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§ 188 Dnr 2022-000006 101 

Val av justerare  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Ola Robertsson (S) 

till att jämte ordförande justera kvällens protokoll. Justering sker torsdag 

2022-11-03 kl. 15:00. 

________________ 

Exp: 
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§ 189 Dnr 2022-000014 101 

Godkännande av dagordning KF 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lennarth Förberg (M) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

1. Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Ronneby 

Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB, Jan 

Demerud (M), lyfts in som ärende sex på dagordningen. 

2. Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i AB Ronneby 

Helsobrunn, Annette Rydell (S), lyfts in som ärende sju på 

dagordningen.  

3. Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige, Josefine Jönsson (S), lyfts in som ärende åtta på 

dagordningen 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.  

________________ 
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§ 190 Dnr 2022-000007 101 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande medborgarförslag: 

 

Dnr Ärendemening Beredning Beslut 

2022/456 MEDBORGARFÖRSLAG inför 
möjlighet till sol-fjärrvärme i 
närheten av fjärrvärmeverket på 
Ställverksvägen 

Ronneby Miljö- och 
teknik AB 
Kommunstyrelsen 
(Mark- och 
exploateringsenheten) 

KF 

2022/482 MEDBORGARFÖRSLAG 
kulturhistoriska byggnader 
skyltas på Nedre Brunnsvägen 

Teknik-fritid- och 
kulturnämnden 
(TFKN) 

Kommunstyrelsen 
(Näringslivsenheten) 

KS 

2022/491 MEDBORGARFÖRSLAG 
avfallsdepå för bussar och 
husbilar 

TFKN TFKN 

2022/504 MEDBORGARFÖRSLAG belysning 
på Rustorpsvägen 

TFKN 
(tidigare beslut KF 
2021-12-21) 

TFKN 

2022/515 MEDBORGARFÖRSLAG skyltning 
i Brunnsskogen 

TFKN TFKN 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hantera medborgarförslagen i enlighet med 

nedan: 

Dnr Ärendemening Beredning Beslut 

2022/456 MEDBORGARFÖRSLAG inför 
möjlighet till sol-fjärrvärme i 
närheten av fjärrvärmeverket på 
Ställverksvägen 

Ronneby Miljö- och 
teknik AB 
Kommunstyrelsen 
(Mark- och 
exploateringsenheten) 

KF 

2022/482 MEDBORGARFÖRSLAG 
kulturhistoriska byggnader 
skyltas på Nedre Brunnsvägen 

Teknik-fritid- och 
kulturnämnden 
(TFKN) 

Kommunstyrelsen 
(Näringslivsenheten) 

KS 

2022/491 MEDBORGARFÖRSLAG 
avfallsdepå för bussar och 
husbilar 

TFKN TFKN 

2022/504 MEDBORGARFÖRSLAG belysning 
på Rustorpsvägen 

TFKN 
(tidigare beslut KF 
2021-12-21) 

TFKN 

2022/515 MEDBORGARFÖRSLAG skyltning 
i Brunnsskogen 

TFKN TFKN 

    

 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  
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§ 191 Dnr 2022-000408 194 

Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till AB 
Ronnebyhus ordförande Lena Mahrle (L) angående 
Björkliden, Eringsboda 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson (RP) ställer följande fråga till Lena Mahrle (L): 

Björkliden är ett omtyckt trygghetsboende. Under många år har det likväl 

funnits två klagomål: 

a. Björkliden är det enda boendet i kommunen där kallhyra tillämpas. 

Uppvärmningen sker med direktverkande el. De kraftigt höjda 

elpriserna medför därför en rejäl höjning av boendekostnaderna för 

hyresgästerna. Därav följer boendets attraktivitet sjunker drastiskt. 

Det blir intressant att söka alternativ. Trygghetsboendet har för den 

enskilde bland annat fördelen med gemenskap. För kommunen är 

fördelen att hemtjänsten blir billigare då personalen slipper resor. 

b. Björklidens lägenheter anses vara synnerligen dåligt isolerade. 

Gardinerna fladdrar redan vid måttlig vind. 

 

Frågan är: Kommer Ronnebyhus i närtid att vidta åtgärder till hyresgästernas 

fromma? 

