (ESS) KF 

2022/171 MEDBORGARFÖRSLAG använd 

Snäckebacksskolan som tillfällig bostad 

för flyktingar från Ukraina 

KS KS 
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§ 50 Dnr 2022-000008 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Det föreligger inga interpellationer vid dagens sammanträde.    

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 51 Dnr 2022-000112 023 

Fyllnadsval ny ledamot i Ronneby Miljö och Teknik AB 
och Miljöteknik Energi AB efter Thomas Svensson (L) 

 

Sammanfattning  

Thomas Svensson (L) anhåller om entledigade från uppdragen som ledamot i 

Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24 § 43 att entlediga Thomas 

Svensson (L) från uppdragen som ledamot i Ronneby Miljö och Teknik AB 

och Ronneby Miljöteknik Energi AB. Fyllnadsval till ny ledamot bordlades.         

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

 Roger Gardell (L) yrkar på att kommunfullmäktige utser Robert Furlong (L) 

till ny ledamot i Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik 

Energi AB.         

Propositionsordning 

 Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.           

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Robert Furlong (L) till ny ledamot i Ronneby 

Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

________________ 

Exp: 

Robert Furlong 

Ronneby Miljö och Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 
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§ 52 Dnr 2022-000153 007 

Aktuellt från revisorerna 2022 

 

Sammanfattning  

 Revisionen överlämnar följande rapporter till kommunfullmäktige: 

1. Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 

2. Granskning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

Revisionens ordförande JanAnders Palmqvist föredrar muntligen 

rapporterna. 

Även revisionsplanen för år 2022 överlämnas.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M), Magnus 

Pettersson (S), Åsa Evaldsson (M) och Peter Bowin (V). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 
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§ 53 Dnr 2021-000579 261 

Arrendeavtal gällande skatepark på Ronneby 16:156 

 

Sammanfattning  

KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening vill utveckla sin verksamhet 

genom att anlägga en utomhusskatepark. Platsen som är aktuell är 

parkeringen mellan Knut Hahnskolan och Persborgsvägen. Föreningen står 

för allt anläggande, drift och skötsel av anläggningen. Arrendeavtalet 

reglerar detta. Upplåtelsetiden uppgår till 10 år eftersom föreningen söker 

medel från Allmänna arvsfonden.  

Bedömning 

KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening vill utveckla sin verksamhet 

genom att anlägga en utomhusskatepark. Föreningen bedriver idag sin 

verksamhet bland annat i lokaler på Bruket. Med bakgrund av det ökade 

intresset hos barn och ungdomar för både skateboard och kickbike vill 

föreningen satsa och anlägga en skatepark i betong med uppbyggda 

nivåskillnader mm. 

Platsen som föreslås är i den södra delen av parkeringen mellan Knut 

Hahnsskolan och Persborgsvägen. Anläggningen är tänkt att placeras i 

slänten mellan parkeringen och vägen. Ytan som kommer att nyttjas uppgår 

till ca 900 kvm fördelade på 200 kvm föreningsyta och 700 kvm skatepark. 

Föreningen står för alla kostnader som skateboardparken innebär och måste 

ta särskild hänsyn till bland annat Miljötekniks ledningar på platsen.  
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Runtkörning för fordon på parkeringen hindras ej. Antal parkeringsplatser 

blir oförändrat. Föreningen ska söka bidrag för anläggandet. Ärende om 

bidrag från kommunen tas upp för beslut i Teknik, - fritid- och 

kulturnämnden i januari 2022. På grund av att föreningen även söker bidrag 

från Allmänna arvsfonden är upplåtelsetiden i arrendeavtalet satt till 10 år. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna arrendeavtal mellan 

kommunen och KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening 

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 

Kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 

arrendeavtal mellan kommunen och KFUM Ronneby/Kallinge 

Skateboardförening. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.                 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arrendeavtal mellan kommunen 

och KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef 

Nicklas Martinsson, TFK 

KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening 
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§ 54 Dnr 2021-000787 041 

Kompletteringsbudget 2022 

 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget för investeringsutgifter och exploateringsutgifter 

avser överföring/reglering av anslag mellan budgetåren.  

Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av 

kommuninterna budgetmedel. Driftanslag påverkar innevarande års resultat. 

Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning 

(tkr). 

 

För detaljer och motivering i övrigt, se bilagor.    

