
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(115) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Magnus Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Signeringen sker digitalt, tisdag 2020-11-17 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 309-355 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Roger Fredriksson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Magnus Pettersson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-11-03 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-17   

Datum då anslaget tas ned 2020-12-10 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(115) 
2020-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Åsa Evaldsson (M) 
Magnus Persson (M) 
Roger Gardell (L) 
Tommy Andersson (S) 
Ola Robertsson (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Lova Necksten (MP) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Gina Hellberg Johansson (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Silke Jakob (C) tjänstgör istället för Tim Svanberg (C) 
Peter Bowin (V) tjänstgör istället för Malin Månsson (S) 
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör istället för Tomas Lund (SD)  

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Tommy Ahlquist, kommundirektör 
Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
Torbjörn Lind, näringslivschef §§ 310-311 
Conny Miketinac, VA-chef Ronneby Miljö & Teknik AB § 313 
Karin Svensson, planarkitekt §§ 327-328 
Jens Löfqvist, planarkitekt §§ 329-331 
Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare §§ 342-344 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(115) 
2020-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 309 Dnr 2020-000005 101 6 
Val av justerare .................................................................................. 6 

§ 310 Dnr 2020-000009 101 7 
Information från näringslivschefen...................................................... 7 

§ 311 Dnr 2020-000538 141 8 
Rapportering avseende uppdrag i nio i budget- företagsklimat ........... 8 

§ 312 Dnr 2020-000498 140 9 
Ett regionövergripande Tech Tank ..................................................... 9 

§ 313 Dnr 2020-000548 341 12 
Anläggningsavgift för bostadsfastighet om fler än en lägenhet eller 
annan fastighet gällande en vattentjänst .......................................... 12 

§ 314 Dnr 2020-000511 356 18 
Förslag på taxehöjning - Renhållning ............................................... 18 

§ 315 Dnr 2020-000514 041 19 
Ronneby Miljö & Teknik budget 2021 ............................................... 19 

§ 316 Dnr 2020-000512 041 20 
Ronneby Miljöteknik Energi AB budget 2021 ................................... 20 

§ 317 Dnr 2020-000483 040 21 
Blekinge Arkipelags framtida bemanning och finansiering, förslag ... 21 

§ 318 Dnr 2019-000663 534 24 
IT-policy ........................................................................................... 24 

§ 319 Dnr 2020-000495 101 26 
Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, oktober 2020 .... 26 

§ 320 Dnr 2020-000449 007 28 
Revisionsrapport- granskning av beredningen av VA-taxan ............. 28 

§ 321 Dnr 2020-000468 710 31 
Barnrättsarbete i Ronneby kommun ................................................. 31 

§ 322 Dnr 2020-000506 040 33 
Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening ...................... 33 

§ 323 Dnr 2020-000523 040 39 
Direktiv och tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2021 
samt arbete med budget 2022-2023 plan 2024-2025 ....................... 39 

§ 324 Dnr 2020-000524 040 41 
Totalram och räntevillkor för bolagens koncernkontokrediter 2021 ... 41 

§ 325 Dnr 2020-000526 041 43 
Budget 2021 AB Ronneby Helsobrunn ............................................. 43 

§ 326 Dnr 2020-000459 001 46 
Nytt tillfälligt dataskyddsombud under perioden 2020-10-09--2021-02-
01..................................................................................................... 46 

§ 327 Dnr 2020-000357 011 48 
Yxnarum 21:1 - Norra, Detaljplan för upp till tio nya enbostadshus - 
Granskning ...................................................................................... 48 

§ 328 Dnr 2020-000494 214 50 
Detaljplan Svenstorp 2:109, Tallet - Samråd .................................... 50 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(115) 
2020-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 329 Dnr 2015-000555 214 52 
Leoparden 6 - detaljplan Kockumvillan - Granskning........................ 52 

§ 330 Dnr 2020-000528 214 53 
Detaljplan för Bustorp 1:38 m.fl., Bustorps gård - Samråd ................ 53 

§ 331 Dnr 2020-000529 214 54 
Detaljplan Droppemåla 1:292 - Förslag till ändring av stadsplan för 
Ekenäs - Samråd ............................................................................. 54 

§ 332 Dnr 2020-000532 216 55 
Platsutredning för museum i Ronneby - Samråd .............................. 55 

§ 333 Dnr 2019-000583 000 56 
Tjänstegarantier Miljö- och byggnadsnämnden ................................ 56 

§ 334 Dnr 2020-000400 219 60 
Remiss av promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- 
och bygglagen (Ds 2020:19) Dnr Fi2020/03324/SPN ....................... 60 

§ 335 Dnr 2020-000492 206 62 
Antagande av ny taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken med 
flera lagstiftningar ............................................................................. 62 

§ 336 Dnr 2020-000490 4200 65 
Vaccinering för personal inom socialförvaltningen samt vård- och 
omsorgsförvaltningen 2020 .............................................................. 65 

§ 337 Dnr 2020-000499 252 70 
Folkets hus Kallinge, förfrågan om köp av fastighet ......................... 70 

§ 338 Dnr 2019-000673 261 74 
Kalleberga s:6 - Ansökan om att arrendera mark ............................. 74 

§ 339 Dnr 2020-000534 214 76 
Uppdrag ny detaljplan på del av Ronneby 24:13 och 24:16 samt 
Risatorp 3:63 ................................................................................... 76 

§ 340 Dnr 2020-000142 269 80 
Svenstorp 20:1 - Våtmark ................................................................ 80 

§ 341 Dnr 2020-000530 001 82 
Ansvarsfördelning lokalförsörjning.................................................... 82 

§ 342 Dnr 2020-000380 000 86 
Målarbete Kommunstyrelsen 2021-2022- Förslag till mål ................. 86 

§ 343 Dnr 2020-000536 001 89 
Fastställande av riskområden som särskilt bör beaktas under 2021 . 89 

§ 344 Dnr 2020-000537 001 92 
Internkontollplan 2020 ...................................................................... 92 

§ 345 Dnr 2020-000533 011 94 
Förstudie Järnavik ............................................................................ 94 

§ 346 Dnr 2020-000539 231 96 
Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet................................ 96 

§ 347 Dnr 2020-000513 170 98 
Taxabestämmelser inklusive avgift avseende rengöring och 
brandskyddskontroll Räddningstjänsten Östra Blekinge ................... 98 

§ 348 Dnr 2020-000509 007 101 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(115) 
2020-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Delårsrapport 2020 Cura Individutveckling ..................................... 101 

§ 349 Dnr 2020-000050 109 102 
Besvarande av medborgarförslag - skylt och hundbajstunnor till nya 
cykelbanan i Johannishus .............................................................. 102 

§ 350 Dnr 2020-000072 109 104 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Anlägga en mobil isbana 
på torget vintertid ........................................................................... 104 

§ 351 Dnr 2020-000300 109 105 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Genomfartsled mellan 
Ronnebyvägen och Viggenområdet ............................................... 105 

§ 352 Dnr 2020-000288 109 107 
Besvarande av medborgaförsalg - Gräs-/konstgräsmatta vid 
ställplatsen Östra Piren .................................................................. 107 

§ 353 Dnr 2018-000503 192 110 
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle 
(L) om en inkluderade kulturskola .................................................. 110 

§ 354 Dnr 2020-000008 101 114 
Delegationsbeslut 2020 .................................................................. 114 

§ 355 Dnr 2020-000007 101 115 
Delgivningsärenden ....................................................................... 115 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(115) 
2020-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 309 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 310 Dnr 2020-000009 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten. 

Informationen berör följande: 

1. Det fortsatta arbetet med BID-processen och platsutvecklingsfonden. 

2. Etableringsläget i kommunen med särskild fokus på Viggenområdet, 

Gärdet och Västra Kajen. 

3. Planeringen inför jul med fokus på en julrunda. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Peter 

Bowin (V) och Magnus Pettersson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschefen, Torbjörn Lind  
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§ 311 Dnr 2020-000538 141 

Rapportering avseende uppdrag i nio i budget- 
företagsklimat  

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger en muntlig presentation av uppdrag nio i 

budget 2020-2021, plan 2022-2023 avseende insatser för att förbättra 

företagsklimatet i Ronneby kommun.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Peter 

Bowin (V) och Tommy Andersson (S).  

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind, näringslivschef  
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§ 312 Dnr 2020-000498 140 

Ett regionövergripande Tech Tank  

 

Sammanfattning  

Industriklustret Techtank har funnits sedan 2015 och har ett växande antal 

medlemsföretag. Medlemsföretag finns idag representerade i alla kommuner 

i Blekinge. Idag är Olofströms kommuns finansiella bidrag tillsammans med 

medlems-/serviceavgifter den enda basfinansieringen vilket begränsar 

möjligheterna att stötta industriföretag i övriga kommuner som inte är 

medlemsföretag. (Techtanks roll som bl.a. Blekinges nod i IUC Sverige 

innebär att små/medelstora industriföretag möjliggörs relevanta och starkt 

subventionerade stöd för utveckling och tillväxt.) 

För att kunna skala upp verksamheten i ett regionövergripande Techtank och 

aktivt arbeta i alla kommunerna i Blekinge, behövs ett huvudmannaskap där 

Blekinges kommuner tillsammans med Region Blekinge ingår. Genom att 

bilda ett gemensamt bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb) 

regleras verksamheten med fortsatt möjlighet till projektbidrag från 

regionala, nationella och internationella fonder. Till detta behövs också en 

stärkt årlig basfinansiering där ägarna också står för denna med en 

fördelning där kommunerna står för vardera 425 000 kr och Region Blekinge 

3 125 000 kr..  

Förslag  

Utformning av ett regionövergripande, gemensamt Techtank, som är på plats 

från 1 januari 2021.  

• Som strävar efter att bli Sveriges bästa industristödjande aktör 

• Utvecklar industrin på generell, regional och kommunal nivå - 

enligt föreslagen agenda 

• Med en ägarkrets bestående av Region Blekinge samt Blekinges 

kommuner 

• Med verksamhet i ett region- (50%) och kommunägt (5 x 10%) 

aktiebolag (särskilt vinstutdelningsbegränsat – svb) 

• Med en styrelse består av ledamöter med ett utvecklingsperspektiv 

grundat i såväl industrins som samhällets behov 

• Med en årlig, ordinarie basfinansiering på 6,25 MSEK – fördelat 

enligt Region Blekinge 3,125 MSEK, vardera kommun 0,425 

MSEK, samt industriella medlemsföretag 1,0 MSEK (från år 2023, 

siffrorna för år 2021 och 2022 skiljer sig något) 
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Bedömning 

Industrin är Blekinges välfärdsmotor. Det gäller alla fem kommuner.  

 

Dessutom är kommunernas behov av industrin sammanvävt, bl.a. p.g.a. 

arbetspendling och kompletterande näringslivsstrukturer. Industrins 

utveckling är därför en regional angelägenhet.  

Idag är Blekinges industri stark, men den står inför stora utmaningar och 

krav på omställning – t.ex. ytterligare rationalisering, effektivisering, 

digitalisering, automation, hållbarhet/cirkularitet. Den nuvarande Corona-

pandemin har ytterligare aktualiserat och förstärkt kravet på omställning. 

 

Lokal- och regionsamhället kan spela en avgörande roll för industrins 

förnyelse/utveckling genom att vara lyhörd för dess specifika behov och i 

dialog formera och koordinera gemensamma utvecklingsinsatser, formera 

minikluster/nätverk och spjutspetssatsningar, erbjuda konkurrenskraftiga 

utbildningssystem och kompetensförsörjningsinsatser, attrahera mer 

nationella och internationella medel för industriell 

FoU/innovation/utveckling till såväl företag som högskola, utveckla det 

industriella ”eko-systemet”, samt driva frågor om infrastruktur och 

kommunikationer. För att lyckas med detta krävs en regional kraftsamling 

och samordning. Varje enskild kommun har ej tillräckligt med företag och 

inte resurser och kompetens för att effektivt driva utvecklingsfrågor för 

industrin. Ett starkare och mer regionalt samordnat industristödjande arbete 

har många fördelar. 

 

Techtank kan vara noden och hävstången för denna kraftsamling. Techtank 

finns redan på plats, är en etablerad industristödjande aktör, är en del av det 

nationella industristödjande nätverket IUC Sverige, och förutsättningar finns 

att växla upp verksamheten ytterligare för ett effektivt och bra 

industristödjande arbete i hela Blekinge. Men, för att Techtank ska kunna 

agera kraftfullt behövs ett tydligt regionalt uppdrag, en stark huvudman samt 

ett stort engagemang från alla kommuner och Regionen. För ett uthålligt, 

långsiktigt regionalt industristödjande uppdrag krävs också en förstärkt 

finansiering.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna ovanstående förslag samt en årlig 

medfinansiering om 425 000 kronor för Ronneby Kommuns del.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna ovanstående förslag samt en årlig 

medfinansiering om 425 000 kronor för Ronneby kommuns del. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ovanstående 

förslag samt en årlig medfinansiering om 425 000 kronor för Ronneby 

Kommuns del. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 313 Dnr 2020-000548 341 

Anläggningsavgift för bostadsfastighet om fler än en 
lägenhet eller annan fastighet gällande en vattentjänst 

 

Sammanfattning  

Förutsättningar 

Enligt den nuvarande taxan och tillämpningsanvisningar så finns det inget 

sätt att debitera annan fastighet för en vattentjänst. Vi kommer inom snarast 

att behöva ta ut anläggningsavgift för en vattentjänst till 2 st. fastigheter som 

klassas som bostadsfastighet om fler än en lägenhet och annan fastighet 

enligt nuvarande dokument. Fastigheterna som det berör är Ronneby 27:6 

(Marin & design, småindustri) spillvattenanslutning och Karlsnäs 3:2 

(Karlsnäsgården, bostadsfastighet med flera lägenheter) vattenanslutning. 

 

Tillämpningsanvisningar och nuvarande taxekonstruktion. 

 

Ytorna för gällande fastigheter är: 

 

Fastighet BTA (Våningsyta, m2) Fastighetsyta (m2) 

Ronneby 27:6 675 1865 

   

Karlsnäs 3:2 2107 2720823 

 

Nuvarande Tillämpningsanvisningar till Va-taxan säger följande: 
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Enligt tillämpningsanvisningarna till nuvarande taxan finns det inget 

framtaget för hur anläggningsavgift skall tas ut för en vattentjänst för annan 

fastighet eller fastigheter med mer än en lägenhet. 

 

Tillämpningsanvisningarna stämmer inte överens med de reduktioner som 

finns i nuvarande taxedokumentet. Används dessa reduktioner kommer vi att 

frångå tillämpningsanvisningarna.  

 

Utdrag ur taxedokumentet: 
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Exempel: 

 

Ronneby 27:6 

 

Grundavgift       35 730 

Våningsytavgift 675m 2 x 155kr  104 625 

Tomtytavgift  1865m2 x 57 kr  103 305 

 

Total exl. Moms  

3 vattentjänster    243 660 

Vatten och spillvatten enligt tillämpningsanvisningarna 140 355 

Vatten och spillvatten enligt taxedokumentet  182 745

  

(nedsättning 25% för dagvatten). 

Beräkningskonstruktion att använda baserad på förslag till ny 
taxekonstruktion 

 

För att kunna ta ut anläggningsavgift till fastigheterna ovan är förslaget att 

använda belopp enligt förslag till ny taxa. Enligt det nya förslaget (bilaga 1) 

skulle fastigheterna få erlägga följande anläggningsavgift 

 

Ronneby 27:6, klassas som bostadsfastighet 

 

Servisavgift   40 000,00 

Förbindelsepunktsavgift   40 000,00 

Tomtyteavgift         48,30 

Lägenhetsavgift  16 606,40 

 

Reducerade avgifter för anslutning av enbart spillvatten 

 

Servisavgift   en ledning 70%

 28 000,00 

Förbindelsepunktsavgift   Spillvatten 50%

 20 000,00 

Tomtyteavgift  Spillvatten 50%        

24,15 

Lägenhetsavgift  Spillvatten 50%   8 

303,20 

 

Beräkning enligt fastighetsuppgifter 

 

Går begränsningsregeln in för tomtyteavgiften?  
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Tomtyteavgiften får inte överstiga summan av servisavgift, förbindelseavgift 

och lägenhetsavgift. 