 

Magnus Gustafsson (C), 1:e vice ordförande i AB Ronnebyhus besvarar 

frågan muntligen..  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Sune Håkansson 

Lena Mahrle  
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§ 192 Dnr 2022-000289 193 

Interpellation ställd av Peter Bowin (V) till teknik-, fritid 
och kulturnämndens ordförande Anders Bromee (M) 
angående Nyttjanderättsobjekt/minnessakerna i 
Silverforsens kaffestuga - igen 

 

Sammanfattning  

Peter Bowin (V) lämnar följande interpellation ställd till Anders Bromée 

(M): 

Efter påpekande från Vänsterpartiet efter försäljningen av Silverforsen 

gjordes en inventering (tidigare Rebeckas inventarier som skänktes i 

samband med hennes frånfälle) av de saker som fanns i Silverforsens 

kaffestuga, bestående av 104 föremål, som efter inventeringen benämndes 

nyttjanderättsobjekt och minnessaker. Denna inventering gjordes ett par år 

efter försäljningen. År 2011 sålde Ronneby kommun stugan till en 

privatperson som skulle driva verksamheten vidare i Rebecka Svenssons 

anda.  

 

I detta skriftliga avtal mellan Ronneby kommun och köparen av 

anläggningen som upprättades 2013 benämns minnessaker och möbler som 

nyttjanderättsobjekt med diverse statuter (t.ex. 6:1 Minnessakerna ska hållas 

i vårdat skick) och där särskilt punkt 9 om hävning av avtalet är värd att 

beakta. 

 

Eftersom villkoren för utlåningen av minnessakerna inte har pågått i den 

anda som rådde vid försäljningen och det inte har pågått någon offentlig 

verksamhet där på ytterligare flera år kanske punkt 9 i avtalet ska studeras av 

lämplig verksamhet och tjänsteman igen på uppdrag av nämnden?  

 

I ett Interpellationssvar den 29 oktober 2020 menar ordförande att syftet är 

att minnessakerna skall användas som inventarier av 

nyttjanderättsinnehavaren. Dessa får inte flyttas eller lånas ut utan 

kommunens skriftliga samtycke. Ordföranden hävdar också att inget mer 

specifikt anges i avtalet men att kommunen har rätt att genomföra 

besiktningar av minnessakerna vilka skall hållas i vårdat skick.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(83) 
2022-10-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Avtalet kan hävas på 30 dagar om part i väsentlig grad inte utför sina 

åligganden och rättar inom 30 dagar efter skriftlig erinran. Ordförande har 

dock inte kunnat finna i avtalet huruvida det är ett krav att bedriva någon 

särskild verksamhet eller någon särskild anda och själva essensen av 

kulturarvet förskingras i juridikens anda. Inte heller i själva köpeavtalet för 

fastigheten kan ordförande finna några krav på hur inventarierna skall 

användas. Ett kulturarv förskingras och ingen tar ansvar.  

 

Vid ett samtal med nyttjanderättsinnehavaren 2020 säger han att 

inventarierna vårdas väl men att ingen kontinuerlig verksamhet bedrivs i 

Kaffestugan. Det är kanske dags för en besiktning? 

 

Hur inventarierna skulle hanteras i framtiden hade ordförande inget svar på 

men hans ”avsikt [var] att låta Kulturutskottet utreda denna frågan 

tillsammans med ansvariga tjänstemän och återkomma i frågan”. 

 

I interpellationen frågade Vänsterpartiet hur Ronneby kommun skall hantera 

kulturföremål i ett övergripande perspektiv och ordförande avsåg också i 

denna fråga att låta kulturutskottet hantera detta vidare.  

 

Vad blev resultatet?  

 

Frågan är fortfarande hur vi ska hantera de saker som skänkts av 

kulturpersonligheter boende eller verkande i kommunen? Tänker Teknik- 

Fritid- och Kulturnämnden göra något åt ovan beskrivna situation? Hur ska 

vi hantera de kulturföremål vi har i ett vidare perspektiv?  

 

Anders Bromée (M) lämnar följande svar: 

Till att börja med vill jag meddela att samtliga objekt vid Silverforsen är 

inventerade och de befinner sig kvar på plats. 

Vad gäller hantering av kulturföremål i ett övergripande perspektiv har 

följande åtgärder vidtagits: 
1) Kulturutskottet har noterat i sitt beslut 20210302 att 

- det är av vikt att kommunens kulturföremål finns samlade i ett 

föremålsmagasin 

- att frågan om föremålsmagasin ske parallellt med planeringen för 

Ronneby Museum 
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- att vidare utreda skicket av föremålen tillsammans med Blekinge 

Museum 

2) TFK noterade ovanstående i nämndsbeslut 20210323 och uppdrog till 

Kulturutskottet att arbeta vidare med frågan och hålla nämnden 

uppdaterad. 

3) Förvaltning har tillskrivet TFK nämnd och kulturutskott 20210517 en 

behovsbeskrivning och  

budgetförutsättningar inför budget 2022-2023 och plan 2024-2025 vilken 

har vidaresänts till 

kommunstyrelsen. 