Bedömning 

När det gäller äskanden från KS/enheten för mark- och exploatering, så har 

man tydliggjort vad som är investering och exploatering, innebärande viss 

förskjutning mellan exploatering och investering för några projekt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige kompletteringsbudgeterar anslag för exploatering, totalt 

733 tkr i enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 

2022. 

Kommunfullmäktige kompletteringsbudgeterar investeringsanslag, totalt  
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135 888 tkr i enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i 

Budget 2022. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

 kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 733 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 

2022. 

 kompletteringsbudgetera investeringsanslag, totalt 135 888 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 

2022. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.                    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 Kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 733 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 

2022. 

 Kompletteringsbudgetera investeringsanslag, totalt 135 888 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 

2022. 

 

Samtliga kompletteringsäskanden biläggs protokollet som bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Samtliga förvaltningschefer 

Ekonomichef Johan Sjögren 
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§ 55 Dnr 2021-000791 040 

Information om kommunens krediter 2021-12-31 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2021-12-31 till 392 (258) mkr.  

Värden inom parantes avser per 2020-12-31. 91 (78) % av kommunens 

lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 

27 (22) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.  

Riksbankens styrränta ligger på 0,00 % (0,00 %).  

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar besluta att tills vidare, vid behov av nyupplåning 

och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer 

än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska 

fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att 

välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.   
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.                      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ekonomichef Johans Sjögren 
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§ 56 Dnr 2022-000076 840 

Avgiftsbefrielse torghandel och uteservering 2022 

Protokoll Teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-01-25 § 26: 

Sammanfattning  

I Ronneby kommun drabbas många företag av inkomstbortfall till följd av 

den fortsatta pandemin. För att stödja företag och näringslivet i Ronneby 

kommun föreslås vissa avgiftsbefrielser som kan fungera som en lättnad, 

men även ett arbete mot trängsel i byggnader och på serveringsställen 

inomhus.  

Bedömning  

Ronneby kommun tar årligen ut en servicetaxa för hantering av stolpar 

avseende uteserveringar på allmän plats. Taxan avser Teknik- fritid- och 

kulturförvaltningens kostnader för att tillhandahålla och placera ut stolpar till 

uteserveringar i kommunen. Förslaget bygger på att förvaltningen även 

under 2022 tillfälligt frångår taxan och näringsidkarna inte behöver erlägga 

denna service taxa.  

För torghandel finns även en beslutad taxa i kommunfullmäktige. För att 

uppmuntra en fortsatt handel utomhus anser Ronneby kommun att även 

torghandeln skall befrias från avgifter under perioden 1 januari - 30 juni 

2022.  

Den fortsatta handeln skall trots befrielsen av avgifter genomföras på ett 

säkert och genomtänkt sätt från verksamhetsutövarens sida. Dock ska 

torghandlare under föreslagen period erlägga eventuella avgifter för städoch 

elkostnader.  

Ekonomisk konsekvens  

Avgifterna beräknas uppgå för servicetaxan 2022 till ca 45.000 kronor 

Avsaknad av intäkter från torghandel 1 januari – 30 juni ca 30.000 kronor 

Förslag till beslut  

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid och 

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att:  

- Teknik- fritid- och kulturförvaltningen befriar näringsidkare från 

service taxan under 2022.  

- Teknik- fritid och kulturförvaltningen befriar torghandlare från 

avgifter gällande torghandel under perioden 1 januari – 30 juni 2022, 

gäller ej eventuella städ- och elkostnader.  
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- 75 tkr anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 

för att tillmötesgå näringsidkarna under arbetet mot pandemin.     

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 befria näringsidkare från servicetaxan under 2022  

 befria torghandlare från avgifter gällande torghandel under 2022, 

gäller ej eventuella städ- och elkostnader 

 finansiering sker genom att anslå 100 tkr från kommunstyrelsens 

konto för oförutsedda utgifter 

 ge teknik-, fritid- och kulturnämnden delegation på att besluta om 

förlängd säsong för uteserveringar. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.                      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 befria näringsidkare från servicetaxan under 2022  

 befria torghandlare från avgifter gällande torghandel under 2022, 

gäller ej eventuella städ- och elkostnader 

 finansiering sker genom att anslå 100 tkr från kommunstyrelsens 

konto för oförutsedda utgifter 

 ge teknik-, fritid- och kulturnämnden delegation på att besluta om 

förlängd säsong för uteserveringar. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef Anders Karlsson 
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§ 57 Dnr 2021-000303 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2021 

 

Protokollsutdrag socialnämnden 2022-01-25 § 11 

Sammanfattning  

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 

enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för fjärde kvartalet 2021, redovisas för 

Socialnämnden.      