 

Servisavgift   28 000,00 1 st 20 000

  

Förbindelsepunktsavgift  20 000,00 1 st 20 000 

Lägenhetsavgift    8 303,20 5 st 41 416 

 

Totalt     81 416 

 

Tomtyteavgift         24,15 1865 st

 45 039,75 

 

Begränsningsregeln träder inte in. Anläggningsavgiften för Ronneby 27:6 

skulle bli 126 455,75 kr exl. moms. 

 

 

Karlsnäs 3:2, klassas som bostadsfastighet 

 

Servisavgift   40 000,00 

Förbindelsepunktsavgift   40 000,00 

Tomtyteavgift         48,30 

Lägenhetsavgift  16 606,40 

 

Reducerade avgifter för anslutning av enbart vatten 

 

Servisavgift   en ledning 70%

 28 000,00 

Förbindelsepunktsavgift   Vatten 30% 

 12 000,00 

Tomtyteavgift  Vatten 30%         

14,49 

Lägenhetsavgift  Vatten 30%    

4 981,92 

 

Beräkning enligt fastighetsuppgifter 

 

Går begränsningsregeln in för tomtyteavgiften?  

Tomtyteavgiften får inte överstiga summan av servisavgift, förbindelseavgift 

och lägenhetsavgift. 

 

Servisavgift   20 000,00 1 st 20 000

  

Förbindelsepunktsavgift  12 000,00 1 st 12 000 
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Lägenhetsavgift  4 981,92 15 st 74 728,8 

 

Totalt    

 106 728,80 

 

Tomtyteavgift         14,49  2720823 st

 39 424 725,27 

 

Begränsningsregeln träder in. Anläggningsavgiften för Karlsnäs 3:2 skulle 

bli 213 457,60 kr exl. moms. 

 

 

Sammanfattning 

 

Då vi har ett taxedokument och tillämpningsanvisningar som inte samspelar, 

kan vi inte debitera fastighet med mer än en lägenhet och annan fastighet 

bara för vattentjänsten vatten eller bara spillvatten. 

 

En hållbar lösning kan vara att vi använder oss av beräkningskonstruktionen 

som används i förslaget till ny taxekonstruktion..  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa anläggningsavgift för 

bostadsfastighet om fler än en lägenhet eller annan fastighet gällande en 

vattentjänst i enlighet med bifogad bilaga.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa anläggningsavgift för bostadsfastighet om 

fler än en lägenhet eller annan fastighet gällande en vattentjänst i enlighet med 

bifogad bilaga.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Lova Necksten (MP), 

Jan-Eric Wildros (S), Ola Robertsson (S) och Magnus Pettersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

anläggningsavgift för bostadsfastighet om fler än en lägenhet eller annan 

fastighet gällande en vattentjänst i enlighet med bifogad bilaga.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 314 Dnr 2020-000511 356 

Förslag på taxehöjning - Renhållning 

 

Sammanfattning  

Ett förslag på taxehöjning från 1 jan 2021 har tagits fram för villor(hushåll) 

och flerfamiljsfastigheter för att täcka de kostnadsökningar som skett. Vi ser 

i budgetförslaget för år 2021 ett underskott på 1 400 000kr. 

 

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB föreslår kommunfullmäktige i sitt 

beslut 2020-09-24 att godkänna en taxeökning med 5 % på hämtnings- och 

grundavgift för villor och flerfamiljsfastigheter med start 2021-01-01. För 

vidare information se bilaga taxeföreskrifter.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna en taxeökning med 5 % på hämtnings- och 

grundavgift för villor och flerfamiljsfastigheter med start 2021-01-01 i enlighet med 

bifogade taxeföreskrifter. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en taxeökning 

med 5 % på hämtnings- och grundavgift för villor och flerfamiljsfastigheter med 

start 2021-01-01 i enlighet med bifogade taxeföreskrifter. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 315 Dnr 2020-000514 041 

Ronneby Miljö & Teknik budget 2021 

 

Sammanfattning  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB föreslår i sitt beslut 2020-09-24 § 

7 kommunfullmäktige att anta föreslagen budget för Ronneby Miljö & 

Teknik AB 2021.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna föreslagen budget för Ronneby Miljö & 

Teknik AB 2021. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagen 

budget för Ronneby Miljö & Teknik AB 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 316 Dnr 2020-000512 041 

Ronneby Miljöteknik Energi AB budget 2021 

 

Sammanfattning  

Styrelsen för Ronneby Miljöteknik Energi AB föreslår i sitt beslut 2020-09-

24 § 6 kommunfullmäktige att anta föreslagen budget för Ronneby 

Miljöteknik energi AB 2021.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

kommunfullmäktige att godkänna föreslagen budget för Ronneby 

Miljöteknik Energi AB 2021. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagen 

budget för Ronneby Miljöteknik Energi AB 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 317 Dnr 2020-000483 040 

Blekinge Arkipelags framtida bemanning och 
finansiering, förslag 

 

Sammanfattning  

Föreningen Blekinge Arkipelag har under de senaste tre åren ökat 

aktivitetsnivån i verksamheten som nu omfattar ett 30-tal större och mindre 

projekt samt administration. Organisationen runt föreningen är väl uppbyggd 

och fungerande med samverkan med kommuner och Länsstyrelse, närings- 

och föreningsliv samt akademi och ideella krafter. 

Föreningen balanserar sitt uppdrag väl mellan bevarande och utveckling, 

samt främjande av ekonomi, ekologi, delaktighet och lärande. Arbetet 

fortskrider under de fem fokusområdena Hållbar besöksnäring, Hållbart lant- 

och skogsbruk, Hållbart fiske, Lärande och engagemang samt Håll biosfären 

ren. 

Att nå den nivå av insatser och avtryck som föreningen har idag har gått bra, 

men för att bibehålla den krävs kontinuitet i finansiering, bemanning och 

kollegialt stöd. I dagsläget arbetar en heltidsanställd koordinator på kontoret, 

samt en tillfälligt heltidsanställd samordnare under tiden som föreningen 

utför en obligatorisk utvärdering av de första 10 årens verksamhet. För 

utvärderingen har föreningen erhållit kommunal finansiering fram t o m 

september 2021.  

Bedömning 

Blekinge Arkipelags verksamhet blir mer hållbar och åstadkommer fler 

insatser med en plan för basfinansiering och en kontinuitet i kollegiet. 

Andra framgångsrika svenska biosfärområden har valt att satsa på fler än en 

anställd i koordinators-/kontorsfunktionen. På andra ställen har det varit 

bekymmer med kontinuitet i bemanningen. 

Mellan åren 2015-2020 har Blekinge Arkipelag haft en femårsplan för 

basfinansieringen från kommuner och Havs- och vattenmyndigheten. Det  

har fungerat bra och är ett enkelt sätt att minska på det administrativa arbetet. 

Biosfärområde Blekinge Arkipelag har gradvis blivit mer känt för sin vackra 

natur och rika kulturhistoria, dels genom ARK56, men även genom 

föreningens breda verksamhet, kommunikation och inspirerande insatser. 

Det är betydelsefullt för Blekinges kustkommuner men rubbas lätt om 

kontinuiteten i föreningens ansträngningar avtar.  
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Förslag till beslut 

1) Att anta en ny femårig finansieringsplan för Blekinge Arkipelags  

     verksamhet under 2021-2025. 

2) Att fr o m 2021 räkna upp det tidigare årliga stödet i enlighet med  

    utveckling av index (för Ronneby kommuns del från 155’/år till 165’/år). 

3) Att tillsammans med Karlshamn, Karlskrona och HaV finansiera en andra  

     heltidstjänst under oktober – december 2021 efter det att erhållet stöd för  

     10-årsutvärderingen förbrukats.  (Omfattar för Ronneby kommuns del 48’  

     kronor okt-dec). 

4) Att fr o m 2022 t o m 2025 tillsammans med Karlshamn, Karlskrona,  

     Sölvesborg och HaV finansiera två heltidstjänster hos Blekinge Arkipelag  

     (för Ronneby kommuns del 165’ x2 = 330’/år).  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att: 

1. Anta en ny femårig finansieringsplan för Blekinge Arkipelags  

     verksamhet under 2021-2025. 

2. Från och med 2021 räkna upp det tidigare årliga stödet i enlighet med  

utveckling av index (för Ronneby kommuns del från 155’/år till 

165’/år). 

3. Tillsammans med Karlshamn, Karlskrona och HaV finansiera en 

andra heltidstjänst under oktober – december 2021 efter det att 

erhållet stöd för 10-årsutvärderingen förbrukats.  (Omfattar för 

Ronneby kommuns del 48’ kronor okt-dec). 

4. Från och med 2022 t o m 2025 tillsammans med Karlshamn, 

Karlskrona, Sölvesborg och HaV finansiera två heltidstjänster hos 

Blekinge Arkipelag (för Ronneby kommuns del 165’ x2 = 330’/år) 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta en ny femårig finansieringsplan för Blekinge Arkipelags  

verksamhet under 2021-2025. 

2. Från och med 2021 räkna upp det tidigare årliga stödet i enlighet med  

utveckling av index (för Ronneby kommuns del från 155’/år till 

165’/år). 

3. Tillsammans med Karlshamn, Karlskrona och HaV finansiera en 

andra heltidstjänst under oktober – december 2021 efter det att 

erhållet stöd för 10-årsutvärderingen förbrukats.  (Omfattar för 

Ronneby kommuns del 48’ kronor okt-dec). 

4. Från och med 2022 t o m 2025 tillsammans med Karlshamn, 

Karlskrona, Sölvesborg och HaV finansiera två heltidstjänster hos 

Blekinge Arkipelag (för Ronneby kommuns del 165’ x2 = 330’/år) 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 318 Dnr 2019-000663 534 

IT-policy 

 

Sammanfattning  

Ronneby Kommuns IT-policy är från 2004 och behöver då det hänt väldigt 

mycket inom teknikområdet sedan dess.  

Bedömning 

Verksamheterna efterfrågar en tydlig och uppdaterad IT-policy som 

beskriver regler och riktlinjer för användningen av IT-resurser inom 

Ronneby Kommun. Den tidigare IT-policyn är från 2004 och berör t.ex. inte 

sociala medier, mobila enheter eller GDPR.  

Förslag till beslut 

IT-enheten föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

anta IT-policyn och att upphäva den tidigare IT-policyn samt policyn "Policy 

för IT-säkerhet i Ronneby Kommun". 

Arbetsutskottets beslut 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till nu IT-policy med följande 

förändring: 

- Granskning och övervakning får ske utan underrättelse eller begäran 

om tillstånd från användaren om närmsta chef tillsammans med 

kommundirektör eller personalchef begär detta. 

Vidare föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva 

den tidigare IT-policyn samt policyn ”Policy för IT-säkerhet i Ronneby 

kommun”.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny IT-

policy med följande förändring: 

- Granskning och övervakning får ske utan underrättelse eller begäran 

om tillstånd från användaren om närmsta chef tillsammans med 

kommundirektör eller personalchef begär detta. 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att upphäva den 

tidigare IT-policyn samt policyn ”Policy för IT-säkerhet i Ronneby 

kommun”.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 319 Dnr 2020-000495 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, 
oktober 2020 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning redogörs för de kommunfullmäktigebeslut, tagna 

under 2010 – september 2020, som resulterat i ett uppdrag och som ej var 

klara vid  ingången av 2020.  

 

Uppdragen har förts in i Stratsys där uppdragen har lagts på en eller flera 

förvaltningar, bolag eller enheter. Vid rapportering ska en kommentar 

skrivas vad som hänt i ärendet och status bedöms enligt   ej påbörjad,   

påbörjad, klar. 

 

Inför rapportering kompletteras påminnelser från Stratsys även med 

mailutskick vid ett eller flera tillfällen.  

Bedömning 

Inför och efter redovisningen för statusen för uppdrag givna av 

kommunfullmäktige till och med augusti 2019 gjordes en kraftsamling för att 

genomföra och avsluta uppdrag. Det har resulterat i att från att 

sammanställningen då innehöll totalt 80 ärenden till att sammanställningen i 

juni hade 45 ärenden. Då kommunfullmäktigesammanträdet i augusti var 

inställt har det endast tillkommit tre nya uppdrag på listan  

Sedan tidigare hänger ett uppdrag från ett budgetbeslut kvar i redovisningen. 

Budgetuppdragen redovisas dock nu egentligen särskilt och inte i denna 

återrapportering som ska omfatta uppdrag som kommunfullmäktige har 

lämnat utöver uppdragen i budget. Uppdraget ligger i denna redovisning pga 

av att kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle uppmanat till slutförande av 

uppdraget. En sammanställning ser ut som följer: 

 

 

 

 

 

Kategori Ärende  Ej 

påbörjad 

Påbörjad  
Klar 

Budget 1              1  

Övriga 

beslut 

47 1 25 21 

Totalt 48 1 25 21 
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Sedan rapporteringen i juni har antalet klarmarkerade uppdrag ökat från 12 

till 21.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att notera 

redovisningen till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera redovisningen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 320 Dnr 2020-000449 007 

Revisionsrapport- granskning av beredningen av VA-
taxan 

 

Sammanfattning  

Revisionen har överlämnat granskningsrapporten Granskning av 

beredningen av VA-taxan till kommunstyrelsen för yttrande senast 2020-11-

30. 

Bedömningen utifrån granskningen är att ärendegång och den beredning som 

genomförts i flera delar inte har varit ändamålsenlig.  Utifrån 

granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- säkerställa att det framöver sker en ändamålsenlig hantering av 

beredningen av VA-taxan i enlighet med kommunens riktlinjer, 

- tydliggöra vilken ytterligare information som krävs för att VA-taxan 

ska kunna tas upp för beslut, samt  

- säkerställa att rutiner och riktlinjer i framtiden hanteras 

ändamålsenlig.  

Bedömning 

Ärendet om ny taxakontruktion för vatten- och avlopp är ett på många sätt 

speciellt ärende. Att det funnits stor osäkerhet kring konsekvenserna av 

förslaget från Ronneby Miljö och Teknik AB återspeglas bl.a. genom att det 

skett återremiss från kommunfullmäktige hela två gånger.  

I granskningsrapportens avsnitt 3. Bedömning återfinns de synpunkter 

granskningen lett fram till.  

 

Revisionens påpekande där, att det inte utsetts handläggare, grundar sig i att i 

normalfallet är det VD eller förvaltningschef som föredrar ärenden som 

kommer från bolag eller förvaltning. Normalt är det även bolaget eller 

förvaltningen som ansvarar för beredningen i samband med återremiss om 

inte kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar annorlunda. 

Revisionen påpekar även att någon tidplan inte heller har upprättats så som 

ska göras vid ett omfattande ärende enligt kommunens grunddokument. Att 

någon tidplan inte upprättats beror på att när ärendet initierades så var det 

inte känt att ärendet skulle bli så omfattande. Hade kommunfullmäktige inte 

valt återremiss i första vändan hade ärendegången ej varit omfattande utan 

klarats inom vad som kan anses rimlig beredningstid. 
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Revisionen är i övrigt i huvudsak nöjd med beredningen av ärendet fram till 

juni 2019 då bolaget lämnar in ett svar på de remissynpunkter som 

inkommit. Därefter har beredningen helt riktigt i huvudsak stannat upp. 