4) Frågan avseende museum, föremålsmagasin mm enligt pkt 4 har i beslut 

2021-06-15 hänskjutit denna övergripande fråga till Kommunstyrelsen för 

vidare behandling. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den övergripande frågan är beroende av 

hanteringen om Ronneby Museum vilken inte hanteras av TFK nämnden..  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V) och Anders Bromée (M).  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Peter Bowin  

Anders Bromée  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(83) 
2022-10-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 193 Dnr 2022-000524 023 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 
Ronneby Miljö och Teknik AB samt Miljöteknik Energi 
AB, Jan Demerud (M) 

 

Sammanfattning  

Jan Demerud (M) anhåller om entledigande från uppdraget som 1:e vice 

ordförande och ledamot i Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby 

Miljöteknik Energi AB. Sista datum för mitt uppdrag blir 2022-12-31.  

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Demerud (M) från uppdragen 

som ledamot och 1:e vice ordförande och ledamot i Ronneby Miljö 

och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB från och med 

2022-12-31. 

2. Frågan om fyllnadsval efter Jan Demerud bordläggs.  

________________ 

Exp: 

Jan Demerud  

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 
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§ 194 Dnr 2022-000548 009 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 
AB Ronneby Helsobrunn, Annette Rydell (S) 

 

Sammanfattning  

Annette Rydell (S) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i 

AB Ronneby Helsobrunn.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S). 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Annette Rydell (S) från uppdraget 

som ledamot i AB Ronneby Helsobrunn. 

2. Kommunfullmäktige utser Mikael Mårtensson (S) till ny ledamot i 

AB Ronneby Helsobrunn.  

________________ 

Exp: 

Annette Rydell 

Mikael Mårtensson 

Johan Sjögren  
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§ 195 Dnr 2022-000540 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige, Josefin Jönsson (S) 

 

Sammanfattning  

Josefine Jönsson (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige.  

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Josefine Jönsson (S) från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen i Blekinge Län att förrätta en 

ny sammanräkning för utseende av en ny ersättare.  

________________ 

Exp: 

Josefine Jönsson 

Länsstyrelsen i Blekinge län  
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§ 196 Dnr 2022-000461 023 

Fyllnadsval till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29 § 158 

1. Kommunfullmäktige entledigar Ola Robertsson (S) från uppdragen 

som ledamot och 2:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 

samt ersättare i Ronnebyåns vattenvårdsförbund. 

2. Kommunfullmäktige utser Ulrik Lindqvist till 2:e vice ordförande i 

miljö- och byggnadsnämnden samt ersättare i Ronnebyåns 

vattenvårdsförbund. 

3. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval till ledamot i miljö- och 

byggnadsnämnden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Kent Zickbauer 

(S) till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Kent Zickbauer (S) till nya ledamot i miljö- och 

byggnadsnämnden.  

________________ 

Exp: 

Kent Zickbauer  

Kanslienheten 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 197 Dnr 2022-000300 023 

Upphävande av beslut om entledigande från samt 
fyllnadsval till uppdraget som ledamot i Ronnebyhus 
Holding AB 

 

Sammanfattning  

Charlotte Karlberg (S) anhöll i juni om att bli entledigad från sina politiska 

uppdrag inom Ronneby kommun, AB Ronnebyhus och AB Ronneby 

Industrifastigheter då hon flyttat från kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-22 att entlediga henne från 

uppdragen som ledamot i AB Ronnebyhus, Ronnebyhus Holding AB, AB 

Ronneby Industrifastigheter och AB Ronnebybrunn. Fyllnadsvalet för AB 

Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB bordlades. 

Vid sitt sammanträde 2022-09-29 beslutade kommunfullmäktige att utse 

Catharina Christensson (S) till ny ledamot i AB Ronnebyhus och i 

Ronnebyhus Holding AB. 

 

VD:n för AB Ronnebyhus, Peter Persson, har uppmärksammat att det har 

blivit fel vid entledigande och fyllnadsval då Charlotte Karlberg (S) inte 

varit ledamot av Ronnebyhus Holding AB. Hon skulle därmed inte blivit 

entledigad och Catharina Christensson (S) skulle inte blivit vald. För att 

kunna göra korrekta ändringar hos Bolagsverket behöver besluten tas om i 

denna del.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

- upphäva beslut om entledigande av Charlott Karlberg (S) som ledamot i 

Ronnebyhus Holding AB 

upphäva beslut om att utse Catharina Christensson till ny ledamot i 

Ronnebyhus Holding AB 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Upphäva beslut om entledigande av Charlott Karlberg (S) som 

ledamot i Ronnebyhus Holding AB. 

2. Upphäva beslut om att utse Catharina Christensson till ny ledamot i 

Ronnebyhus Holding AB. 