Socialnämnden beslut 2022-01-25 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige.      

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.                      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera återrapporteringen till protokollet. 

Återrapporteringen biläggs detta protokoll som bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
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§ 58 Dnr 2021-000623 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG angående 
förskolors tillgång till återvunnet material  

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås följande: ”I enlighet med ert arbete för 

"hållbar utveckling" vill jag tipsa om ett projekt som finns i Kalmar som 

kallas "Måsskit". Måsskit är ett återvinningsprojekt som samlar in material 

till förskolor som kan användas som bygg, konstruktion eller 

skapandematerial. Till Måsskit skänker företag, organisationer och 

privatpersoner t.ex. papper, tapeter, tyg, garn, kakel, mosaik, träspill, bobiner 

och en mängd andra spännande saker. Detta sorteras och får sedan hämtas 

kostnadsfritt av förskolor för att kunna användas i verksamheten. Se det även 

som ett jobbtillfälle eller sysselsättning för de/den som arbetstränar el 

liknande.” 

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till utbildningsnämnden samt till 

enheten för arbetsmarknad och integration samt enheten för strategisk 

samhällsutveckling.  

I yttrandet från enheten för strategisk samhällshällsutveckling lyfter man att 

genom att återanvända produkter och material sparar man på resurser och 

energi och bidrar till en hållbar utveckling. Barn är dock särskilt känsliga för 

farliga kemiska ämnen och i Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-

2025 står att ”Vi har en hälsosam miljö och ingen ska exponeras för ämnen i 

en nivå att det kan vara skadligt”. Man behöver tänka på att när det gäller 

återanvända produkter och material är kemikaliekrav olika för olika 

produktgrupper. Produkter som tillverkas för barn har strängare krav på 

kemikalieinnehåll än t.ex. byggprodukter. Som exempel nämns att träspill 

kan vara impregnerat och därmed olämpligt. Det skrivs också vidare att det 

kommer att krävas utbildning om kemikalier, material och säkerhet för de 

personer som ska sortera material samt för förskolepersonalen som behöver 

kunskap om vad som gäller för barn i olika åldrar. Slutligen hänvisas till 

nationella handlingsplanen för en giftfri vardag samt ”Handlingsplan för 

giftfria förskolor i Ronneby kommun – etapp 1”. Den senare är även något 

som tas upp i utbildningsnämndens yttrande liksom Leksaksdirektivet 

(2009/48/EG). Ansvarig handläggare för beredningen av ärendet på 

utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med Kalmar kommun och för att 
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få mer information om Måsskit. Det lyftes då bl. a. svårigheten med att 

sortera det inkomna materialet så att endast godkänt material lämnas ut. 

Utbildningsnämnden gör bedömningen att just svårigheten att sortera det 

inlämnade materialet så att endast godkänt material lämnas ut, är det starkt 

vägande skälet varför de gör bedömningen att ett motsvarande 

återvinningsprojekt ej bör etableras i Ronneby. 

Den verksamhet som finns i Kalmar bedrivs i den ideella föreningen Pärlans 

regi. I medborgarförslaget lyfts istället möjligheten till arbetstillfällen eller 

sysselsättning för den/de som arbetstränar eller liknande. 

Av den anledningen har enheten för arbetsmarknad- och integration haft 

föreslaget på remiss. De yttrar att de är positiva till denna sortens förslag. De 

har kompetensen och arbetsmetoderna i arbetslaget men dock inte 

resurserna. Det skulle behöva anställas en handledare och hyras mer 

lokalyta. Enhetschefen skriver att de lätt kan utöka verksamheten och ser det 

som en tillgång till det arbete de utför idag. Det skulle kunna skapa naturliga 

praktikplatser som kan ge kvalitativa möjligheter till arbetspraktik.  

Remissyttrandena visar bl. a. på svårigheterna med förslaget som därmed 

skulle kunna leda till att medborgarförslaget avslås såsom 

utbildningsnämnden föreslår (alternativ 1). 