 

De rekommendationer som ges till kommunstyrelsen kommenteras enligt 

följande: 

 

3 september, en vecka innan granskningsrapporten inkom till 

kommunstyrelsen, hölls ett möte där ärendet diskuterades. Ronneby Miljö 

och Teknik AB:s VD, VA-chef, styrelseordförande, kommundirektör, 

kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

deltog. Inriktningen för den fortsatta hanteringen efter mötet var att ha kvar 

nuvarande konstruktion av VA-taxan i så stor utsträckning som möjligt samt 

att komplettera med tillämpningsregler. Kommundirektören har uppmanat 

Ronneby Miljö och Teknik AB att snarast återkomma med ett sådant förslag 

så att beslut kan fattas i frågan. 

 

Hanteringen av ny konstruktion av VA-taxan visar också på behovet av att 

återremissyrkanden åtföljs av tydlig motivering och information om vad ska 

ändras, belysas djupare etc.  

 

Ett arbete är påbörjat för översyn av grunddokument och för att få fram nya 

tydliga riktlinjer för handläggning. I det arbetet kommer synpunkterna och 

rekommendationerna, från denna men även andra granskningsrapporter, vara 

ett viktigt underlag. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta ovanstående som sitt yttrande 

över revisionsrapporten Granskning av beredningen av VA-taxan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen antar ovanstående som sitt yttrande över 

revisionsrapporten Granskning av beredningen av VA-taxan. 

________________ 

Exp: 

Revisionen  
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§ 321 Dnr 2020-000468 710 

Barnrättsarbete i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Folkhälsorådet i Ronneby kommun har av kommunstyrelsen fått uppdraget 

som styrgrupp för det kommunövergripande barnrättsarbetet. På uppdrag av 

Folkhälsorådet genomfördes under hösten 2019 en kartläggning av 

kommunens barnrättsarbete. Syftet var att uppmärksamma samtliga delar av 

den kommunala organisationen på att barnkonventionen blir lag from den 1 

januari 2020, och få en nulägesbild av vilka behov som finns för att 

tillgodose barns rättigheter i våra kommunala verksamheter och 

beslutsprocesser.  

 

Kartläggningen visar att det finns ett kunskapsbehov i samtliga förvaltningar 

och nämnder för att kunna tillämpa barnkonventionen. Behovet av 

metodstöd för att möjliggör implementering av ett barnrättsperspektiv i våra 

verksamheter samt vid beslutsfattande är också tydligt. För att möte detta 

behov tog folkhälsorådet beslut om att bilda en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp ditt samtliga förvaltningar bjuds in att delta.  

 

Arbetsgrupp barnrättsarbete    

 

Under våren 2020 har arbetsgruppen påbörjat arbetet med att ta fram en 

utbildningsplan och metodstöd. Det finns nu ett utbildningspaket som syftar 

till att ge förtroendevalda i Ronneby kommun grundläggande kunskap om 

barnkonventionen och hur den kan tillämpas inom respektive 

förvaltning/nämnd/bolag, se bilaga utbildning i barnkonventionen för 

förtroendevalda. Flera nämnder har under 2020 tagit del av denna.  

 

För att stödja Ronneby kommuns förvaltningar, nämnder och bolag att göra 

barnrättsbaserade bedömningar och ta barnrättsbaserade beslut har det tagits 

fram ett förslag till riktlinje för barnrättsbaserade beslutsunderlag. Denna 

består av en barnchecklista för prövning av barns bästa och en mall för 

barnkonsekvensanalys. Riktlinjen är ännu inte beslutad men förankrad i 

folkhälsorådet. Planen är att denna ska antas av kommundirektören under 

hösten 2020 och därefter implementeras i hela kommunkoncernen.  
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Bedömning 

På grund av nuvarande situation med Covid -19 har arbetet inte kunna 

färdigställas som planerat. Arbetet fortgår men anpassas med en viss 

fördröjning som följd. Ett exempel på denna fördröjning är att 

kommunstyrelsen ännu inte har tagit del av utbildningspaket som tagits fram 

för förtroendevalda. Bedömningen är att denna bör genomföras under hösten 

2020.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att genomföra 

utbildning i barnkonventionen för förtroendevalda under hösten 2020.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om att 

genomföra en utbildning i barnkonventionen för de förtroendevalda. 

Utbildningen bestäms äga rum vid kommunstyrelsens första möte i januari 

2021 kl. 15:00. Självstudiematerial skickas ut till ledamöter och ersättare 

innan mötet för inläsning och vid mötet sker en gemensam genomgång och 

diskussion av materialet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S), 

Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP) och Åsa Evaldsson (M). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en utbildning i barnkonventionen 

för de förtroendevalda. Utbildningen bestäms äga rum vid 

kommunstyrelsens första möte i januari 2021 kl. 15:00. Självstudiematerial 

skickas ut till ledamöter och ersättare innan mötet för inläsning och vid 

mötet sker en gemensam genomgång och diskussion av materialet. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare  
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§ 322 Dnr 2020-000506 040 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Med 

anledning av att Kommuninvest ökar vad gäller medlemsantal och 

utlåningsvolymer ökar också kravet på kapitalisering från regulativa 

myndigheter. Bruttosoliditetsgraden bedöms behöva motsvara minst 1,0 

procent.  

 

För att denna lägstanivå ska kunna hållas över tid, minst till år 2024 då en ny 

bedömning och ett nytt beslut fattas av föreningsstämman, behöver 

medlemmarna tillskjuta kapital. Insatskapitalet betalas enligt en trappa per 

invånare. Ronneby ligger för närvarande på 900 kr per invånare enligt 

tidigare insatsbeslut. 

 

År 2021 1000 kr/invånare (totalt insatskapital per invånare) 

År 2022 1100 kr/invånare (totalt insatskapital per invånare) 

År 2023 1200 kr/invånare (totalt insatskapital per invånare) 

År 2024 1300 kr/invånare (totalt insatskapital per invånare) 

 

dvs en ökning med 100 kr/invånare eller ca 2 950 tkr per år. 

 

Under åren har kommunen erhållit utdelningar från Kommuninvest: 

År 2016 3 070 tkr 

År 2017 3 047 tkr 

År 2018 6 477 tkr 

År 2019 4 026 tkr 

År 2020 1 610 tkr 

 

I september 2020 återbetalades förlagslånet om 5 100 000 kr som kommunen 

lämnat till Kommuninvest. Med beaktande av denna återbetalning så handlar 
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det om ytterligare totalt ca 6,2 mkr som behöver tillskjutas till och med 

2024. 

 

Inbetalning av insatskapital belastar inte resultat utan bokförs som en 

finansiell tillgång. 

 

Under rubriken bedömning nedan har Kommuninvests 

bakgrundsbeskrivning använts, dock anpassad för kommunnamn, belopp, 

etc.  

Bedömning 

Bakgrund 

Om Kommuninvest 

Ronneby kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 

motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 

finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 

kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 

Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 

finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 

Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.  

 

Ronneby kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 till  

5 100 000 kronor, jämte ränta. 
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Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 

Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 

till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 

härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen 

från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 

ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 

och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 

kapitalinsats.  

 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 

kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 

nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 

därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 

för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 

invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 

kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)                Kapitalinsats (kr/invånare) 

                       (kommun)                   (region) 

2020 900   180 

2021 1 000   200 

2022 1 100   220 

2023 1 200   240 

2024 1 300   260 
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Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 

stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 

belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner eller 360 

kronor per invånare för regioner.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Ronneby beslutar:  

 

Att Ronneby kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 11 288 400 kronor samt att 

kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning 

av inbetalningen.  

 

Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 

kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

 

Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

Att tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt 

ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för 

Föreningen vid förfrågan.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Ronneby kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 11 288 400 kronor 

samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 

krävs med anledning av inbetalningen. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 

ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 

upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med 

anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

4. Tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet 

enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns 

tillgängligt för Föreningen vid förfrågan. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Ronneby kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 11 288 400 kronor 

samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 

krävs med anledning av inbetalningen. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 

ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 

upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med 

anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

4. Tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet 

enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns 

tillgängligt för Föreningen vid förfrågan. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 323 Dnr 2020-000523 040 

Direktiv och tidplan för verksamhets- och ekonomisk 
uppföljning 2021 samt arbete med budget 2022-2023 
plan 2024-2025 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutar senast i december månad om en tidplan och 

eventuella direktiv för budgetarbetet och uppföljningar som ska genomföras 

under det kommande året. I tidplan och direktiv framgår om arbetet ska avse 

ett- eller tvåårsbudget. 

 

Förslag till tidplan framgår av bilaga. 

 

Anvisningar för det praktiska arbetet med de tre formella uppföljningarna 

lämnas av ekonomienheten inför varje uppföljning. 

 

Kommunstyrelsen kan besluta om direktiv till nämnderna för det kommande 

budgetarbetet. Anvisningar för det praktiska budgetarbetet lämnas av 

ekonomienheten. 

 

I kommunens ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” framgår 

övergripande hur budgetarbetet samt uppföljningen av verksamhet och 

ekonomi ska ske. Där framgår också övergripande 

ekonomistyrningsprinciper och rutiner vid befarade avvikelser från mål, 

riktlinjer och budget.  

 

Bolagen har att i möjligaste mån följa kommunens planering för budget- och 

uppföljningsprocess.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplan för verksamhets- och 

ekonomisk uppföljning 2021 samt arbete med budget 2022-2023 plan 2024-

2025 enligt bifogat förslag. 
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Kommunstyrelsen beslutar att lämna direktiv för arbetet med budget 2022-

2023 enligt bifogat förslag.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2021 samt arbete med 

budget 2022-2023 plan 2024-2025 enligt bifogat förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 

direktiv för arbetet med budget 2022-2023 enligt bifogat förslag. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer tidplan för verksamhets- och ekonomisk 

uppföljning 2021 samt arbete med budget 2022-2023 plan 2024-2025 enligt 

bifogat förslag. 

 

Kommunstyrelsen lämnar direktiv för arbetet med budget 2022-2023 enligt 

bifogat förslag. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren, ekonomichef  

Samtliga nämnder och bolag  
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§ 324 Dnr 2020-000524 040 

Totalram och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2021 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en 

totalram för bolagens koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska 

gälla.  

Bedömning 

Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2020 varit 300 mkr. 

För närvarande har 248 mkr beviljats. 

 

Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2020 varit 

kommunens ränta mot banken med ett påslag om 0,40%, vilket ger: NSSu 

(Nordea Sverige Stiborbas utlåning) vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt 

NSSu vecka + 1,20% över 40 mkr.  

 

Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi 

vecka, utan avdrag. 

 

Kundräntan för in-/utlåning via koncernkontot kommer inte att understiga 

noll procent.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

För 2021 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen 

för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

 

Avseende räntevillkoren för 2021 för utlåning till bolagen ska kommunens 

ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter, 

vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,20% 

över 40 mkr.  
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För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från 

banken, NSSi vecka, utan avdrag.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. För 2021 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom 

ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

2. Avseende räntevillkoren för 2021 för utlåning till bolagen ska 

kommunens ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens 

koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 

mkr samt NSSu vecka + 1,20% över 40 mkr.  

3. För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen 

har från banken, NSSi vecka, utan avdrag. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. För 2021 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom 

ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

2. Avseende räntevillkoren för 2021 för utlåning till bolagen ska 

kommunens ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens 

koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 

mkr samt NSSu vecka + 1,20% över 40 mkr.  

3. För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen 

har från banken, NSSi vecka, utan avdrag. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren, ekonomichef  
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§ 325 Dnr 2020-000526 041 

Budget 2021 AB Ronneby Helsobrunn 

 

Sammanfattning  

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn överlämnar sitt förslag till driftbudget 

2021 för bolaget till kommunfullmäktige i Ronneby. 

 

Efter kommunfullmäktiges fastställande av driftbudgeten ska den antas vid 

en bolagsstämma i bolaget.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Ronneby fastställer driftbudget 2021 för AB Ronneby 

Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

val av ordförande vid stämman 

godkännande av röstlängd 

val av justeringsman 

prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 

i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad ram 

för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade 

ägardirektiv.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa driftbudget 2021 för AB Ronneby 

Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  
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Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

val av ordförande vid stämman 

godkännande av röstlängd 

val av justeringsman 

prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 

i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad ram 

för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade 

ägardirektiv 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftbudget 

2021 för AB Ronneby Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

val av ordförande vid stämman 

godkännande av röstlängd 

val av justeringsman 

prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 

i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad ram 

för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige beslutade 

ägardirektiv. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(115) 
2020-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 326 Dnr 2020-000459 001 

Nytt tillfälligt dataskyddsombud under perioden 2020-
10-09--2021-02-01 

 

Sammanfattning  

Sen 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data 

Protection Regulation) i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler 

om hur man får behandla personuppgifter.  

 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal 

nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna 

ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte 

chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig. 

Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de 

integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att 

behandlingen utförs i enlighet med GDPR. 

 

Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud 

(”DSO”). För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder och bolag, 

är det obligatoriskt att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll 

är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel 

utföra kontroller och informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd 

person utan kan vara en konsult. 
 

Mathias Kågell är dataskyddsombud för kommunen. Han ska vara 

föräldraledig från och med den 9 oktober 2020 till och med den 1 februari 

2020. Under hans föräldraledighet ska Anders Karlsson, kommunarkivarie, 

agera som DSO. Nämnderna måste därför utse Anders Karlsson till DSO 

under den angivna perioden. Efter den angivna perioden ska Mathias Kågell 

återinträda som DSO för kommunen.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Anders 

Karlsson, kommunarkivarie, som dataskyddsombud från och med den 9 

oktober 2020 till och med 1 februari 2021. Därefter ska Mathias Kågell 

återinträda i uppdraget som DSO.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att Anders 

Karlsson, kommunarkivarie, som dataskyddsombud från och med den 9 

oktober 2020 till och med 1 februari 2021. Därefter ska Mathias Kågell 

återinträda i uppdraget som DSO. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Anders Karlsson, kommunarkivarie, som 

dataskyddsombud från och med den 9 oktober 2020 till och med 1 februari 

2021. Därefter ska Mathias Kågell återinträda i uppdraget som DSO. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, kommunarkivarier 

Henry Åhs, kommunjurist 
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§ 327 Dnr 2020-000357 011 

Yxnarum 21:1 - Norra, Detaljplan för upp till tio nya 
enbostadshus - Granskning 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har 2017-05-29 mottagit en ansökan om 

planbesked för cirka 10 villatomter på fastigheten Yxnarum 21:1 i Ronneby 

kommun. Sökanden har för avsikt att med hjälp av egen arkitekt arbeta fram 

ett förslag till detaljplan för området. Miljö- och byggnadsnämnden 

beslutade 2017-10-25 att planarbetet bedöms kunna påbörjas med ett 

standardförfarande. Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse om ca 

10 villatomter, alternativt 7 villatomter och 5 radhustomter på den norra 

delen av fastigheten.  