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus  

Kanslienheten  
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§ 198 Dnr 2022-000415 042 

Delårsrapport 2022-08-31 för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Härmed avges delårsrapport per 2022-08-31. Rapportens prognos indikerar 

ett positivt resultat på 47 mkr för kommunen, dvs ca 44 mkr bättre än 

budget. 

 

För kommunkoncernen prognostiseras ett positivt resultat på ca 75 mkr. 

 

Centrala konton 

De centrala kontona visar en positiv helårsprognos 79 mkr bättre än budget. 

Främst är det skatteintäkter och generella statsbidrag som avviker positivt, 

+45 mkr.  

 

Av försiktighetsskäl antas reserverna KS och KF oförutsedda utgifter och 

Extra reserv förbrukas helt. 31/8 fanns fortfarande 15 mkr på dessa reserver. 

För övriga reserver har en bedömning gjorts. 

 

Den kostnadsbesparande effekt av E-handel och inköpsenhet som 

ursprungligen budgeterats på centralt konto med 10 mkr är nu utfördelad på 

nämnderna som en ramreduktion. Eventuella effekter av E-handel och 

inköpsenhet återfinns i nämndernas prognoser för helåret. 

 

Vid uppföljningen 31/8 har inte realiserats någon intäkt från balanskonto 

flykting. En ny bedömning görs vid årsbokslutet.  

 

Nämnderna 

Totalt prognostiserar nämnderna ett överskridande mot budget med 35 mkr. I 

resultatet ligger en redovisningsteknisk engångsintäkt med drygt 16 mkr.  

 

Verksamheterna har erhållit kompensation för sjuklönekostnader med totalt 

ca 12 mkr och bokfört merkostnader för Corona på ca 9 mkr. 
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Störst negativ avvikelse i mkr visar Vård- och omsorgsnämnden följt av 

Socialnämnden om man rensar för ovannämnda engångsintäkt med ca 16 

mkr. 

 

För mer information se tertialrapporten, nämndernas rapporter samt bolagens 

och räddningstjänstens rapporter.  

Bedömning 

Pågående krig i Ukraina, inflation, högre räntenivåer och andra faktorer i vår 

omvärld gör att helårsprognosen har en högre grad av osäkerhet än normalt.   

Verksamheternas överskridanden är problematiska om den ökade 

kostnadsnivån är av bestående karaktär kommande år. Verksamheterna 

behöver ha realistiska förutsättningar att bedrivas inom tilldelade 

budgetramar. En värdering av detta görs i pågående budgetarbete inför 

budget 2023.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip 

och arbeta för en ekonomi i balans. För samtliga nämnder gäller generellt att 

löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara 

restriktiv avseende styrbara kostnader.  

 

Delårsrapporten jämte övriga rapporter avges till kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip 

och arbeta för en ekonomi i balans. För samtliga nämnder gäller generellt att 

löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara 

restriktiv avseende styrbara kostnader.  

 

Delårsrapporten jämte övriga rapporter avges till kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP), Ola Robertsson (S), Roger 

Fredriksson (M), Sune Håkansson (RP) och Peter Bowin (V). 
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Beslut 

Kommunfullmäktige noterar delårsrapporten till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 199 Dnr 2022-000413 040 

Årliga ägardirektiv 2023 till Ronnebys kommuns 
helägda bolag samt direktiv till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag” ska kommunfullmäktige ”besluta om årliga ägardirektiv för de 

kommunala bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie 

budgetprocess och omfattar bland annat ekonomiska målsättningar, mål och 

uppdrag. De årliga ägardirektiven fastställs av en extra bolagsstämma efter 

att kommunfullmäktige antagit kommunens budget”.  

Bedömning 

Ingen väsentlig förändring föreslås av ägardirektiven i jämförelse med 2022. 

Ändringarna avser datum och förtydliganden, t ex används värdeöverföring 

som komplement till benämningarna koncernbidrag/aktieägartillskott/ 

utdelning. Värdeöverföring är ett samlingsbegrepp för de transaktioner som 

görs inom den helägda bolagskoncernen i samband med årsbokslutet. 

 

Ägardirektiven beslutas av kommunfullmäktige och fastställs på 

bolagsstämma i respektive bolag. För detta behövs beslut om direktiv till 

stämmoombuden.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv 2023 

för Ronneby kommuns helägda bolag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

* val av ordförande vid stämman 

* godkännande av röstlängd 

* val av justeringsman  
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* prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

* besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga ägardirektiv.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

- anta förslaget till årliga ägardirektiv 2023 för Ronneby kommuns 

helägda bolag.  

- lämna följande direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i AB 

Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby 

Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik 

Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus Holding AB: 

- ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

o val av ordförande vid stämman 

o godkännande av röstlängd 

o val av justeringsman  

o prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga ägardirektiv. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv 2023 

för Ronneby kommuns helägda bolag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman  

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga 

ägardirektiv.     