En alternativ lösning (alternativ 2) är att vidare utreda möjligheten att 

genomföra förslaget i mindre skala där man t. ex. i så stor utsträckning som 

möjligt begränsar vad det är för material som kan lämnas in och genom det 

begränsa risken för att få in giftigt material eller material med okänt innehåll. 

I en sådan utredning får det också tas fram kostnader för bemanning, lokal 

mm. Ett sådant utredningsuppdrag kan ledas av t. ex. enheten för 

arbetsmarknad och integration men med deltagande av hållbarhetsstrateg och 

personal från utbildningsförvaltningen. I detta fall bör medborgarförslaget 

anses vara besvarat i och med att en sådant uppdrag ges eftersom det inte 

innebär beslut om genomförande. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

alternativ 1 eller alternativ 2. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 
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kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.                      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 59 Dnr 2022-000179 194 

Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till Ronnebyhus 
ordförande Lena Mahrle (L) Kan reservationerna 
20220226 § 21 ses som ett fullständigt underkännande 
av givna förturer? 

 

Sammanfattning  

 Sune Håkansson (RP) ställer följande fråga till Ronnebyhus ordförande Lena 

Mahrle (L): 

 Styrelsemötet2022-02.26,9 21, synes innehålla ett svenskt rekord. 10 av de 

L1 ledamöterna i styrelsen reserverade sig. Tolkningen är något svår. Därför 

frågan: Kan reservationerna ses som ett fullständigt underkännande av givna 

förturer?  

Lena Mahrle (L) lämnar följande skriftliga svar på frågan: 

Protokollparagrafen som åsyftas av frågeställaren avser genomgång av 

internkontrollplanen. Denna kontrollplan finns på plats ftir att styrelsen har 

valt att undersöka utvalda funktioner. Helt i enlighet med styrelsens 

kontrollfunktion av bolagets verksamhet. Internkontrollplanen är redan den ett 

av många bolagsspecifika instrument som bolagsstyrelsen råder över. 

Avvikelser i internkontrollplaner är INTE att betrakta som något annat än 

signaler till styrelsen attfatta beslut inför kommande verksamhetsperiod; alltså 

att genomftira, eller att INTE genomföra forändringar.  

Vidare är uthyrningspolicyn som avses i internkontrollplanen även den en 

bolagspolicy. Den är inte en av kommunfullmäktige beslutad policy eller 

riktlinje.  

Styrelsen har avhandlat frågan på samma sätt som övriga avvikelser i 

internkontrollplanen. 

Lena Mahrle (L) besvarar även frågan muntligen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lena Mahrle (L) och Sune Håkansson (RP). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 60 Dnr 2022-000180 192 

Motion från Mia Persson (MP) gällande SFI för 
flyktingar från Ukraina samt förskoleplatser till deras 
barn 

 

Mia Persson (MP) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Motion gällande SFI för flyktingar från Ukraina samt förskoleplatser till 

deras barn 

 

Ronneby kommun står inför en ny eventuell flyktingvåg. Det har i media 

upplysts om att Ronneby Kommun inte har för avsikt att erbjuda dessa plats 

på SFI och ej heller erbjuda förskoleplatser för de barn som kommer till 

kommunen. Detta utifrån att det inte finns några statliga bestämmelser för 

detta. 

 

Det är osäkert hur länge dessa flyktingar kommer att befinna sig i Sverige. 

Men man förutspår att det kan bli långvarigt utifrån hur situationen i Ukraina 

ser ut.  

 

Inom förskolan i Ronneby kommun finns det för första gången på flera år 

lediga platser att tillgå. SFI som har en bra verksamhet i Ronneby kommun 

har sedan tidigare visat på förmåga att snabbt ställa om och kunna 

förändra/utöka sin verksamhet. 

 

Att ha barn som traumatiserats av krig, har flytt genom Europa kvar i 

hemmiljö där även familjer/vuxna ev traumatiserats och oroas av att 

anhöriga finns kvar i kriget i Ukraina måste anses som en risk för de barn 

som kommer hit. Att inte få möjlighet att lämna sina barn i förskolan innebär 

också en begränsning i möjligheten för de vuxna att kunna komma ut i 

sysselsättning och egen försörjning. Genom att erbjuda 15 timmar i veckan 

på förskola tillgodoser vi barnens behov av att möta andra barn och ge dem 

en möjlighet att lära sig språket för att sedan kunna börja i skolan när det är 

dags för detta.  