 

Detaljplanen har varit utställd för Samråd under tiden 2020-06-26 till och 

med 2020-08-07. Synpunkter på förslaget inkom från Länsstyrelsen 

Blekinge, Kommunledningsförvaltningen, Miljöteknik, Lantmäteriet, 

Postnord, E.ON, Trafikverket, ägarna till Yxnarum 21:7 (Anton och Emelie 

Lund) samt tio stycken boende på Bogsprötsvägen. Länsstyrelsen Blekinge 

påpekar att geoteknisk undersökning skall göras innan exploateringen 

påbörjas. Boende i grannskapet är positiva till gångvägen norrut. Vidare 

anser man att det nya området bör ha en egen angöring från Yxnarumsvägen 

eftersom den befintliga vid Bogsprötsvägen är undermålig och inte tål mer 

trafik p.g.a. felproportionering mellan trafikgrupper. Man ifrågasätter också 

lämpligheten av byggtrafik genom det egna området till det nya området 

Bedömning 

Platsen bedöms som lämplig för ny kompletterande bostadsbebyggelse i 

Listerby. Detta motiveras med hänsyn till möjligheten att ansluta den nya 

bebyggelsen till det kommunala vatten- och avloppsnätet, att det ligger 

relativt högt över beräknade stigande havsnivåer med +6,0 till +11,0 meter 

över havet, att projektet följer den gällande översiktsplanen Ronneby 2035 

samt inte strider mot hittills granskade allmänna och enskilda intressen. En 

förtätning av befintlig tätort innebär ett effektivare utnyttjande av 

transportsystemet och kan förbättra underlaget för kollektiva transporter.  

Yxnarumsvägen är en statlig väg och hanteras av trafikverket. Trafikverket 

har inget att erinra mot utbyggnaden. Detta är ett relativt litet tillägg till ett 

mindre bostadsområde och en till angöring till Yxnarumsvägen bedöms 

istället öka risken för olyckor. Dessutom ger den tillkommande gångvägen 
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genom området en ökad säkerhet avseende gång- och cykeltrafik även för de 

boende i det befintliga området.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget till ny detaljplan för Yxnarum 21:1.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att anmärka mot förslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Lova Necksten (MP) 

och Magnus Pettersson (S).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot förslaget.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 328 Dnr 2020-000494 214 

Detaljplan Svenstorp 2:109, Tallet - Samråd 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har 2019-05-08 mottagit en ansökan om 

planbesked för ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder Miljö- 

och byggnadsnämnden beslutade 2019-09-23 att ge positivt planbesked och 

planarbetet bedöms kunna påbörjas med ett standardförfarande. Planens 

syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa möjlighet 

till ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder och planläggning 

för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten. 

Detaljplaneförslaget ställs ut för Samråd under tiden 2020-10-02 till och med 

2020-10-23.  

Bedömning 

Ombyggnaden av den befintliga äldre byggnaden avser 8 – 10 nya 

lägenheter och byggrätt för marklägenheter i en våning. Planbeskedet avser 

även byggrätt för upp till tre carportar och ett gemensamt sophus med infart 

från befintlig lokalgata, Allévägen och montering av utvändig hiss på 

befintlig kulturhistorisk byggnad. 

 

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Ålderdomshemmet vittnar om 

den svenska äldrevårdens historia och har därigenom ett samhällshistoriskt 

och socialhistoriskt värde. Arkitekturhistoriskt visar byggnaden, tillsammans 

med Bräkne-Hoby folkhögskola, hur nationalromantiken fick genomslag ute 

i de mindre svenska samhällena. Byggnaden tål nya verksamhetsområden 

och skulle vara lämplig för bostäder. Förändringar måste dock ske utifrån 

byggnadens värden och förutsättningar för att det kulturhistoriska värdet ska 

bibehållas. Därför föreslås bevarandebestämmelser och fasaden mot öster 

bibehålls i befintligt skick, hiss och balkonger placeras på södra och västra 

fasaden 

 

Ronneby kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av att 

upprätta en strategisk miljöbedömning. Kommunens ställningstagande är att 

ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan 

och att en MKB enligt 4 kap 34 § plan och bygglagen (PBL) inte krävs. 

Samråd med länsstyrelsen har skett och Länsstyrelsen instämmer i 

kommunens bedömning.  
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Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslaget till ny detaljplan för Svenstorp 2:109, Tallet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att anmärka mot förslaget. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot förslaget.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 329 Dnr 2015-000555 214 

Leoparden 6 - detaljplan Kockumvillan - Granskning 

 

Sammanfattning  

Miljö– och Byggnadsnämnden skickar ut förslag till detaljplaneändring för 

Leoparden 6 m.fl., Ronneby Kommun, på granskning under tre veckor. 

Handlingarna kan du hitta på följande länk: 

http://www.ronneby.se/leoparden6. 

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsens 

utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Lova Necksten (MP), 

Tommy Andersson (S), Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen inte har 

något att anmärka mot förslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.    

Beslut 

Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  

 

http://www.ronneby.se/leoparden6
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§ 330 Dnr 2020-000528 214 

Detaljplan för Bustorp 1:38 m.fl., Bustorps gård - 
Samråd 

 

Sammanfattning  

Miljö- och Byggnadsnämnden skickar nu ut ett förslag till detaljplan för 

Bustorp 1:38 m.fl., Ronneby Kommun, på samråd under 3 veckor. 

 

Handlingarna kan du hitta genom följande länk: 

https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-

detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/bustorp-138---bustorps-

gard.html. 

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsens 

utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Lova Necksten (MP), Ola Robertsson (S) och 

Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen inte har 

något att anmärka mot förslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot förslaget.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  

 

https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/bustorp-138---bustorps-gard.html
https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/bustorp-138---bustorps-gard.html
https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/bustorp-138---bustorps-gard.html
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§ 331 Dnr 2020-000529 214 

Detaljplan Droppemåla 1:292 - Förslag till ändring av 
stadsplan för Ekenäs - Samråd 

 

Sammanfattning  

Miljö- och Byggnadsnämnden skickar nu ut ett förslag till ändring av 

detaljplan för Droppemåla 1:292, Ronneby Kommun, på samråd under 3 

veckor. 

 

Handlingarna kan du hitta genom följande länk: 

https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-

detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/droppemala-1292.html.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsens 

utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen inte har 

något att anmärka mot förslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot förslaget.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  

https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/droppemala-1292.html
https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/droppemala-1292.html
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§ 332 Dnr 2020-000532 216 

Platsutredning för museum i Ronneby - Samråd 

 

Sammanfattning  

Peter Robertsson, planarkitekt, ger information om ärendet. Information och 

handlingar som tillhör ärendet återfinns på följande länk 

https://www.ronneby.se/museum.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att yttra följande 

över samrådshandlingarna och utredningen om att hitta en plats för ett nytt 

museum: 

- Kommunstyrelsen ser i dagsläget kulturcentrum och gamla 

sockerbruket samt kv. Emaljen som mest intressanta för placeringen 

av ett centralt museum. Detta sett till platsernas strategiska placering 

och unika miljöer som gör de lämpliga för vidare utveckling. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen yttrar följande över samrådshandlingarna och utredningen 

om att hitta en plats för ett nytt museum: 

- Kommunstyrelsen ser i dagsläget kulturcentrum och gamla 

sockerbruket samt kv. Emaljen som mest intressanta för placeringen 

av ett centralt museum. Detta sett till platsernas strategiska placering 

och unika miljöer som gör de lämpliga för vidare utveckling. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Peter Robertsson  

 

https://www.ronneby.se/museum
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§ 333 Dnr 2019-000583 000 

Tjänstegarantier Miljö- och byggnadsnämnden  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-23 § 236 

I juni 2020 beslutade nämnden om tjänstegarantier för MBN/MBF. 

Beslutet om tjänstegarantierna presenterades i KSAU den 10/8 2020. Vid 

sammanträdet beslutades att återremittera det på nytt till nämnden med 

hänvisning till att man förordade det alternativ som benämnts alternativ 2.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har gett samtliga förvaltningar i uppdrag att ta fram 

förslag på tjänstegarantier inom respektive verksamhetsområde.  

Tjänstegarantier kan ses som en del i kommunens kvalitets och 

utvecklingsarbete. Lagarna styr hantering av många ärenden, men utöver det 

finns områden där kommunen kan ge kommuninvånarna en tydlig bild av 

kommunens service och vad de har rätt att förvänta sig av kommunens 

verksamheter. 

 

I april 2019 beslutade MBN om tjänstegarantier, 20190424, §103. 

Beslutet återremitterades från KSAU 20191021, § 411, med hänvisning till 

att konkreta konsekvenser inte fanns med, i de fall då tjänstegarantierna inte 

uppfylldes. Beslutet har sedan återremitterats på nytt 200810, § 282. 

Bedömning 

Den tidigare bedömningen som nämnden beslutat om kvarstår. 

I skriften ”Att utveckla tjänstegarantier” från Svenska kommunförbundet 

2002 beskrivs tjänstegarantier som en del av kommunens offentliga 

deklarerade standardnivå som beskriver vad medborgarna kan förvänta sig 

av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och 

kompetens.  

Garantierna bör vara:  

 Relevanta – de ska ha tydlig koppling till medborgarnas behov av 

service och ha fokus på det som är av intresse för dem.  

 Meningsfulla – de ska beskriva garantierna utifrån medborgarnas 

synvinkel.  

 Utmanande – de ska vara utmanande men realistiska.  

 Enkla – de ska beskrivas enkelt och tydligt.  
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 Mätbara – hur väl de uppfylls ska kunna mätas direkt i verksamheten 

eller genom brukarundersökningar.  

 Uppföljningsbara – system måste finnas för en kontinuerlig 

uppföljning.  

 Publicerade – de ska publiceras på olika sätt och spridas brett.  

 Utvärderas och förbättras – de ska finnas system för utvärdering och 

förbättring 

En del kommuner har kopplat kompensationer till garantierna. Ekonomisk 

kompensation bör endas ges i verksamheter som är avgiftsbelagda och måste 

stå i rimlig proportion till tjänsten och dess kostnad i övrigt. 

Kommunförbundet erfar att kompensationer inte är så väsentligt för den 

enskilde. Det är viktigast att brister snabbt rättas till.  

Förslag på lämpliga tjänstegarantier har arbetats fram under våren. Arbetet 

har fokuserat på de delar i där kommunen agerar som myndighet gentemot 

medborgare och näringsidkare. Inga förslag till tjänstegarantier har 

identifierats inom planhandläggning eller bygglovsprocessen då dessa redan 

i dag till stor del är lagstyrda med tidsatt handläggningstid enligt plan- och 

bygglagen.  

Nedan följer miljö- och byggnadsnämndens förslag på tjänstegarantier:  

 Vid anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska beslut 

vara fattat och expedierat senast 20 arbetsdagar från det att kompletta 

handlingar diarieförts på Miljö- och byggnadsförvaltningen.  

 Vid nyregistrerade livsmedelsverksamheter som säljer mat som de 

själva bereder från råa kött- och fiskvaror, ska den första 

livsmedelsinspektionen ske inom 2 månader efter det att 

verksamheten startat.  

 Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller 

anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande 

kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar 

från det att handlingar diarieförts på Miljö- och 

byggnadsförvaltningen.  

 

Alternativ 1: 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 

livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter öppnandet. 

Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer Miljö- och byggnadsförvaltningen 

arbeta för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen. 
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Alternativ 2: 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 

livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter öppnandet. 

Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer Miljö- och byggnadsförvaltningen 

arbeta för att rätta till felet och sänker avgiften med 50 % i aktuellt ärende.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att: 

Godkänna förslagen till tjänstegarantier och därefter föreslå 

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att införa föreslagna tjänstegarantier inom miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhetsområde.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-09-23 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Att godkänna förslagen till tjänstegarantier och föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att införa föreslagna tjänstegarantier enligt 

alternativ 2 inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Alternativ 2: 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 

livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter öppnandet. 

Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer miljö- och byggnadsförvaltningen 

arbeta för att rätta till felet och sänker avgiften med 50 % i aktuellt ärende. 

Arbetsutskottets beslut 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

kommunfullmäktige att införa föreslagna tjänstegarantier enligt alternativ 2 

inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Alternativ 2: 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 

livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter öppnandet. 

Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer miljö- och byggnadsförvaltningen 

arbeta för att rätta till felet och sänker avgiften med 50 % i aktuellt ärende. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa föreslagna 

tjänstegarantier enligt alternativ 2 inom miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde. 

Alternativ 2: 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 

livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter öppnandet. 

Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer miljö- och byggnadsförvaltningen 

arbeta för att rätta till felet och sänker avgiften med 50 % i aktuellt ärende. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 334 Dnr 2020-000400 219 

Remiss av promemorian Genomförandet av MKB-
direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19) Dnr 
Fi2020/03324/SPN 

 

Bakgrund 

I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att 

förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2011/92/EU från 2011 om bedömning av inverkan på miljön 

av vissa offentliga och privata projekt. Anledningen är att Europeiska 

kommissionen har framfört synpunkter på hur Sverige genomför MKB-

direktivet. 

Sammanfattning  

Med anledning av att EU-kommissionen kritiserat Sveriges genomförande av 

MKB-direktivet (MKB - miljökonsekvensbeskrivning) som togs 2011 

(2011/92/EU) har det nu lämnats ett förslag på ändringar i plan- och 

bygglagen (PBL). 

 

Förslagen innebär flera förtydliganden i PBL i de regler som anger 

förutsättningarna för ett så kallat MKB-projekt, det vill säga ett sådant 

byggprojekt som omfattas av kraven i direktivet. 

 

Bland annat föreslås följande: 

 

En ansökan om bygglov eller förhandsbesked som avser ett MKB-projekt ska 

innehålla vissa uppgifter som krävs enligt direktivet. MKB-projekten ska 

omfattas av detaljplanekravet. Regeringen ska få meddela föreskrifter om 

undantag från detta krav. Beslut om lov eller förhandsbesked som avser ett 

MKB-projekt ska innehålla en motivering om åtgärdens miljöpåverkan. Den 

information som kommunen ska tillhandahålla när en detaljplan tas fram ska 

finnas tillgänglig i elektronisk form på kommunens webbplats. 

Miljöorganisationer ska få överklaga detaljplaner, bygglov och 

förhandsbesked som avser ett MKB-projekt. Författningsändringarna föreslås 

börja gälla den 1 juli 2021.  
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Promemorian är omfattande och konsekvenserna av den framgår inte helt 

tydligt och är därmed svåra att få överblick över, främst avser det påverkan 

på vissa delar av planprocessen och dess tidsåtgång. I stort ställer sig dock 

förvaltningen positiva till promemorian. Det är inte helt tydligt vilka 

konsekvenser utredningsskyldigheten får om den sträcker till beskrivningen 

av de miljökonsekvenser ett projekt kan förväntas ha, hur dessa då bedöms 

är inte tydligt. Kommunen befarar att projekt kan komma att belastas med 

ytterligare kostsamma utredningar eller att det uppkommer en överreglering i 

detaljplaner för att undvika vissa miljöbelastande projekt.  

Promemorian pekar dock på att kravet på detaljplan ska avse när mark tas i 

anspråk för industriområden och inte för industriändamål, miljöprövning 

sker då enligt miljöbalken. 

Samrådsskedet formaliseras något genom att miljöbedömningarna förs in 

redan i detta skede. Detta behöver i sak inte vara något negativt men 

samrådets fria dialog kan gå förlorad i vissa hänseenden. Plan- och 

bygglagens koppling mellan Översiktsplan och detaljplan kan ökas genom 

återanvändande av utredningarna som gjorts, genom att de bedömningar som 

gjorts tidigare kan användas för att minska dubbelarbete.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer sig positiva till promemorians 

förslag.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-10-08 

Miljö- och byggnadsnämnden avstår från att yttra sig i ärendet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avstå från att 

yttra sig.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Finansdepartementet 
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§ 335 Dnr 2020-000492 206 

Antagande av ny taxa för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken med flera lagstiftningar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2020-09- 23 § 249 

På uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden har miljöenheten sammanställt 

information om rättviksmodellen i jämförelse med tidigare föreslagen 

taxemodell enligt SKRs förslag. Förvaltningen väljer att inte föreslå den ena 

eller andra modellen. Vilka avgifter som skall tas ut och hur taxan skall 

utformas är ett helt igenom politiskt beslut som utöver lagstiftningar kring att 

det inte är tillåtet att ta ut högre avgift än vad tillsynen faktiskt kostar och 

likabehandlingsprincipen inte handlar om myndighetsutövning eller tolkning 

av lagtext.  