________________ 

Exp: 

Kommundirektör, tillika VD AB Ronneby Helsobrunn 

AB Ronneby Industrifastigheter, Dennis Roberteus 

Ronneby Miljö och Teknik AB, Peter Berglin 

AB Ronnebyhus, Peter Persson 

Kommunfullmäktiges stämmoombud vid helägda kommunala 

bolagsstämmor 

Ekonomienheten, Johan Sjögren 
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§ 200 Dnr 2022-000416 045 

Information om kommunens krediter 2022-08-31 

 

Sammanfattning  

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

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2022-08-31 till 454 (392) mkr.  

Värden inom parantes avser per 2021-12-31. 91 (91) % av kommunens 

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

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

 

Riksbankens styrränta ligger från och med 6 juli 2022 på 0,75 % (0,00 %). 

Riksbankens prognos är att räntan höjs gradvis framöver och att styrräntan 

ska ligga strax under 2 procent hösten 2024. Under 2022 förväntas 

ytterligare en till två höjningar, eventuellt kan ett beslut om höjning komma 

19 september. 

 

Skillnaden i räntenivå nu jämfört med räntenivån förra året är stor. Det 

medför en klart högre kostnad för upplåningen. Med utgångspunkt från 

aktuell lånestock om 550 mkr exklusive koncernkonto, motsvarar 1 % 

förändring i räntenivån 5,5 mkr på helår. 

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar besluta att tills vidare, vid behov av nyupplåning 

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

än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska 
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fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att 

välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten, Johan Sjögren  
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§ 201 Dnr 2022-000380 040 

Kommunassurans Försäkrings AB - 
Egenandelsprogram, nytt ägaravtal och nytt 
ägardirektiv samt instruktion till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Ronneby kommun är 

en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 

riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 

 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska 

fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra 

nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade 

roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att 

självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans 

ram samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med 

övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 

kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 

effektivitetsvinster.  

 

Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, 

exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 

internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanteras 

internt i kommunsektorn. 

 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 

Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 

Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i 

bifogad skrivelse Riskhantering i Ronneby kommun genom 

Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den 

som önskar djupare förståelse hela skrivelsen.   

  

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 

ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 

november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma 

dag.  
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Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 

bolagsstämman.  

 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 

november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, 

under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att 

tillstyrka det nya aktieägaravtalet.  

Bedömning 

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 

Egenandelsprogrammet innebär för Ronneby kommun nya möjligheter till 

effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 

kostnadsminskning.  

 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu 

gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

* att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans 

att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 

inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och  

* att uppdra åt utsett ägarombud Peter Nordberg eller dennes ersättare att vid 

extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 

förslaget. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

* att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  

* att uppdra åt utsett ägarombud Peter Nordberg eller dennes ersättare att vid 

extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 

förslaget. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

* att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  

att uppdra åt kommunens kommundirektör Carl-Martin Lanér med 

kontrasignering av ekonomichef Johan Sjögren, att den 16 november 2022 

ingå aktieägaravtalet för Ronneby kommuns räkning.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(83) 
2022-10-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens möte 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 

Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 

tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet) och  

 att uppdra åt utsett ägarombud Peter Nordberg eller dennes ersättare 

att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 

2022 rösta för förslaget. 

  

 att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  

 att uppdra åt utsett ägarombud Peter Nordberg eller dennes ersättare 

att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 

2022 rösta för förslaget. 

  

 att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  

 att uppdra åt kommunens kommundirektör Carl-Martin Lanér med 

kontrasignering av ekonomichef Johan Sjögren, att den 16 november 

2022 ingå aktieägaravtalet för Ronneby kommuns räkning. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 

Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 

tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet) och 

2. Uppdra åt utsett ägarombud Peter Nordberg eller dennes ersättare att 

vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 

rösta för förslaget. 

3. Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 

4. Uppdra åt utsett ägarombud Peter Nordberg eller dennes ersättare att 

vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 

rösta för förslaget. 

5. Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och 

6. Uppdra åt kommunens kommundirektör Carl-Martin Lanér med 

kontrasignering av ekonomichef Johan Sjögren, att den 16 november 

2022 ingå aktieägaravtalet för Ronneby kommuns räkning. 

________________ 

Exp: 

Ronneby kommuns ombud vid bolagsstämma i Kommunassurans, Peter 

Nordberg, ekonomienheten 

Kommunens firmatecknare Carl-Martin Lanér, kommundirektör med 

kontrasignering av Johan Sjögren, ekonomichef  

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
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§ 202 Dnr 2022-000356 040 

Ägardirektiv avseende försäljning av fastigheter i 
Ronnebyhus AB 

 

Sammanfattning  

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande lämnas tjänsteskrivelse för 

försäljning av två fastigheter som idag ägs av AB Ronnebyhus. 