 

Det samma gäller för de vuxna som kommer hit. De behöver få kontakt med 

andra, få en daglig rutin och ges möjlighet att lära sig språket för att kunna ta 

sig ut i samhället och komma i sysselsättning. Ju längre tid Ronneby 
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kommun väntar med att erbjuda SFI ju längre tid kommer det att ta för de 

som kommer att komma in i samhället. 

 

Om det nu blir så att det mot förmodan blir under en kortare tidsperiod så är 

ingen skada skedd då det enda som möjligen tillförts dessa vuxna och barn är 

en berikning av deras tid samt kunskaper i ett nytt språk vilket knappast kan 

ses som en belastning. 

 

Mot bakgrund av detta föreslår vi: 

- Att Ronneby kommun erbjuder SFI till vuxna flyktingar från Ukraina 

- Att Ronneby kommun erbjuder förskoleplatser om minst 15 timmar i 

veckan till barn i förskoleålder från Ukraina     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr 2022-000190 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige, Kajsa Svensson (M) 

 

Sammanfattning  

Kajsa Svensson (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige.      

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Kajsa Svensson (M) från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen 

Blekinge om en ny sammanräkning för utseende av en ny ledamot. 

________________ 

Exp: 

Kajsa Svensson 

Länsstyrelsen Blekinge 

 



 



 



Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen (tkr)

Ansvar Slag Vsh Projekt Benämning Komp äska 2022Anteckning

111000 4 814 65197 INFRAS. FSK S.KGE         500 Mindre åtgärder återstår                                                                        

111000 4 814 65204 FRAMTIDENS SKOLOR         8 277                                                                                                 

111020 4 318 61045 ILL.ARB.M.FRAMT.MUSEUM    300                                                                                                 

111121 4 800 61039 DOKUMENT O ÄRENDESYST.    105                                                                                                 

116000 4 882 64326 KULTURCENTRUM RENOV       10 943 Utredning Konservator klar aug, presentation sep. 

Inväntar politiskt beslut.                    

116000 4 882 65178 SPONTANIDROTTSPLATSER     1 537 Kallinge, förslag till plats finns, inväntar beslut                                             

116000 4 882 65179 OMBYGGN BRANDSTATION      2 732 Utredning MSB klar aug. Inväntar politiska beslut.                                              

116000 4 882 65196 TÄTSKIKT KGE SIMHALL      2 862 Projektledarkostnader till hösten, utreder vad som 

ska göras.                                   

116000 4 882 65205 TÄTSKIKT RONNEBY SIMHALL  5 993 Projektledarkostnader till hösten, utreder vad som 

ska göras.                                   

116000 4 882 65208 PAV SLÄTTAG SKOLAN        290 Dagvattenanslutningar, asfaltåterställning, flytt av 

ledning                                    

116000 4 882 65220 VÄRMEANLÄGGNING KUGGEBODAS 2 000 Pågår, medel ligger även under TFK                                                              

116000 4 882 66105 SNITTINGFALLET            2 250 Domstolsprocesser pågår, tillstånd för omlöp samt 

vattenspegel. Flerårig process.               

116000 4 882 66107 SÅGVERK BACKARYD          500 Inväntar tillstånd Naturvårdsverket, tidigast 2022                                              

116000 4 882 66109 ALLMÄNNA PLATSER KILEN    5 050 Park klart 2022, åstråk börjas därefter                                                         

116000 4 882 66116 VASSRÖJNINGAR             148 Har fått tillstånd, återgärder senast 31 mars                                                   

116000 4 882 66119 TRAFIKÅTGÄRDER PARKDALASKO 7 104 Cirkulationsplats, GC-väg samt parkering                                                        

116000 4 882 66121 IDROTTSHALL L-BY          518 Inväntar justerad kostnadskalkyl, projektering 

påbörjad                                         116000 4 882 66126 RENOV FOLKETSHUS KGE      3 000 Köp osäkert                                                                                     

116000 4 882 66128 BUSTORP NY CIRKULATION    4 280 Projektering i slutfas                                                                          

116000 4 882 66129 JHUS INFRASTRUKTUR ÅTGÄRDE 1 000 Inväntar detaljplan.                                                                            

116000 4 882 66130 SPONTANIDR. HALLABRO      1 285 Påbörjad, klar under våren                                                                      

116000 4 882 66131 EXPL Ö INFARTEN           867 Lokalgata och dagvattendammar återstår, klara juni 

2022. Budgetmedel se projekt 70008           

116000 4 882 66133 EXPL STENÅSA              500 Lokalgata, toppbeläggning återstår. Se även projekt 

70016                                                                   

116000 4 882 66134 EXPL VIGGEN N 2 O 3       1 500 Inväntar lagakraft detaljplan. Se även projekt 70022                                                  

116000 4 882 66135 EXPL SÖRBY Ö INDUSTRIOMR  2 475 Asfaltering återstår, inväntar Biltemas etablering. 