Förslag till beslut 

Två olika förslag till beslut föreligger  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

anta den tidigare föreslagna taxan enligt SKRs modell för taxa i enlighet med 

bilagda handlingar.  

 

eller  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt miljöenheten att ta fram 

ett nytt förslag till taxa för tillsyn inom miljöbalken med flera lagstiftningars 

område enligt Rättviksmodellens förlaga för beredning i miljö- och 

byggnadsnämnden i oktober.  
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-09-23 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna taxan 

enligt SKRs modell med följande tillägg/ändringar: 

1. 24 a) - läggs till 

Om det för enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av 

objekt är mer ändamålsenligt, får timavgift ersättas med en i förväg 

bestämd schablonavgift per objekt som inte överstiger 4 timmar. De 

sammanlagt uttagna schablonavgifterna ska motsvara tidsåtgången för 

hela insatsen.  

2. Under ”Hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken (MB)”, på första punkten, 

Prövning att hålla djur inom detaljplanelagt område, ska det ändras från 6 

h till timavgift.  

3. I grunddokumentet ”Taxa för prövning och tillsyn enligt MB, SSL, 

LTLP”, ska § 22 ändras till att avgift debiteras i efterskott efter utförd 

tillsyn och endast då faktisk tillsyn har utförts.  

4. De ändringar i förslaget till taxa som miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Kristina Brovall presenterar vid nämndsammanträdet, med gul text, ska 

gälla och taxedokumenten ska uppdateras utifrån ändringar och tillägg i 

punkterna 1 – 4. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anta det reviderade och uppdaterade förslaget 

till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, strålskyddslagen, lagen 

om tobak och liknande produkter m.fl. lagstiftningar (till protokollet 

tillhörande bilagor 1, 2, 3 och 4). 

Arbetsutskottets beslut 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta det reviderade och uppdaterade förslaget till 

taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om 

tobak och liknande produkter m.fl. lagstiftningar. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade och 

uppdaterade förslaget till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, 

strålskyddslagen, lagen om tobak och liknande produkter m.fl. lagstiftningar. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 336 Dnr 2020-000490 4200 

Vaccinering för personal inom socialförvaltningen samt 
vård- och omsorgsförvaltningen 2020 

 

Sammanfattning  

I augusti 2020 utkom Folkhälsomyndigheten med en rekommendation att vård- 

och omsorgspersonal vaccineras mot bland annat säsongsinfluensan. Detta 

utifrån både patientsäkerhet och arbetsmiljö.  Ronneby kommun har avtal med 

Feelgood Företagshälsa och i det avtalet ingår de rekommenderade 

vaccinationerna. Kostnaderna finns redovisade nedan.  

 

Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden föreslås erbjuda 

säsongsinfluensavaccin till de medarbetare som önskar det år 2020.        

Bedömning och kostnadsredovisning för socialnämnden  

200813 gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning för vaccination av 

personal, bilaga 1. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska bl.a. 

vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 

ohälsa eller olycksfall. I detta ingår personalens behov av vaccinationer. 

Vårdgivaren har också ett tydligt ansvar för patientsäkerheten, och genom att 

erbjuda vaccinationer till personalen kan man minska risken för att patienter 

utsätts för smitta. 

Dessutom utsätts verksamheten för mindre påverkan i samband med 

epidemier och utbrott om 

personalen inte smittas.  

VRI – vårdrelaterade infektioner är ett infektionstillstånd som patienter och 

personal inom vård-och omsorg utsätts för vid behandling, diagnostik eller 

omvårdnad. Det är av stor vikt att förebygga VRI för både arbetsmiljön och 

patientsäkerheten.  

I socialförvaltningen finns flertalet multisjuka och/eller äldre patienter som 

har nedsatt immunförsvar och som utsätts för smittrisk om personal arbetar 

med endast lite, knappt kännbara symtom. Patienter boende i våra 

gruppbostäder, vistas på dagligverksamhet och sysselsättning och/eller har 

hemsjukvård (personlig assistans) erbjuds varje år säsongsinfluensavaccin. 

Varje år vaccinerar hemsjukvården och sjuksköterskor i socialförvaltningen 

omkring 500 patienter totalt mot säsongsinfluensan varav runt 15-20 

patienter bor i en gruppbostad. De som vaccineras är de patienter som finns i 

verksamheten november/december när vaccinering sker. Övriga patienter 

utsätts för risk om personalen har en infektion och går till arbetet.  
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Personal utsätts för risk att bli smittad i sitt arbete genom kollegor, patienter 

och anhöriga. Vid spridning i en arbetsgrupp kan sjukfrånvaron öka och 

patientsäkerheten riskeras genom att vård och omsorg ej tillgodoses fullt ut.  

De vaccinationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar är: 

 Influensa (säsongsinfluensa) 

 Difteri 

 Hepatit B  

 Mässling 

 Röda hund 

 Vattkoppor 

Ronneby kommun har avtal med Feelgood Företagshälsa och de erbjuder via 

vårt avtal alla dessa vaccinationer. 

Kostnad: 

 Säsongsinfluensa = 440 kr/st för utförande och vaccin 

Övriga kostar utförandet 609 kr/gg samt: 

 Difteri = 152 kr/vaccin 

 Hepatit B = 245 kr/vaccin 

 Mässing/Röda hund/Vattkoppor = 164 kr/vaccin 

I socialförvaltningen arbetar enligt nedan (inom funktionsstöd) totalt 387 st 

personer: 

 Tillsvidare: 238 st = 104 720 kr 

 Visstidsanställda månadsavlönade: 18 st = 7 920 kr 

 Visstidsanställda timavlönade: 131 st = 57 640 kr 

 

Vilket innebär att, om alla 387 ska erbjudas att vaccineras mot 

säsongsinfluensan, blir det en kostnad av: 170 280 kr. 

 

Ska alla medarbetare erbjudas även de andra vaccinationerna så blir 

kostnaden för utförandet:  

 Tillsvidare: 238 st = 144 942 kr 

 Visstidsanställda månadsavlönade: 18 st = 10 962 kr 

 Visstidsanställda timavlönade: 131 st = 79 779 kr 

 

Totalt om alla erbjuds: 235 683 kr tillkommer gör kostnaden för respektive 

vaccin. 
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Ett erbjudande om vaccinering till all personal är att rekommendera men det 

är en stor process med mycket personal om alla vaccin ska erbjudas 

innevarande år. Ett första steg är att erbjuda säsongsinfluensa. 

Bedömning och kostnadsredovisning vård- och 
omsorgsnämnden 

200813 gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning för vaccination av 

personal, bilaga 1. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska bl.a. 

vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 

ohälsa eller olycksfall. I detta ingår personalens behov av vaccinationer. 

Vårdgivaren har också ett tydligt ansvar för patientsäkerheten, och genom att 

erbjuda vaccinationer till personalen kan man minska risken för att patienter 

utsätts för smitta. 

Dessutom utsätts verksamheten för mindre påverkan i samband med 

epidemier och utbrott om 

personalen inte smittas.  

VRI – vårdrelaterade infektioner är ett infektionstillstånd som patienter och 

personal inom vård-och omsorg utsätts för vid behandling, diagnostik eller 

omvårdnad. Det är av stor vikt att förebygga VRI för både arbetsmiljön och 

patientsäkerheten.  

I vård- och omsorgsförvaltningen finns många multisjuka och/eller äldre 

patienter som har nedsatt immunförsvar och som utsätts för smittrisk om 

personal arbetar med endast lite, knappt kännbara symtom. Patienter boende 

på våra vård- och omsorgsboende, har hemtjänst och/eller har hemsjukvård 

erbjuds varje år säsongsinfluensavaccin. Varje år vaccinerar hemsjukvården 

omkring 500 patienter mot säsongsinfluensan. De som vaccineras är de 

patienter som finns i verksamheten november/december när vaccinering 

sker. Övriga patienter utsätts för risk om personalen har en infektion och går 

till arbetet.  

Personal utsätts för risk att bli smittad i sitt arbete genom kollegor, patienter 

och anhöriga. Vid spridning i en arbetsgrupp kan sjukfrånvaron öka och 

patientsäkerheten riskeras genom att vård och omsorg ej tillgodoses fullt ut.  

De vaccinationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar är: 

Influensa (säsongsinfluensa) 

Difteri 

Hepatit B  

Mässling 

Röda hund 
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Vattkoppor 

Ronneby kommun har avtal med Feelgood Företagshälsa och de erbjuder via 

vårt avtal alla dessa vaccinationer. 

Kostnad: 

Säsongsinfluensa = 440 kr/st för utförande och vaccin 

Övriga kostar utförandet 609 kr/gg samt: 

Difteri = 152 kr/vaccin 

Hepatit B = 245 kr/vaccin 

Mässing/Röda hund/Vattkoppor = 164 kr/vaccin 

I vård- och omsorgsförvaltningen arbetar enligt nedan (med vård och 

omsorg) totalt 1067 st personer: 

Tillsvidare: 609 st = 267 960 kr 

Visstidsanställda månadsavlönade: 46 st = 20 240 kr 

Visstidsanställda timavlönade: 412 st = 181 280 kr 

 

Vilket innebär att, om alla 1067 ska erbjudas att vaccineras mot 

säsongsinfluensan, blir det en kostnad av: 469 480 kr. 

 

Ska alla medarbetare erbjudas även de andra vaccinationerna så blir 

kostnaden för utförandet:  

Tillsvidare: 609 st = 370 881 kr 

Visstidsanställda månadsavlönade: 46 st = 28 014 kr 

Visstidsanställda timavlönade: 412 st = 250 908 kr 

 

Totalt om alla erbjuds: 649 803 kr tillkommer gör kostnaden för respektive 

vaccin. 

Ett erbjudande om vaccinering till all personal är att rekommendera men det 

är en stor process med mycket personal om alla vaccin ska erbjudas 

innevarande år. Ett första steg är att erbjuda säsongsinfluensa. 

Socialnämndens beslut 2020-09-29 

Socialnämnden föreslås erbjuda säsongsinfluensavaccin till de medarbetare 

som önskar det år 2020 under förutsättning att finansieringen sker från 

kommunstyrelsens centrala konton. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

69(115) 
2020-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-09-30 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig positiv till att erbjuda 

säsongsinfluensavaccin för 2020 till medarbetare men har inte möjlighet att 

finansiera detta inom ram. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skicka till Kommunstyrelsen för 

äskande av finansiering för säsongsinfluensavaccin för 2020. 

Arbetsutskottets beslut 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anslå 170 280 

kronor till socialnämnden och 469 480 kronor till vård- och omsorgsnämnden 

för vaccinering av säsongsinfluensan. Finansiering sker från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen anslår 170 280 kronor till socialnämnden och 469 480 

kronor till vård- och omsorgsnämnden för vaccinering av säsongsinfluensan. 

Finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  

________________ 

Exp: 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell  

Ekonomienheten  

Socialnämnden  

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 337 Dnr 2020-000499 252 

Folkets hus Kallinge, förfrågan om köp av fastighet 

 

Sammanfattning  

Kallinge Folkets Hus har 2020-01-24 inkommit till Teknik-, fritid och 

kulturförvaltningen med en ansökan om ekonomiskt bistånd. I ansökan 

beskrivs orsakerna vara ökade kostnader och därmed ökade förluster. 

Kommunstyrelsen avslog begäran om ekonomiskt bistånd och gav 

Kommundirektören i uppdrag att föra en dialog om fastighetens framtid. 

Under sommaren och hösten har ett antal möten skett med Kommundirektör, 

mark- och exploateringschef samt representanter från Folkets Hus-

föreningen för att diskutera förutsättningar att kommunen eventuellt köper 

fastigheten och därefter hyr ut den till föreningen.  Föreningen har haft 

möten med både styrelse och andelsägare och samtliga har ställt sig positiva 

till att kommunen köper byggnaden. Opartisk värdering har skett i september 

månad. Besiktning av fastighetens skick har skett tillsammans med 

kommunens fastighetschef.  

Bedömning 

Kallinge Folkets Hus har 2020-01-24 inkommit till Teknik-, fritid och 

kulturförvaltningen med en ansökan om ekonomiskt bistånd. I ansökan 

beskrivs orsakerna vara ökade kostnader och därmed ökade förluster. 

Kommunstyrelsen avslog begäran om ekonomiskt bistånd och gav 

Kommundirektören i uppdrag att föra en dialog om fastighetens framtid. 

 

Föreningen Kallinge Folkets Hus, Kommundirektören och mark- och 

exploateringschef har träffats ett antal gånger efter Kommunstyrelsens beslut 

för att diskutera fastighetens framtid. Föreningen har hållit styrelsemöte om 

att försälja fastigheten till kommunen och styrelsen var enhällig i beslutet att 

ställa sig bakom en försäljning till kommunen. Föreningen är andelsägd och 

ett möte med andelsägarna har också hållits; även där var andelsägarna 

positiva till försäljning av fastigheten till kommunen.  

 

En enklare besiktning av fastigheten har gjorts tillsammans med 

Fastighetschef Sören Andersson, se underlag. Ett större renoveringsbehov 

föreligger på fastigheten. En rimlig bedömning av renoveringsbehov för att 

kunna fortsätta uthyrningsverksamheten är invändig renovering av ytskikt i 

samlingssal, entré och kök liksom renovering av 2-4 toaletter. Köket behöver 

till viss del renoveras. Köket kan fungera som det är men viss uppgradering 
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erfordras med viss köksutrustning, ventilation och eventuellt 

brandsläckningssystem. En del maskiner fungerar väl fortfarande men 

behovet av uppfräschning är stort. Övriga invändiga delar utav huset kan 

avvaktas med renovering och en underhållsplan bör tas fram. Utvändigt är 

taket prioriterat för att säkerställa att inga ytterligare skador drabbar 

byggnaden. En takrenovering är beräknad till cirka 1,5 miljoner kronor. 

Fasaden är i behov att målning och till viss del behövs panelbyte. En del 

fönster är i sämre skick än övriga. Föreningen upplever problem med 

dagvattenhanteringen. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för 

dagvatten och frågan ska hanteras utav Miljöteknik.  

 

För renoveringen äskas tre miljoner för att kunna byta tak, enklare åtgärder 

på fasad och fönster, invändig enklare renovering av samlingssal, kök, entré 

och 2-4 toaletter.  

 

Föreningen har framfört önskemål om att få hyra byggnaden och fortsätta 

driva befintlig verksamhet efter ett eventuellt köp utav kommunen. 

Uthyrning av källarplan till förvaring eller affärsverksamhet är inte möjlig så 

länge brandskyddet inte åtgärdas varpå den delen av fastigheten inte bör ingå 

i ett hyresavtal med föreningen. Föreningen kan förslagsvis erbjudas ett 

hyresavtal med en avtalslängd på 5 år med 1 års förlängning i taget. 

Föreningen bör ges rätt att hyra ut lokalen i andra hand, och är då direkt 

ansvarig för andrahandshyresgästen. Fördelning av ansvar för skötsel 

behöver förtydligas, lämpligtvis kan Föreningen fortsatt stå för skötsel av 

lokalerna, såsom städning och utomhusskötsel, medan Kommunen står för 

planerat underhåll. 

 

Föreningen har själva gjort en mäklarvärdering som säger 2 miljoner. 

Kommunen har beställt egen värdering. Värderingen har skett utav 

auktoriserad fastighetsvärderare Stefan Nilsson på Värderingsbyrån i Växjö. 