 

 Johannishus 

I Johannishus har kommunen överenskommit med en privat aktör att denne 

ska uppföra lokaler för vård- och omsorgsverksamhet samt 

förskoleverksamhet, som ska hyras ut till den kommunala verksamheten.  

 

De nuvarande lokalerna Ålycke (fastigheten Hjortsberga 4:41), där vård- och 

omsorgsverksamhet bedrivs idag, som f.n. ägs av Ronnebyhus kommer att 

tömmas då de nya lokalerna är klara. Fastigheten bedöms inte vara strategisk 

för kommunens fastighetsinnehav och avsikten är därför att sälja den. 

 

Bräkne-Hoby 

I Bräkne-Hoby har kommunen överenskommit med en privat aktör att denne 

ska uppföra lokaler för vård- och omsorgsverksamhet. Lokalerna ska sedan 

hyras ut till en privat aktör för att bedriva vård- och omsorgsboende.  

 

De befintliga lokalerna Lindebo (fastigheten Hoby 1:73) där vård- och 

omsorgsverksamhet bedrivs idag kommer att tömmas då de nya lokalerna är 

klara. Fastigheten bedöms inte vara strategisk för kommunens 

fastighetsinnehav och avsikten är därför att sälja den.  

Bedömning 

För att kommunen ska kunna agera flexibelt vid kommande försäljningar av 

nämnda fastigheter då de kommunala verksamheterna flyttar ut, föreslås att 

Ronnebyhus/Ronnebyhus Holding säljer de två fastigheterna genom så 

kallad paketering i två aktiebolag, en fastighet i varje bolag, till Ronneby 

kommun. Därefter kan kommunen sälja respektive bolag till önskad köpare 

vid tidpunkt som befinns lämplig. 
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Ronnebyhus ska utifrån affärsmässighet, skatteeffekter och andra faktorer 

verka för en ur kommunkoncernperspektiv god affär. Ronnebyhus har 

erfarenhet från tidigare paketerade försäljningar och upplägget antas vara 

likartat. Prisfrågan behöver utredas av Ronnebyhus. Köpeskillingen för 

respektive bolag kommer att framgå av de förslag till köpeavtal som kommer 

att lämnas till kommunfullmäktige för godkännande.   

 

Under tiden från det att Ronneby kommun övertar fastigheterna genom de 

förvärvade bolagen till dess den kommunala verksamheten flyttat ut befintlig 

verksamhet från berörda byggnader, erbjuder sig AB Ronnebyhus att försätta 

att förvalta fastigheterna. Villkor för detta hanteras i en separat 

överenskommelse. 

  

Vid försäljning av fastigheter finns undantag från 

uttagsbegränsningsreglerna gällande allmännyttiga kommunala 

bostadsbolag. Om kommunfullmäktige så beslutar kan alltså medel från 

försäljningarna komma att överföras till kommunen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att lämna följande ägardirektiv till AB 

Ronnebyhus/ Ronnebyhus Holding AB (dotterbolag): 

1. Att starta två nya aktiebolag under Ronnebyhus Holding AB 

2. Att överlåta fastigheten Hjortsberga 4:41 till det ena av de nystartade 

aktiebolagen. 

3. Att överlåta fastigheten Hoby 1:73 till det andra av de nystartade 

aktiebolagen. 

4. Att hantera villkor, formalia och praktiska frågor för start av bolagen samt 

överlåtelser enligt ovan. 

5. Att ta fram förslag till köpeavtal mellan Ronnebyhus Holding AB och 

Ronneby kommun för vart och ett av de nystartade bolagen, där Ronneby 

kommun är köpare. I förslagen till köpeavtal ska köpeskilling framgå. 

6. Att ta fram ett förslag till förvaltningsavtal för berörda fastigheter för tiden 

efter att Ronneby kommun förvärvat de nystartade bolagen till dess den 

kommunala verksamheten flyttat ut från lokalerna eller annan 

överenskommen tidpunkt. 
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Ägardirektiven ska fastställas på en extra/ordinarie bolagsstämma genom 

bolagsstämmoombud.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronnebyhus alternativt Ronnebyhus Holding 

AB: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

* Val av ordförande vid stämman 

* Godkännande av röstlängd 

* Val av justeringsman 

* Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet i AB Ronnebyhus alternativt Ronnebyhus Holding AB 

besluta att: 

* Fastställa ägardirektiv, punkterna 1-5, som beslutats av 

kommunfullmäktige enligt ovan.  
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Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna följande 

ägardirektiv till AB Ronnebyhus/ Ronnebyhus Holding AB (dotterbolag): 

1. Att starta två nya aktiebolag under Ronnebyhus Holding AB 

2. Att överlåta fastigheten Hjortsberga 4:41 till det ena av de nystartade 

aktiebolagen. 