Budgetmedel se projekt 70006                

116000 4 882 66203 TILLAGNINGSKÖK            8 972 Saxemara klart feb, Espedalsköket 2022                                                          

116000 4 882 67030 UTVECKLING ÖSTRA PIREN    685 Staket, brygga, belysning                                                                       
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen (tkr)

Ansvar Slag Vsh Projekt Benämning Komp äska 2022Anteckning

116000 4 882 67032 BELYSN CENTRUM            140 Armaturer beställda och finns framme men RMT kan 

ej montera ännu                                

116000 4 882 67035 INFART BRÄKNEV,STENÅSAV   934 Är under slutförande inte helt klart förrän 2022                                                

116000 4 882 70006 EXPL SÖRBY Ö INDUSTRIOMR  0 Kvarvarande medel till investeringsprojekt 66135

116000 4 880 70008 EXPLOATERING Ö INFARTEN   150 Lantmäteriförättning återstår. Se även projekt 66131                                            

116000 4 880 70016 EXPL STENÅSA              120 Lantmäteriförrättning återstår. Se även projekt 

66133                                           116000 4 880 70022 EXPL VIGGEN N 2 O 3       463 Inväntar detaljplan, klar till sommaren. Se även 

projekt 66134                                                        

Summa 77 480

varav investeringar 76 747

varav exploateringar 733
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Teknik, Fritid- och Kulturnämnden (tkr)

Ansvar Slag Vsh Projekt Benämning Komp äska 2022 Anteckning

500000 4 860 65212 SORTERINGSKÄRL            500 Inväntar inköp tills nya avfallsplanen är på plats                                                                                                                                                                                        

510000 4 860 65010 ÖVR OBJEKT INV MINDRE     301 Besiktningsåtgärder av brandlarm                                                                                                                                                                                                          

510000 4 860 65087 BRANDÅT HORSECENTER       85 Klart, inväntar slutfaktura                                                                                                                                                                                                               

510000 4 860 65088 BRANDÅT RONNEBY SPORTH    27 Klart, inväntar slutfaktura                                                                                                                                                                                                               

510000 4 860 65091 KARLSNÄS VATTEN SERVICE   75 Klart, inväntar slutfaktura                                                                                                                                                                                                               

510000 4 860 65117 ÅTERST. FRITIDSANLÄGGN    122 Lugnevi. Projektering pågår, upphandling våren -22                                                                                                                                                                                        

510000 4 860 65183 SKOLOR/FSK LEKRED/UTEM    2 939 Nytt arbetsätt och plan för skolornas lekplatser togs fram under -21. 

Fler lekplaster kommer utföras -22, material inköpt till flera redan.                                                                                               

510000 4 860 65195 TAK GÖDSEL RIDANL         250 Ändring av utförande skedde -21, utförs -22                                                                                                                                                                                               

510000 4 860 65201 REINVEST KOMPONENTER      885 Samtliga projekt klara. Bidrag på 1,150 utgör avvikelsen. 

Återstående medel behövs för målning i Brunnsparken -22. Bidrag sökt även för 

2022.                                                                                                                       

510000 4 860 65217 RENOV FAST KLN§18         2 523 Kvarstår 3 st projekt som alla pågår.                                                                                                                                                                                                     

510000 4 860 65218 SOLANLÄGGNING KLN§13      1 937 Handlingar klara, ska gå ut på upphandling våren -22                                                                                                                                                                                      

510000 4 860 65220 VÄRMEANL. KUGGEBODASK     1 514 Hanteras av MEX, entreprenad pågår. Klart våren -22                                                                                                                                                                                       

510000 4 860 65221 SJÖARP UTBYTE OLJA PELLETS 2 096 Etapp 1 pågår klart våren -22. Etapp 2 startar sommar -22                                                                                                                                                                                 