Värderingen hamnar på 1,5 miljoner. I värderingspriset finns möjlighet att 

dra ner på en köpesumma i och med de stora renoveringsbehov som 

föreligger. Föreningen har ett lån på 740 000 kronor. Ett eventuellt köp 

behöver göra föreningen skuldfri. Föreslagen köpesumma är 1 200 000 kr. 

 

Utöver ovanstående bedömning bör ett köp av fastigheten ses som ett 

strategiskt markköp. Fastighetens storlek är på 2791 kvm tomt. Det är 

tillräckligt stor tomt för nybyggnation om man i framtiden önskar bebygga 

tomten med annat än befintligt hus. Tomten är idag detaljplanelagd som 

allmänt ändamål men kan i en eventuell detaljplaneändring ändras till 
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exempelvis kvartersmark. Det är få större tomter som säljs i centrala 

Kallinge.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta  

 Att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra köp 

av Kallinge Folkets Hus för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor 

 Att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att teckna 

hyresavtal med föreningen Kallinge Folkets Hus 

 Att ge Mark- och exploateringsenheten 3 miljoner i 

investeringsmedel för renovering av Kallinge Folkets Hus.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra köp av 

Kallinge Folkets Hus för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor 

2. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att teckna ett tre årigt 

hyresavtal med möjlighet till förlängning om ett år i taget med 

föreningen Kallinge Folkets Hus. 

3. Ge mark- och exploateringsenheten 3 miljoner i investeringsmedel 

för renovering av Kallinge Folkets Hus. Finansieringen sker vi extern 

upplåning.  

4. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utreda framtida 

behoven på längre sikt av föreningslokaler i Kallinge. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra köp av 

Kallinge Folkets Hus för en köpeskilling om 1,2 miljoner kronor 

2. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att teckna ett tre årigt 

hyresavtal med möjlighet till förlängning om ett år i taget med 

föreningen Kallinge Folkets Hus. 

3. Ge mark- och exploateringsenheten 3 miljoner i investeringsmedel 

för renovering av Kallinge Folkets Hus. Finansieringen sker vi extern 

upplåning.  

4. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utreda framtida 

behov på längre sikt av föreningslokaler i Kallinge. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 338 Dnr 2019-000673 261 

Kalleberga s:6 - Ansökan om att arrendera mark 

 

Sammanfattning  

Mistelvägens samfällighetsförening ansöker om arrende för den 

parkeringsplats de använt sig av sedan området byggdes. De vill göra vid 

parkeringsplatsen och märka upp platser så att fler får plats.  

Bedömning 

Parkeringsproblematiken går tillbaka till när området byggdes. Ett garage per 

fastighet (27) byggdes i en garagelänga som förvaltas av samfälligheten. Till 

detta finns det 8 gästplatser. Man kan också parkera längs vägen max 5 

platser. Detta räcker inte långt i dagens samhälle när biltätheten har ökat till 

minst 2 bilar per hushåll. Redan vid områdets byggande användes grönytan 

till parkeringsplats och har med kommunens goda minne använts sedan dess 

(ca 45 år). 

 

Mistelvägen är ett villaområde med 12 st låga radhus och 15 st 1½ plans 

kedjehus. Tomterna är inte gjorda för att man ska parkera bilar vid huset. 

Gatan är smal och ska helst vara bilfri, man får köra in och lasta av mm. 

Trångboddheten på parkeringen gör dock att fler och fler lägger plattor på 

sin framsida för att kunna parkera här.  

 

Området är inne i en generationsväxling, fler småbarn flyttar in. Dessa 

kommer att leka, cykla och springa ut på gatan. Olycksrisken är 

överhängande. 

 

Stadsarkitekten påpekar att för området gäller stadsplan från 1974 som 

redovisar området som allmän plats park och åtgärden är därmed inte 

planenlig.  

 

Då parkeringen använts med kommunens godkännande sedan 1975 har 

stadsarkitekten gått igenom Byggnadsnämndens arkiv, stadsarkitektens 

sammanställning bifogas ärendet som underlag. 
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Bland annat skriver stadsarkitekten:”…I korthet fick man ett ok att utföra p-

platser på området från KS 1981, men då det inte var genomfört när plan- 

och bygglagen (1987:10) började gälla upphörde KS beslut att gälla…” 

Samfällighetsföreningen anser att parkeringsplatsen var genomförd, då de 

rustade upp den på 80-talet. 

 

Mistelvägens samfällighetsförening önskar tillstånd att åter igen rusta upp 

parkeringen och snygga till den genom att bland annat märka upp platser, så 

att fler får plats att parkera ordentligt på anvisad plats och inte inne i 

området. 

Parkeringsplatser kommer att behövas på flera platser i kommunen, när 

situationen för 60- och 70-talens grupphusområden blir ohållbar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att hålla 

kvar vid sitt beslut från 1981. Godta att parkeringsplatsen var utförd innan 

nya PBL 1987 började gälla (bygglov behöver inte sökas). Upprätta ett 

arrendeavtal, arrendeavgift enligt taxa för föreningar 100 kronor/år.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att hålla kvar vid 

sitt beslut från 1981. Godta att parkeringsplatsen var utförd innan nya PBL 

1987 började gälla (bygglov behöver inte sökas). Upprätta ett arrendeavtal, 

arrendeavgift enligt taxa för föreningar 100 kronor/år. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen håller kvar vid sitt beslut från 1981. Det innebär att 

styrelsen godtar att parkeringsplatsen var utförd innan nya PBL 1987 började 

gälla (bygglov behöver inte sökas). Upprätta ett arrendeavtal, arrendeavgift 

enligt taxa för föreningar 100 kronor/år. 

________________ 

Exp: 

Mistelvägens samfällighetsförening 

Markförvaltar, Eva Lydin  
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§ 339 Dnr 2020-000534 214 

Uppdrag ny detaljplan på del av Ronneby 24:13 och 
24:16 samt Risatorp 3:63 

 

Sammanfattning  

Behovet av förskoleplatser i Ronneby tätort är stort. Mark- och 

exploateringsenheten har tillsammans med Utbildningsförvaltningen  och 

planarkitekt från Miljö- och Byggnadsförvaltningen tagit fram förslag på 

plats för möjlig etablering av förskola i Grönaslätt samt en placering i norra 

Risatorp. Detaljplan saknas för båda områdena och det behöver tas fram för 

att möjliggöra ny förskola/or.  

Bedömning 

Behovet av förskoleplatser i Ronneby tätort är stort och fortsätter att öka. I 

dagsläget står 140 barn i kö för förskoleplats i Ronneby. Närmaste förskola 

att byggstarta är den privata genom Hoivatilat i södra Kallinge. Denna 

förskola kommer inte att lösa det långsiktiga behovet utav förskolor i 

kommunen. Behovet av en förskola med gång- och cykelavstånd från 

Hjorthöjden och Älgbacken är stort men det behöver också möta behoven 

som finns i Ekenäs, Risatorp och Bustorp samt Saxemara. Flera platser har 

utretts i norra Risatorp men på grund av markförhållanden, fornlämningar, 

anslutningar till befintligt vägnät etc ses det som en svår planläggning utav 

en förskola.  Ett område kan dock vara möjligt i norra Risatorp och 

undertecknade önskar pröva en placering av förskola på denna plats (se bild 

nedan). I närheten av detta område finns Grönsalätt (utpekat som 

förtätningsområde i översiktsplanen och benämnt område Ro-12).  Mark- 

och exploateringsenheten har tillsammans med Utbildningsförvaltningen och 

planarkitekt från Miljö- och Byggnadsförvaltningen tagit fram förslag på 

plats för möjlig etablering av förskola i Grönaslätt. Denna plats önskar mark- 

och exploateringsenheten tillsammans med Utbildningsförvaltningen få 

planlagd som förskoletomt. 

 

Ovanstående två tomter behöver planläggas för förskola och mark- och 

exploateringsenheten tillsammans med utbildningsförvaltningen ser att 

miljö- och byggnadsnämnden behöver få i uppdrag att starta två detaljplaner. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta  

1. Att ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ny 

detaljplan för förskola i Grönaslätt område Ro-12 i översiktsplanen. 

2. Att ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ny 

detaljplan för förskola i norra Risatorp 

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ny detaljplan 

för förskola och boståder i Grönaslätt område Ro-12 i 

översiktsplanen. 

2. Ge miljö- och byggnadsnämnden byggnadsnämnden i uppdrag att ta 

fram ny detaljplan för förskola i norra Risatorp. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ny detaljplan 

för förskola och boståder i Grönaslätt område Ro-12 i 

översiktsplanen. 

2. Ge miljö- och byggnadsnämnden byggnadsnämnden i uppdrag att ta 

fram ny detaljplan för förskola i norra Risatorp. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 340 Dnr 2020-000142 269 

Svenstorp 20:1 - Våtmark 

 

Sammanfattning  

Jordbruksarrendatorn till Svenstorp 20:1 m fl önskar anlägga en våtmark 

som ska samla upp näringsämnen som kommer från egna jordbruket och 

Bräkneån. Vatten ska pumpas in från ån. Våtmarken ska också kunna 

användas för bevattning.  

Bedömning 

Bifogar våtmarksutredning gjord av Naturvårdsingenjörerna AB. 

 

Stadsarkitekten har listat tillstånd som krävs och vilka intressen som behöver 

tillgodoses.  

 

Miljö och hälsoskyddsenheten uttalar att det generellt är positivt att 

nyanlägga våtmarker och småvatten då det både gynnar biologisk mångfald 

och näringsläckage från lantbruket. Det är dock åtgärder som är tillstånds- 

eller möjligen anmälningspliktiga som ex vattenverksamhet. Åtgärderna får 

inte påbörjas utan att Länsstyrelsen gett lov.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att ställa sig 

positiva till att arrendatorn anlägger en våtmark på kommunens mark, del av 

Svenstorp 20:1. Arrendatorn genomför och bekostar själv/söker bidrag till 

projektet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

positiva till att arrendatorn anlägger en våtmark på kommunens mark, del av 

Svenstorp 20:1. Arrendatorn genomför och bekostar själv/söker bidrag till 

projektet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att arrendatorn anlägger en våtmark 

på kommunens mark, del av Svenstorp 20:1. Arrendatorn genomför och 

bekostar själv/söker bidrag till projektet. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Eva Lydin  

Arrendatorn 
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§ 341 Dnr 2020-000530 001 

Ansvarsfördelning lokalförsörjning 

 

Sammanfattning  

Det pågår ett framtagande av förslag till en policy för lokalförsörjning i 

Ronneby Kommun. Syftet med det är att tydliggöra styrning, 

ansvarsfördelning och inriktning för hur kommunen ska hantera sin 

lokalförsörjning och var olika lokalfrågor ska hanteras och beslutas. 

För att gå vidare i detta arbete behövs ett beslut om styrning och 

ansvarsfördelning gällande lokalfrågor samt ett uppdrag till nämnderna 

gällande lokalrevision.  

Bedömning 

Nämndernas lokalrevison 
 

Det har påbörjats ett omfattade arbete med att ta fram Ronneby Kommuns 

första lokalförsörjningsplan. Det är ett resurskrävande arbete och ansvaret 

för att ta fram respektive förvaltnings del behövs delegeras ut till nämnderna. 

Första delen är en lokalrevision, vilket innebär en inventering och 

beskrivning av befintliga lokaler, en bedömning av dess ändamålsenlighet 

och kapacitet och därefter en behovsbedömning och prognos på kort och 

lång sikt. Behov av utökad lokalanvändning ska vara väl motiverat och 

underbyggt. 

Ovanstående ska ske enligt gemensamt tillvägagångssätt som överenskoms 

av lokalstrateg och lokalplaneringsgrupp. 

 

När nämnden godkänt lokalrevisionen för sin verksamhet så fortgår därefter 

arbetet i lokalplaneringsgruppen där behoven ställs emot varandra för 

samplanering och prioritering. I berörda fall sker samverkan med planarbete 

och budgetarbete för att mynna ut i ett förslag till lokalförsörjningsplan. 

Denna tas därefter upp för beslut i Kommunfullmäktige och ska revideras 

årligen. 

För Teknik-, Fritid och Kulturnämnden gäller dessutom att en lokalrevison 

och bedömning av samtliga ägda lokaler ska göras som fastighetsägare. 

 

För att en kommunövergripande lokalförsörjningsplan ska kunna vara klar 

för beslut under 2021 så behöver nämnderna ha lämnat in sin lokalrevision 

till lokalplaneringsgruppens gemensamma arbete för samplanering i mars 

2021.  
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Ansvarsfördelning 
 

För att arbetsgången ska vara tydlig och till dess att en mer omfattande 

policy för lokalförsörjning finns upprättad föreslås följande 

ansvarsfördelning gälla i lokalfrågor. 

 

Kommunstyrelsen 

Ansvarig för kommunens strategiska lokalförsörjning och är beslutande i 

frågor som lokalstrateg och lokalplaneringsgrupp bereder, med undantag för 

den övergripande lokalförsörjningsplanen, som ska beslutas i 

Kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige 

Fastställer långsiktig lokalförsörjningsplan för hela kommunens verksamhet. 

Beslutar om externa hyreskontrakt med en löptid som överstiger fem år, 

liksom externa hyreskontrakt med en löptid som är kortare än fem år men 

med en årshyra som är 10 prisbasbelopp eller högre. 

 

Nämnderna 

Nämnden ansvarar för att årligen lämna sin verksamhets lokalrevision 

(nuläge och prognos) för vidare beredning i lokalplaneringsgruppen.  

Varje nämnd ska representeras av en tjänsteman till lokalplaneringsgruppen 

som verkar för ett kommunövergripande samarbete i lokalfrågor. 

Nämnderna äger enligt sina respektive reglementen rätt att, inom ramen för 

sin budget, sluta avtal om förhyrning av lokaler med längsta hyrestid om fem 

år eller med en högsta hyra uppgående till 10 prisbasbelopp per år.  

I de fall där hyrestiden överstiger fem år eller 10 prisbasbelopp krävs beslut 

av fullmäktige. 

Vid lokalbehov utanför fastställd plan ska samråd med lokalstrateg ske innan 

hyresavtal får tecknas. 

 

Lokalstrateg, Mark- och exploateringsenheten 

Lokalstrategen är kommunens sammanhållande funktion i lokalfrågor och 

stöttar förvaltningarna. 

Samtliga behov av lokaler ska anmälas till lokalstrategen, för en bedömning 

av möjliga åtgärder.  

Lokalstrategen leder det kommunövergripande arbetet i 

lokalplaneringsgruppen och är drivande i arbetet med kommunens 

lokalförsörjningsplan. 

Lokalstrategen beslutar om lokalnyttjande och uppdrar åt Fastighetsenheten 

att teckna hyresavtal enligt dess delegation. 

Lokalstrategen har i uppgift att, tillsammans med förvaltningarna, se över 

lokalers användning och nyttjande så att de används så effektivt som möjligt 

och kan därför besluta om att ändra verksamhet i lokal och initiera 
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uppsägning av hyresavtal. 

När verksamheters behov ställs mot varandra i lokalfrågor har lokalstrateg 

mandat att besluta i frågan. 

 

Fastighetsenheten 

Fastighetsenheten är hyresvärd gentemot förvaltningarna och viss extern 

verksamhet och ansvarar för den löpande kontakten och även vissa 

lokalärenden inom befintligt hyresavtal.  

Enligt delegationsordning (uppdaterad 2019-10) har fastighetschef och 

förvaltningschef på Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen rätt att besluta 

hyra ut kommunens lokaler med en längsta kontraktstid om fem år.  

Anvisning av nya hyresavtal sker via lokalstrateg. 

Fastighetsenheten ska arbeta tillsammans med lokalstrateg i frågor som berör 

lokaler och eventuella förändringar i lokalbeståndet. 