3. Att överlåta fastigheten Hoby 1:73 till det andra av de nystartade 

aktiebolagen. 

4. Att hantera villkor, formalia och praktiska frågor för start av bolagen samt 

överlåtelser enligt ovan. 

5. Att ta fram förslag till köpeavtal mellan Ronnebyhus Holding AB och 

Ronneby kommun för vart och ett av de nystartade bolagen, där Ronneby 

kommun är köpare. I förslagen till köpeavtal ska köpeskilling framgå. 

6. Att ta fram ett förslag till förvaltningsavtal för berörda fastigheter för tiden 

efter att Ronneby kommun förvärvat de nystartade bolagen till dess den 

kommunala verksamheten flyttat ut från lokalerna eller annan 

överenskommen tidpunkt. 

 

Ägardirektiven ska fastställas på en extra/ordinarie bolagsstämma genom 

bolagsstämmoombud.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronnebyhus alternativt Ronnebyhus Holding 

AB: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 Val av ordförande vid stämman 

 Godkännande av röstlängd 

 Val av justeringsman 

 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet i AB Ronnebyhus alternativt Ronnebyhus Holding AB 

besluta att: 

 Fastställa ägardirektiv, punkterna 1-5, som beslutats av 

kommunfullmäktige enligt ovan. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Ola Robertsson (S) och Nicolas 

Westrup (SD).  

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att AB Ronnebyhus ges i uppdrag att utreda 

olika alternativ om Lindebo avvecklas som vård- och omsorgsboende. 

Alternativen kan exempelvis vara att Ronnebyhus i egen regi bygger om till 

trygghetsboende eller att Lindebo säljs. 

 

Ola Robertsson (S) yrkar på att kommunfullmäktige återremitterar ärendet 

med motiveringen att AB Ronnebyhus ska yttra sig i frågorna om: 

- Ekonomiska konsekvenser för bolaget. 

- Organisatoriska konsekvenser för bolaget. 

- Bolagets syn på markens strategiska beskaffenhet.    

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.    

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar avgöras ärendet idag röstar ja. 

De som önskar återremittera ärendet röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bilaga B, avges tjugonio (29) 

ja-röster och tjugo (20) nej-röster, varefter ordförande finns att 

kommunfullmäktige återremittera ärendet genom en minoritetsåterremiss.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att AB 

Ronnebyhus ska yttra sig i frågorna om: 

- Ekonomiska konsekvenser för bolaget. 

- Organisatoriska konsekvenser för bolaget. 

- Bolagets syn på markens strategiska beskaffenhet.    

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus  
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§ 203 Dnr 2022-000353 100 

Ändring av allmänna ordningsföreskrifter 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 271: 

Ronneby kommuns allmänna ordningsföreskrifter antogs 2002 och 

reviderades senast 2009. Förslaget som föreligger är att 17 § i 

ordningsföreskrifterna ändras så att tillståndsplikten för att få använda 

pyrotekniska varor (t.ex. fyrverkerier) utökas till att avse allt detaljplanelagt 

område. Det har även gjorts en översyn av bland annat formalia och 

lagrumshänvisningar.  

Bedömning 

Kommunen har rätt att anta ordningsföreskrifter med stöd av 1 § 

förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 

länsstyrelser. Ronneby kommuns allmänna ordningsföreskrifter antogs 2002 

och har sedan dess reviderats 2009.  

 

Föreskrifterna föreslås nu revideras genom att utöka det område som alltid 

kräver tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor. 

Möjligheten att exempelvis skjuta fyrverkerier är idag begränsat på det sätt 

att det alltid krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda 

pyrotekniska varor inom vissa, preciserade, områden av kommunen, se 17 § i 

föreskrifterna. Det är en större begränsning av användandet av fyrverkerier 

än enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:617) eftersom tillstånd krävs oaktat 

om det finns en risk för olägenhet eller skada. 17 § föreslås ändras så att det 

krävs tillstånd inom detaljplanelagt område vilket är en utökning av det 

nuvarande område där tillstånd alltid krävs. 