510000 4 860 65222 STADSHUSET BYTE FÖNSTER   14 959 MEX projektleder. En första etapp med fönsterbyte ska

 göras under 2022. Vent- och komfortkyla utredning

/projektering pågår, start i höst 2022.                                                                                            

510000 4 860 65224 AVFUKTN ANL S.C ARENA     500 Utförs under -22                                                                                                                                                                                                                          

510000 4 860 65225 P1 VATTENRESERVOAR        605 Projektering pågår                                                                                                                                                                                                                        

510000 4 860 65244 ENERGI & VENTÅTGÄRDER     802 Investeringen avser flera projekt som är klara. Komp. avser 

framförallt ombyggnad av Lugnevi. Upphandling våren -22                                                                                                                       

534000 4 265 63050 RÅDHUSPARKEN UPPFRÄCHN    295 Har beställt en del material samt arbeten som inte

 levererats pga Covid. Gäller främst belysning och växter.                                                                                                                              531000 4 246 67011 ÅTGÄRDER CENTRUMUTREDNING 4 480 Inväntar stadslivsanalys, i övrigt inget i plan                                                                                                                                                                                           

531000 4 246 67037 DAGV.SANERING GATA        3 301 Under 2022 kommer Miljöteknik påbörja sanering av dagvattennätet 

Hulta där TFK äger stora dagvattenmagasin som ska renoveras samtidigt. 

Dessutom behövs medel för att kunna följa Miljötekniks löpande 

underhåll på ledningsnätet.        

531000 4 246 67038 SANDSILO                  187 Väntar på försenade leveranser av elmaterial till portarna nya sand/saltsilon.                                                                                                                                                            

531000 4 244 67042 SIGNALDON TRAFIKLJUS      970 Blev akut under hösten. Sen leverans pga "halvledarkrisen" som råder 

på marknaden. Leverans beräknas under februari 2022.                                                                                                                 

531000 4 246 67044 BRO RENOV RBY NORRA       3 420 Arbetet har dragit ut på tiden pga Covid, svårt att få till den fysiska 

besiktning samt få tag på entreprenörer/konsulter. FFU ligger ute

 januari-februari 2022. Svårt att forcera arbetet under vintern då 

ingen asfaltering kan utföras.

531000 4 246 67902 VÄGBELÄGGN KOMPONENT      110 Ett arbete kvarstår som fick avbrytas då snön kom tidigt och asfaltsverken stängde.                                                                                                                                                       
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Teknik, Fritid- och Kulturnämnden (tkr)

Ansvar Slag Vsh Projekt Benämning Komp äska 2022 Anteckning

531000 4 244 67904 SAMFÖRLÄGGN BELYSN        2 756 Samförläggningen går nu i slutfasen. Återstår rasering av luftledningar 

och stolpar. En del armaturer skall också bytas. Arbetet lite försenat 

pga Miljötekniks tvist med Trafikverket.                                                   

531000 4 240 67986 MASKINER OCH UTRUSTN      479 Försenad leverans av ny pickup till Gatuenheten. 

"Halvledarbrist" orsaken till att bilen inte kunnat tillverkas 

i tid. Leverans beräknad till februari 2022.                                                                              

550000 4 871 66200 INVENT KÖK O REST         1 303 Pågående upphandling. Brist på utrustning råder med långa leveranstider.                                                                                                                                                                  

561000 4 340 63203 Y-BOMMAR BASTUVIKEN       150 Upphandling klar, arbetet utförs 2022                                                                                                                                                                                                     

561000 4 340 66742 UTÖKN.MOTOCROSSBANA       3 655 Projektledning MEX                                                                                                                                                                                 

561100 4 343 66778 RENOV BRUNNSBADET         1 343 Återkommande reinvesteringsbehov                                                                                                                                                                                                          

561000 4 340 66801 BADPLATSER, BRYGGOR       54 Flera bryggor/badstegar behöver bytas ut under 2022                                                                                                                                                                                       

561000 4 340 66802 HUSVAGNSUPPST.PLATSER     221 Medel till bland annat renovering av dusch/WC gula 

huset, Iordningsställande av platserna med bland annat brandskydd.                                                                                                                     

561000 4 340 66803 FISKEVERKSAMHET           125 Medel behövs när Skärsjön åter öppnas upp, bryggor, 

båtar etc, behöver renoveras upp.                                                                                                                                                     