Enligt reglemente för Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden (KF 2018-12-19) 

ska nämnden ansvara för drift, underhåll och uthyrning av kommunens 

fastigheter.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige 

 

att uppdra åt samtliga nämnder att ansvara för att en lokalrevison påbörjas 

för respektive förvaltningens verksamhet och att arbetet rapporteras för 

vidare beredning i lokalplaneringsgruppen senast mars 2021 

 

att uppdra åt Teknik-, Fritid och Kulturförvaltningen att även göra en 

lokalrevision med bedömning av samtliga ägda lokaler ur 

fastighetsägarperspektiv 

 

att godkänna att ovanstående ansvarsfördelning i lokalfrågor gäller tills nytt 

beslut fattas 

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till övriga nämnder för 

yttrande senast 1 februari 2021. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Peter Bowin (V).  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till samtliga nämnder för yttrande 

senast 1 februari 2021. 

________________ 

Exp: 

Nämnderna 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng 

Mark- och exploateringsenheten, Hanna Bodesund  
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§ 342 Dnr 2020-000380 000 

Målarbete Kommunstyrelsen 2021-2022- Förslag till mål 

 

Sammanfattning  

På kommunstyrelsens sammanträde beslutades nedan arbetsgång avseende 

framtagande av kommunstyrelsen (KS) mål för 2021-2022. 

 1/9 workshop nämndmål förtroendevalda KS 

 9/9 arbetsgrupp (KLF) arbetar fram förslag till mål och indikatorer 

för 2021/2022 

 6/10 förslag presenteras och beslut tas om förslaget behöver 

bearbetas mer eller om det är klart för beslut i KS 

 14/10 om ej beslut den 6/10, arbetsgrupp arbetar med eventuella 

justeringar 3/11 om ej beslut den 6/10, slutgiltigt beslut i KS. 

 

Workshopen på KS fick en annan ingång.  Istället arbetade KS med att ta 

fram de viktiga frågorna som kommunledningsförvaltningen (KLF) ska 

arbeta med. Samtidigt har KLF:s ledningsgrupp, på initiativ av 

kommundirektören och utvecklingschefen för den strategiska 

utvecklingsenheten (SUE), påbörjat ett utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet 

påbörjas genom att KLF genomför tre workshopar. Vid första tillfället 

presenterades bl.a. de viktiga frågorna. Det planerade arbetet med att ta fram 

förslag till mål och indikatorer har inte genomförts i KLF.  

Förslag på mål 2021 

Utvecklingschefen och verksamhetsutvecklaren på SUE tillsammans med 

kommundirektören föreslår att de mål som är framtagna för 2020 fortsätter 

att gälla för 2021. KLF finner att målen är relevanta även för kommande år 

och kan kopplas till de nya strategiska målområdena. Efter genomgång i KS 

i november av nämndens befintliga mål för 2020 har nämnden att bedöma 

om dess relevans och koppling mot de strategiska målområdena 2021.  
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Här nedan beskrivs målen och hur de kan kopplas till de strategiska 

målområdena 

 

Fler och snabbare till egenförsörjning 

Förbättra befintligt näringslivsklimat 

Barn och ungas behov 

Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 

Tillväxt och näringslivssamverkan 

Ekonomi i balans 

 

 Verksamheten ska effektiviseras med hjälp av digitalisering  

 Bilden av Ronneby i media och hos allmänheten ska bli mer positiv 

 Kommunen ska ha planberedskap som möjliggör byggande av bostäder 

och verksamhetsmark 

Ekonomi i balans för hållbar utveckling 

Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 

Tillväxt och näringslivssamverkan 

 

 Stärka och utveckla barn och ungas möjlighet till delaktighet och 

inflytande utifrån ett mångfaldsperspektiv 

Barn och ungas behov 

Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 

Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 

 

 En etablerad strategi för kompetensförsörjning 

Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 

Attraktiv arbetsgivarAttraktiv arbetsgivare 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Att anta kommunstyrelsens mål för 2020 är de mål som även kommer att 

gälla för 2021-2022 

Att om behov föreligger att revidera målen inför 2022 

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Anta att kommunstyrelsens mål för 2020 är de mål som även 

kommer att gälla för 2021-2022 

2. Om behov föreligger revidera målen inför 2022. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Anta att kommunstyrelsens mål för 2020 är de mål som även 

kommer att gälla för 2021-2022 

2. Om behov föreligger revidera målen inför 2022. 

________________ 

Exp: 

Strategiska utvecklingsenheten, Krister Svensson 

Strategiska utvecklingsenheten, Lotta Bolwede  
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§ 343 Dnr 2020-000536 001 

Fastställande av riskområden som särskilt bör beaktas 
under 2021 

 

Sammanfattning  

I tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll har 

kommunstyrelsen att i september varje år fastställa riskområden som särskilt 

bör beaktas i kommunens arbete med internkontrollplaner. Syftet med att 

kommunstyrelsen fastställer gemensamma riskområden för nämnder och 

bolagsstyrelser att beakta och analysera är att ge styrning och input i arbetet 

med intern kontroll. Uppdraget till nämnder och bolagsstyrelser är att utifrån 

riskområden se över risker i sin verksamhet med utgångspunkterna 

sannolikhet och konsekvens. Nämnder och bolagsstyrelser är dock fria att 

analysera även andra riskområden som ska gälla just för den egna nämnden 

eller bolagsstyrelsen och ta med dessa i sina internkontrollplaner. 

De kommunövergripande riskområdena för 2021 har efterfrågats av 

kommunens kvalitetsgrupp bestående av representanter från förvaltningar 

och bolag. Kvalitetsgruppen föreslår att de beslutade riskområdena för 2020 

fortsatt även ska gälla för 2021.  

Bedömning 

Kommunövergripande riskområden beslutade inför 2020 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 november 2019 att 

nedan riskområden särskilt ska beaktas av nämnder och bolagsstyrelser i 

arbetet med internkontrollplanerna. 

 

 Bemanning och kompetens 

 Ekonomi 

 Styrning 

 Arbetsmiljö 

 IT-system 

 Processer och rutiner 

 Post- och dokumenthantering 

 Introduktion av ny personal 
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Inför 2020 kompletterades de kommunkoncernövergripande riskområdena 

enligt 

följande: 

 

 Styrning - Med särskilt fokus på hur kända styrdokumenten är samt 

vilken roll de spelar i genomförande av verksamheten 

 Processer och rutiner- Med särskilt fokus på bisysslor, anmälan av 

och hantering av dessa 

 Processer och rutiner - Med särskilt fokus på hantering av anställning 

av närstående 

 

Riskområden med särskilt fokus bedöms utifrån gällande modell för 

riskanalys på samma sätt som för övriga risker 

 

De beslutade riskområdena är övergripande och kan med fördel användas 

över tid för systematik och spårbarhet i uppföljningen. Finner 

kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsen att det är relevant 

med ett särskilt fokus inom något område kan detta läggas till vid den årliga 

revideringen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget 

till gemensamma riskområden, med tillägg av specifika fokusområden, och 

ge nämnder och bolagsstyrelser att utifrån dessa riskområden analysera 

risker inom sin verksamhet. Riskområden med särskilt fokus bedöms utifrån 

gällande modell för riskanalys på samma sätt som för övriga risker.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget 

till gemensamma riskområden, med tillägg av specifika fokusområden, och 

ge nämnder och bolagsstyrelser att utifrån dessa riskområden analysera 

risker inom sin verksamhet. Riskområden med särskilt fokus bedöms utifrån 

gällande modell för riskanalys på samma sätt som för övriga risker. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Lova Necksten (MP).  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till gemensamma riskområden, med tillägg 

av specifika fokusområden, och ge nämnder och bolagsstyrelser att utifrån 

dessa riskområden analysera risker inom sin verksamhet. Riskområden med 

särskilt fokus bedöms utifrån gällande modell för riskanalys på samma sätt 

som för övriga risker. 

________________ 

Exp: 

Strategiska utvecklingsenheten, Krister Svensson 

Strategiska utvecklingsenheten, Lotta Bolwede  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

92(115) 
2020-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 344 Dnr 2020-000537 001 

Internkontollplan 2020 

 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen (KLF) ligger mycket efter i arbetet med 

internkontrollplan för 2020.  

 

I stort sett samtliga enheter inom KLF har internkontrollplaner för 2019. Den 

strategiska utvecklingsenheten (SUE) har ingen framtagen internkontrollplan 

för 2019. Kanslienheten har dock tagit fram ett förslag för 2020.  Dessutom 

kompletterar SUE med riskanalys samt kontrollmoment för de områden som 

KS har lagt till som särskilda områden att fokusera på. Bedömningen är att 

tillsammans har dessa planer relevans för 2020.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta 

- Kanslienhetens förslag för 2020 års internkontrollplan 

- SUE:s komplettering för de riskområden som KS lagt till att fokusera 

på 

- Att övriga KLF:s enheters internkontrollplaner för 2019 även ska 

gälla för 2020.      

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta: 

1. Kanslienhetens förslag för 2020 års internkontrollplan. 

2. SUE:s komplettering för de riskområden som KS lagt till att fokusera 

på 

3. Att övriga KLF:s enheters internkontrollplaner för 2019 även ska 

gälla för 20220. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), Lova 

Necksten (MP), Kenneth Michaelsson (C), Ola Robertsson (S) och Åsa 

Evaldsson (M).  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med följande tillägg: 

Kommunstyrelsen ger strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att till 

styrelsens sammanträde i december återkomma med en fullständig 

redovisning av gällande internkontrollplaner. I samband med detta ska även 

en utvärdering utifrån 2019 års internkontrollplaner lämnas och redovisas.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta Kanslienhetens förslag för 2020 års internkontrollplan. 

2. Anta strategiska utvecklingsenhetens komplettering för de 

riskområden som kommunstyrelsen lagt till att fokusera på. 

3. Att övriga enheters, vid kommunledningsförvaltningen, 

internkontrollplaner för 2019 även ska gälla för 2020. 

 

Vidare ger kommunstyrelsen strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att till 

styrelsens sammanträde i december återkomma med en fullständig 

redovisning av gällande internkontrollplaner. I samband med detta ska även 

en utvärdering utifrån 2019 års internkontrollplaner lämnas och redovisas. 

________________ 

Exp: 

Strategiska utvecklingsenheten, Krister Svensson 

Strategiska utvecklingsenheten, Lotta Bolwede  

Samtliga enhetschefer vid kommunledningsförvaltningen  
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§ 345 Dnr 2020-000533 011 

Förstudie Järnavik 

 

Sammanfattning  

Mark och exploateringsenheten var kallande till ett möte som genomfördes i 

oktober 2020. Närvarande var representanter från Fritidsdelen av Teknik- 

fritid och kulturförvaltningen, stadsarkitekten från Miljö- och 

Byggnadsförvaltningen samt översiktsplaneraren tillhörande Strategiska 

Utvecklingsenheten. Syftet med mötet var att lyfta frågan kring att se över 

Järnaviksområdet i sin helhet och i förhållande till Bräkne Hoby. Detta för 

att kunna ta ett helhetsgrepp om området och dess framtida utveckling och 

möjlighet att fatta långsiktigt hållbara strategiska beslut i och kring 

Järnaviksområdet.  

Bedömning 

Mötet var initierat från mark och exploateringsenheten för att lyfta frågan 

kring Järnavik. Enheten får många frågor kring kommunens ståndpunkt i 

olika frågor och hur kommunen ser på utveckling utav Järnaviksområdet. 

Idag har mark- och exploateringsenheten ett antal uppdrag i Järnavik, bland 

annat VA-dragning och utökning av parkeringsytor. Föreningar och andra 

intressenter i området önskar en tydliga dialog med kommunen om Järnaviks 

framtid.  

 

I dialog med närvarande under tidigare nämnt möte var den gemensamma 

bedömningen att det finns ett behov av att göra en Förstudie av hela 

Järnaviksområdet. Förstudien ska komma fram till vilket underlag, typ av 

analyser, planer eller program som behöver genereras. Området som behöver 

ingå i förstudien är hela Järnaviksområdet med dess koppling till Bräkne-

Hoby.  

 

Förstudien och denna skrivelse är gemensam för Strategiska 

utvecklingsenheten, Mark- och exploateringsenheten samt miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Översiktsplanerare Maria Andersson Barrdahl på 

Strategiska Utvecklingsenheten som är ansvarig för den översiktliga 

planeringen bör få uppdraget att processleda en sådan förstudie.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att ge Strategiska Utvecklingsenheten i uppdrag att påbörja arbetet med en 

förstudie för Järnaviksområdet och dess koppling till Bräkne-Hoby.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge strategiska 

Utvecklingsenheten i uppdrag att påbörja arbetet med en förstudie för 

Järnaviksområdet och dess koppling till Bräkne-Hoby. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen ger strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att påbörja 

arbetet med en förstudie för Järnaviksområdet och dess koppling till Bräkne-

Hoby. 

________________ 

Exp: 

Strategiska utvecklingsenheten, Krister Svensson 

Strategiska utvecklingsenheten, Maria Andersson Barrdahl  
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§ 346 Dnr 2020-000539 231 

Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet  

 

Sammanfattning  

Bostadsförsörjningsprogrammet som antogs i kommunfullmäktige 2018-02-

22 och beskriver målen för bostadsbyggande i kommunen.  Förslagsvis följs 

arbetet med uppföljning av Bostadsförsörjningsprogram upp årligen i 

samband med den årliga uppföljning som görs av Utbyggnadsplanen för 

bostäder då ny statistik tas fram i form av befolkningsprognoser, pågående 

detaljplanearbete, antal nybyggda bostäder i respektive område och liknande. 

I år är det en utökad fördjupning av Utbyggnadsplan för bostäder vilket 

kräver uppdaterad statistik kopplat till Bostadsförsörjningsprogrammet.  

Bedömning 

Strategiska utvecklingsenheten och ansvarig för översiktsplanarbetet i 

kommunen har nyligen startat upp arbetet med uppföljningen av 

utbyggnadsplanen för bostäder samt i och med detta ses nuvarande statistik i 

bostadsförsörjningsprogrammet över. I år görs en fördjupad uppföljning av 

Utbyggnadsplanen för bostäder och i och med detta bör även 

bostadsförsörjningsprogrammet ses över mer i sin helhet och uppdatera 

valda delar då dokumenten är starkt sammankopplade 

Förslag till beslut 

Strategiska utvecklingsenheten önskar beslut från KS hur KS ställer sig 

gällande behovet att först utvärdera och aktualitetspröva 

Bostadsförsörjningsprogrammet i sin nuvarande form innan vidare arbete tas 

av Strategiska utvecklingsenhetens i arbete med uppföljning och eventuell 

revidering av valda delar i Bostadsförsörjningsprogrammet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

positiva till en utvärdering och aktualitetsprövning innan revidering av 

programmet sker. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en utvärdering och 

aktualitetsprövning innan revidering av programmet sker. 

________________ 

Exp: 

Strategiska utvecklingsenheten, Maria Andersson Barrdahl  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

98(115) 
2020-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 347 Dnr 2020-000513 170 

Taxabestämmelser inklusive avgift avseende rengöring 
och brandskyddskontroll Räddningstjänsten Östra 
Blekinge 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten har med hjälp av Karlskrona kommun upphandlat 

sotningsverksamhet. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram 

underlag och mallar som räddningstjänsten använt för upphandlingen. I 

samband med framtagandet har SKR haft dialog med branschen och har låtit 

referensgrupper med företrädare från både kommuner och utförare vara 

delaktiga i arbetet. 

 

Efter utvärdering av upphandlingen har räddningstjänsten beslutat att anta 

det mest fördelaktiga anbudet med avseende på pris och kvalitet. Avtal har 

tecknats med entreprenör med förbehållet att Kommunfullmäktige ska 

besluta om taxa för tjänsterna. Taxan bygger på det pris som entreprenören 

(Ronneby Sotningsdistrikt) angett i sitt anbud.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Ronneby föreslås besluta att: 

1. Enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 

taxabestämmelser för taxor enligt LSO avseende rengöring och 

brandskyddskontroll för Ronneby kommun. 

2. Fastställa ny taxa för rengöring och brandskyddskontroll att gälla 

fr.o.m. 2021-01-01 

3. Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge för varje 

kalenderår får besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna med 

den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den 

version av sotningsindex som finns publicerad på SKR:s hemsida i 

oktober månad. 

4. Delegationen till direktionen enligt ovan är giltig till och med året 

efter valår, samt 

5. Ny direktion efter politiskt val lämnar hemställan till respektive 

kommunfullmäktige att delegera beslut om uppräkning enligt ovan 

angivna index.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 

taxabestämmelser för taxor enligt LSO avseende rengöring och 

brandskyddskontroll för Ronneby kommun. 

2. Fastställa ny taxa för rengöring och brandskyddskontroll att gälla 

fr.o.m. 2021-01-01 

3. Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge för varje 

kalenderår får besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna med 

den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den 

version av sotningsindex som finns publicerad på SKR:s hemsida i 

oktober månad. 

4. Delegationen till direktionen enligt ovan är giltig till och med året 

efter valår, samt 

5. Ny direktion efter politiskt val lämnar hemställan till respektive 

kommunfullmäktige att delegera beslut om uppräkning enligt ovan 

angivna index. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 

taxabestämmelser för taxor enligt LSO avseende rengöring och 

brandskyddskontroll för Ronneby kommun. 

2. Fastställa ny taxa för rengöring och brandskyddskontroll att gälla 

fr.o.m. 2021-01-01 

3. Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge för varje 

kalenderår får besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna med 

den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den 

version av sotningsindex som finns publicerad på SKR:s hemsida i 

oktober månad. 

4. Delegationen till direktionen enligt ovan är giltig till och med året 

efter valår, samt 

5. Ny direktion efter politiskt val lämnar hemställan till respektive 

kommunfullmäktige att delegera beslut om uppräkning enligt ovan 

angivna index. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 348 Dnr 2020-000509 007 

Delårsrapport 2020 Cura Individutveckling 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Cura Individutveckling överlämnar delårsrapport för år 

2020.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera delårsrapporten till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera delårsrapporten till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 349 Dnr 2020-000050 109 

Besvarande av medborgarförslag - skylt och 
hundbajstunnor till nya cykelbanan i Johannishus 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-09-15 § 150 

Förslagsställaren skriver följande: Vi är många och tacksamma för den nya 

gång och cykel bana men, det börjar bli otrevligt o gå där, i iallafall mellan 

Djurtorp o samhället norrut, Väldigt mycket hundbajs till och med på 

stolpfundamenten och där i mellan, Jag vill föreslå att det snarast kommer 

upp både skylt och bajs tunnor, det är faktiskt häpnas väckande att folk är så 

nonchalanta.  

Bedömning 

Ronneby kommun är inte väghållare och råder inte över situationen annat än 

vi kan uppmana hundägare att inte rasta sina hundar på ett sätt som inte 

medför otrevligheter för gång- och cykeltrafikanter. Förslagsställaren bör 

ställa frågan till Trafikverket som är den som ansvarar för nämnd gång- och 

cykelväg.  

Förslag till beslut 

Teknik- Fritid och Kulturnämnden avslår förslaget och hänvisar 

förslagsställaren till Trafikverket.  

Arbetsutskottets förslag 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget och hänvisa förslagsställaren till 

trafikverket. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget och 

hänvisa förslagsställaren till trafikverket. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 350 Dnr 2020-000072 109 

 Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Anlägga en 
mobil isbana på torget vintertid 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-09-15 § 147 

Per-Olof Berggren har 200302 inkommit med ett medborgarförslag om att 

anlägga en mobil isbana på torget i Ronneby. Det framgår inte i förslaget om 

förslagsställaren avser en plastbana eller en konstfrusen isbana. 

Förslagsställaren uppger heller inte syftet med förslaget..  

Bedömning 

Ronneby kommun har två isytor som är tillgängliga för allmänheten, Soft 

center arena och Ronneby isstadion. Ronneby kommun har i jämförelse med 

grannkommunerna en hög grad av tillgänglighet till isytor för allmänheten.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets beslut 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 351 Dnr 2020-000300 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - 
Genomfartsled mellan Ronnebyvägen och 
Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-09-15 § 148 

För att underlätta trafik mellan östra och västra delen av staden, bygg ut 

Djupdalsvägen för genomfart mellan Ronnebyvägen och Viggenområdet. 

Korsning av järnvägen bör vara planfri dvs under eller över densamma.  

Bedömning 

Ronneby kommun äger inte denna väg eller någon mark som idag går mellan 

Ronnebyvägen och Viggenområdet, det är privat väg och mark. Denna väg 

är väldigt smal och begränsad belastningsmässigt då den går rakt igenom 

Djupadalsgård samt över Ronnebyån och järnvägen. Köpa in väg och mark 

samt bygga om bron och göra en planfri järnvägsövergång bedöms inte 

realistisk och ekonomisk försvarbart då det finns andra och mycket bättre 

tillfartsvägar till Viggenområdet.  

Förslag till beslut 

Teknik- Fritid och Kulturförvaltningen förslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att avslå medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets förslag 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 352 Dnr 2020-000288 109 

Besvarande av medborgarförslag - Gräs-
/konstgräsmatta vid ställplatsen Östra Piren 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag är inkommer gällande att förse ställplatsen på Ronneby 

Marina med gräsmattor mellan husbilsplatserna. Motiveringen för detta är att 

det skulle göra platsen med attraktiv och medföra ett större besökartal. Lika 

så är det även föreslaget att kommunen ska ha med i sina planer för området 

att förse byggnader med fiskbutik, rökeri och även en restaurang i framtiden.  

Bedömning 

Någon from av gräsmattor vid ställplatstserna är inte planerat sedan tidigare. 

Området i sig har under det senaste året förändrats radikalt med 

handelstorget med dess handelsbodar och fik, parken med sin lekplats och 

kommande trädplanteringar, evenemangsytan mot kajen samt servishuset 

och den lilla parken i direkt anslutning till ställplatserna. Samtidigt kommer 

entrén till området förändras så att det framöver blir tydligare att man 

kommer till ett förnyat område. Den gråa oasen av gropar, grus och asfalt 

som tidigare har varit det man såg när man nyttjade ställplatserna är inte 

längre det man ser.  

 

Att förse ställplatserna med någon from av gräsytor mellan samtliga 

husbilsplatser skulle medföra stora kostnader i drift och underhåll för 

Gatuenheten samtidigt som införskaffandet av gräsmattorna inte är 

medräknad i projektet.  

 

Gällande förslaget med fiskbutik, rökeri oh restaurang är det följt möjligt att 

använda någon av handelsbodarna till en butik samt fiket till lättare förtäring, 

i övrigt är den utbyggnad som är utförd det som gäller för platsen. Längst 

upp i norr på piren bedrivs det redan idag försäljning av fisk.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

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

Johansson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att ge teknik-fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag 

att på 10 platser i kommunen, ställplatserna på Östra Piren inkluderat,  

placera ut konstgräs på prov.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Bengt Sven Åke Johanssons (SD) förslag röstar nej.       
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges tolv (12) ja-röster 

och fyra (4) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Silke Jakob (C)* X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Peter Bowin (V)* X   

Ola Robertsson (S) X   

Jan-Eric Wildros (S) X   

Lova Necksten (MP) X   

Nicolas Westrup (SD)  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Anders Oddsheden (SD)*  X  

Gina Hellberg Johansson (SD)  X  

    

Totalt  12 4  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 353 Dnr 2018-000503 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Lena Mahrle (L) om en inkluderade kulturskola  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-01-24 § 7    

Suzi K Knutsson, chef Ronneby Kulturskola, inledde med en kort 

presentation av sig själv och verksamheten.  

Vidare redogjorde Knutsson för framtaget förslag till yttrande i vilket 

följande anförs; 

” KF-ledamoten Lena Mahrle (L) har i en motion lagt förslag att 

komplettera Ronneby Kulturskolas befintliga verksamhet så att barn och 

unga med funktionsvariationer eller behov av särskilt stöd får ett naturligt 

utrymme. Hon föreslår att dessa barn och unga ges möjlighet utifrån sina 

egna förutsättningar att utöva olika kulturuttryck inom en särskild 

funktionsvariationsinriktning placerad i lokaler på Sockerbruket. 

 

Uppdraget i motionen är således att ta fram kostnadsberäkning, omfattning, 

utformning och realistisk tidsplan för att införa en inkluderande kulturskola. 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till utbildningsnämnden för 

vidare hantering och jag har blivit tilldelad uppdraget. 

Hur många barn och ungdomar med funktionsvariationer eller som är i 

behov av särskilt stöd finns det i Ronneby Kommun: 

Just nu finns 17 barn inskrivna i grundsärskolan, 6 i träningsskolan och 30 

ungdomar i gymnasiesärskolan. Inga av dessa är elever i kulturskolans 

frivilliga verksamhet för närvarande. Det finns inga bra sätt för oss att få 

kännedom om vilka av kommunens barn och unga har behov av särskilt stöd 

– och därför vet vi inte hur många av dem är elever i vår frivilliga 

verksamhet. 

 

Vad vi redan gör för barn och unga med funktionsvariationer: 

Frivillig verksamhet 

 Befintlig inriktning (förutom Bild och form, Dans, 

Drama/Teater och Musik) som heter Särskilt för dig 
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med funktionsvariation – en kurs i drama/teater i stil 

med Glada Hudik-teatern 

 I övriga kurser anpassar lärarna sin undervisning efter 

elevens/gruppens förutsättningar så det är fullt möjligt 

för barn och unga med funktionsvariationer eller 

behov av särskilt stöd att delta i kurserna 

 I grundskolan, grundsärskolan och förskolan 

 Vi erbjuder samtliga klasser/barngrupper ett 

”kulturprogram” varje år där eleverna får pröva och 

utveckla sin förmåga till eget skapande inom olika 

uttrycksformer såsom drama, dans samt skapande i 

bild och form i linje med kulturuppdraget i läroplanen 

– under ledning av pedagoger med spetskompetens i 

kulturuttrycken.  

 Flera av kulturskolans lärare undervisar kursen 

Estetisk verksamhet för elever i både det nationella 

programmet och det individuella programmet på 

gymnasiesärskolan 

Delaktighet för alla 

 Ronneby Kulturskola deltar i 

utbildningsförvaltningens projekt Delaktighet för alla 

där vi kommer att kartlägga vår verksamhet ur 

delaktighetsperspektivet och sedan arbeta med 

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) 

Värderingsverktyg vars syfte är att öka medvetenheten 

och kunskapen om funktionsnedsättningar och 

förbättra lärmiljön i verksamheten 

 

Vad i förslaget som inte hör till vårt uppdrag:  

Ur motionen, ”Huvudtanken är alltså; skapa en plats för kulturskola med 

inriktning funktionsvariation, särskilt stöd och daglig verksamhet.”  

Insatsen daglig verksamhet omfattar personer i yrkesverksam ålder. Då 

målgruppen för kulturskolans uppdrag är barn och unga t o m 

gymnasieåldern är daglig verksamhet inte något som vi ska syssla med. 

 

Vi vill inkludera och integrera: 

Kulturskoleutredningens rapport, En inkluderande kulturskola på egen grund 

(SOU 2016:69), som är en av rapporterna som gav upphov till denna motion, 
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föreslår att kulturskolans verksamhet bör inkludera barn och unga oavsett 

kön, ålder, kulturell/språklig bakgrund eller socioekonomisk bakgrund – och 

såklart funktionsnedsättning. Vi har inget tillförlitligt underlag men den bild 

vi har av våra elever är att de flesta har inga förhindrande 

funktionsvariationer, har svenska som modersmål och föräldrar som är 

relativt välutbildade och som i många fall själva har gått på musik- eller 

kulturskola. Det finns med andra ord flera grupper som inte tar del av 

kommunens frivilliga kulturskoleverksamhet. Vi vill utveckla vår 

verksamhet på ett sätt som gör det lättare och/eller mer intressant för alla 

som vill att delta.  

 

Vår plan för att göra Ronneby Kulturskola mer inkluderande på flera 

sätt: 

Den tilldelade tiden var för kort för att på ett bra sätt göra en 

kostnadsberäkning, omfattning, utformning och realistisk tidsplan för att 

införa en inkluderande kulturskola. Vi skulle istället vilja göra en grundlig 

utredning där vi träffar grupperna som vi inte når och tar reda på vad de 

skulle vilja göra för aktiviteter på kulturskolan och vad som hindrar dem att 

komma till oss. Vi vill ta tillvara andra kulturskolors erfarenheter och titta på 

goda exempel i kommuner vars kulturskolor har ungefär samma resurser 

som vi har i Ronneby t ex ska vi satsa på att förbättra förutsättningarna för 

barn och unga med funktionsvariationer i vår ordinarie verksamhet 

(inkludering) eller om tröskeln blir lägre för att de ska vilja delta om vi 

skräddarsyr kurser utifrån deras förutsättningar. Med dessa lärdomar i hand 

vill vi sedan lägga upp en strategisk och realistisk plan för hur vi sedan ska 

gå tillväga där kostnadsberäkning, omfattning, utformning och tidsplan finns 

med. 

 

Vi har en verksamhetsutvecklare i personalgruppen som jobbar med 

utvecklingsfrågor på 10% av heltid och undervisar i bild och form övriga 

delen av sin tjänst. Hen skulle kunna få ett extra uppdrag att göra en 

utredning som resulterar i en handlingsplan för att göra kulturskolan mer 

inkluderande. För att få tid för uppdraget behöver hen släppa en stor del av 

sin undervisning. För att det inte ska påverka våra elever behöver vi medel 

för en vikarie som tar hand om bildundervisningen på motsvarande tid. 

 

Om detta inte är möjligt kan vi ta fram en handlingsplan ändå under rådande 

förutsättningar – men det tar naturligtvis längre tid att få fram. ”  
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Utbildningsnämndens beslut 2019-01-24 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande och antar den 

som sin egen,  

samt att vidare utredning görs av den verksamhetsutvecklare som arbetar 

med det, men att det görs på de 10 % som är avsatta för utvecklingsfrågor. 

Arbetsutskottets beslut 2020-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

114(115) 
2020-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 354 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Delegationsbeslut § 223 Ronneby gamla soptipp Ågården - 

Föreläggande om utredning. Till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterat delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

115(115) 
2020-11-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 355 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

- Bräkneåns Vattenråd, Information till medlemmarna i Bräkneåns 

Vattenråd 

- Ivar Scotte, Gyllene koppen – Nominera årets föreningsvänligaste 

kommun2020 

- Bengt Halén, Upprop för det svenska landskapet 

- Leon Runfors, Gymnasieskolor och deras hantering av Coronaviruset 

- Länsstyrelsen Blekinge län, Beslut ansökan om 

byggnadsminnesförklaring av Kockums utställningshall 

- Länsstyrelsen Skåne, Beslut om ändring av villkor Ronneby 

flygflottilj F 17 

- SKR, Cirkulär 20:39, 20:40 

- SKR, Cirkulär 20:37, 20:38 

 

Protokoll 

- Cura Individutveckling 20201002 

- Samverkansnämnden i Blekinge 20201002 

- Väbynäsvägens Samfällighetsförening 20200726 

Protokollsutdrag 

- Teknik-, fritid- och kulturnämnden 20200915 § 141, § 154 

- Miljö- och byggnadsnämnden 20201008 § 289 

- Vård- och omsorgsnämnden 20200930 § 113 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 