563000 4 315 66811 UTSMYCKN KOM ANL KLN§13   260 Utvalda byggnader är ännu inte färdigställda                                                                                                                                                                                              

563000 4 315 66812 KONSTFÖREMÅL KLN§13       252 Ej ännu inköpta, avvaktar svar från politiken                                                                                                                                                                                             

Summa 53 481
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG I KOMPLETTERINGSBUDGET 2022 
 

ANSLAG TILL INVESTERINGAR (TKR) 

INLÄMNAS TILL EKONOMIENHETEN SENAST 2022-02-09 

 

 

 

Nämnd: 
 

Utbildningsnämnden 

  
 
Beskrivning      Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt Belopp 

1. Ombyggnad Kuggeboda skola 610000  433   64014 455 

2. Inventarier Paviljong Espedalsskolan 610000  432   64031 590 
3. Inv. Verksamhetsområde förskola - ny 
förskola Hoby. 

618000  411   64080 605 

Totalt       1 650 
 
Motivering: 
För att kunna slutföra nödvändiga investeringar är det önskvärt att ej fakturerade och ej genomförda beställningar kan betalas och 
genomföras under 2022. Därmed är det önskvärt att återstående investeringsmedel förs över till 2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Förvaltningschef 
 
 

…………………………………………………….. 
Tobias Ekblad 



ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG I KOMPLETTERINGSBUDGET 2022 
 

ANSLAG TILL INVESTERINGAR (TKR) 

 

 

 

Nämnd: Socialnämnden 
 

 
Beskrivning      Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt Belopp 
        
Investeringar:        

1. Verksamhetssystem IFO 723000 4 590    172 
2. Välfärdsteknik inom Funktionsstöd 723000 4 513    135 

        
Summa investeringar        
        
Summa       307 

 
Motivering:  
1. Inköp av kompletterande moduler till verksamhetssystem inom Individ- och familjeomsorgen samt till Vård-och omsorgssystemet.  
2. Utveckling och inköp av välfärdsteknik exempelvis nyckelfria boenden, nattkamera mm. 
 
 
Birgitta Ratcovich 
Förvaltningschef 
Socialförvaltningen 



Nämnd: Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

 

 
Beskrivning      Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt Belopp 

        

Investeringar:        

1. Nytt 
verksamhetssystem 

714000   500   62439 353 
 

1. Förbättra utemiljön 
vid särskilt boende 

2.  

714000   510   62432 
 

548 
 

3. Tid- och 
insatsuppföljning 

714000  500   62438 327 
 

4. Trådlös uppkoppling 714000  510 
 

   62434 300 
 

5. Sprinkler Ålycke       2175 

        
Summa       3703 

 

 
 
Motivering:  
 
1. Tieto utvecklar det nya verksamhetssystemet, LifeCare kontinuerligt och vi kopplar på oss på de 
olika delarna efter hand som de blir färdiga. Nästa del som vi hoppas på under 2022 är stöd för 
ersättning och statistik. 
 
2. Lite större utemiljöförbättringar har planerats, vilka kräver stöd och hjälp från andra 
förvaltningar/bolag. Pga pandemin är det även byggmaterial brist, vilket också bidragit till svårigheter 
att få det helt klart under 2021.  
 
3. Vi kommer börja med insatsuppföljning på vård- och omsorgsboende under hösten 2022. Detta 
flyttades fram i planeringen av förvaltningen pga andra högre prioriterade delar under 2021. 
 
4. It har lagt upp en underhållsplan gällande vårt WIFI. Den beställning av teknik till WIFI nätet som 
gjordes under 2021 har ännu inte levererats pga att det är svårt att få fram teknik på marknaden. 
Därför behöver vi ha kvar denna budget för att täcka för 2021 års kostnader 
 
5. Arbetet med installation av sprinkler är utfört under 2021 men fakturan inkommen först under 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Appelskog 
Förvaltningschef 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
 



Redovisninq till Socialnämnden

Ej verkställda beslut enligt 9 $ och rapportering enligt 28 f-g $$ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Rapporteringstillfälle: kv 4 2021 -12-31
Beslut som blivit avslutade/rapporterats verkställda sedan föregående rapportering markeras med *.

Funktionsstöd

Verkställs datumTackar nej till erbjuden plats och övrigt
Finns tilltänkt verkställare.

ManKvinna
X

Antal dagar från besluUavbrott
109

Typ av bistånd
Avlösarservice
LSS 9:5 $

Nr
1

2