 

Utöver föreslagen ändring i 17 § har ordningsföreskrifterna genomgått en 

översyn där formalia, lagrumshänvisningar och nämnd är uppdaterade. Det 

tidigare elljusspåret ”Lönnamohagen” är inte belyst längre, och underhålls 

inte heller av kommunen som ett motionsspår, och föreslås därför strykas i 3 

§ och 18 §.   
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Ändringar i ordningsföreskrifterna ska anmälas till Länsstyrelsen Blekinge 

efter beslut i kommunfullmäktige, vilka bedömer om ändringarna är i 

enlighet med ordningslagen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i Allmänna ordningsföreskrifter för 

Ronneby kommun.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att efter gjorda förändringar 

anta ändringarna i Allmänna ordningsföreskrifter för Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP), Tommy Andersson (S), Nicolas 

Westrup (SD), Roger Fredriksson (M) och Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den 

redaktionella ändringen att ordet funktionshindrad, på sidan fyra i förslag till 

ordningsföreskrifter byts ut till funktionsnedsatt.  

 

Tommy Andersson (S) yrkar på att bordlägga ärendet. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 1 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag.       

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Lova Neckstens 

(MP) förslag till redaktionella ändring i dokumentet och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 3 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till ändringar i Allmänna 

ordningsföreskrifter för Ronneby kommun. I samband med detta ändras 

också ordet funktionshindrad på sida fyra i dokumentet till funktionsnedsatt.  

________________ 

Exp: 

Kommundirektör 

Kanslichef 

Förvaltningschef Anders Karlsson 

Länsstyrelsen Blekinge 
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§ 204 Dnr 2022-000097 011 

Planeringsstrategi 2022 

 

Sammanfattning  

Lagändringar från 1 april 2020 i Plan- och bygglagen innebär att kommunen 

ska göra en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan genom att ta fram 

en planeringsstrategi. I strategin ska kommunfullmäktige ta ställning till 

ändrade planeringsförutsättningar för översiktsplanens aktualitet. Till sin 

hjälp har kommunen bland annat haft länsstyrelsens underlag till 

planeringsstrategin. 

Prövningen av översiktsplanens aktualitet ska göras i förhållande till om 

planen ger vägledning om den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur 

den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, hur planen 

tillgodoser värdena i riksintressen och hur gällande miljökvalitetsnormer 

följs. 

Lagkravet om en planeringsstrategi innebär att kommunen under perioden 

från ordinarie val till Kommunfullmäktige år 2022 fram till senast 11 

september 2024 antingen ska ha antagit en planeringsstrategi eller en ny 

översiktsplan. Om detta inte genomförs inom tidsramen upphör 

översiktsplanen att vara aktuell.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 att ge enheten för strategisk 

samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan, det grundar sig 

framför allt i behovet av ny mark för verksamheter, men också bostäder.  

Planeringsstrategin har tagits fram utifrån förutsättningen att det redan finns 

ett beslut om att upprätta en ny översiktsplan. En ny översiktsplan påbörjas 

under 2022, målet är att den ska antas 2025 och ha sikte på 2045.      

Bedömning 

Utifrån innehållskraven i PBL 3 kap. bedöms översiktsplanen i huvudsak 

vara aktuell.  

Flera av de tillhörande tematiska tilläggen och underlagen är däremot i 

behov av revidering och behöver tydligare relatera till nya 

planeringsförutsättningar. Det har också sedan 2018 tillkommit nationell 

lagstiftning och lokala styrdokument som gör att andra prioriteringar kan 

behöva göras och att vissa ämnesområden behöver utvecklas eller tillkomma 

i en ny översiktsplan. Vissa lokala planer, strategier och liknande har också 

ersatts eller slutat gälla sedan 2018.  
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I en ny översiktsplan behöver nytt och reviderat planeringsunderlag beaktas 

och frågor så som klimatanpassning, barnrättsperspektivet och elomställning 

få större utrymme. En ny översiktsplan kommer att inkludera en uppdatering 

av tematiska tillägg och utgå från ett reviderat bostadsförsörjningsprogram 

samt innehålla fördjupningar över vissa delar av kommunen. 

Planeringsstrategin ska i fortsättningen arbetas fram efter varje ordinarie val, 

under den kommande hösten. Det innebär att översiktsplanen utvärderas 

tidigt under mandatperioden och att ett kontinuerligt uppföljningsarbete av 

denna sker. Det är enheten för strategisk samhällsutveckling på 

kommunledningsförvaltningen som är dokumentansvarig.  

Planeringsstrategins omfattning kan komma att variera. Innehållet och 

möjliga aktiviteter från planeringsstrategin bör arbetas in i 

verksamhetsplaner för mandatperioden.      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta förslaget till Planeringsstrategi för 

Översiktsplan Ronneby 2035 i enlighet med 3 kap. 23 § Plan- och bygglagen 

(2010:900).        

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 

Planeringsstrategi för Översiktsplan Ronneby 2035 i enlighet med 3 kap. 23 

§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till Planeringsstrategi för Översiktsplan 

Ronneby 2035 i enlighet med 3 kap. 23 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

________________ 

Exp: 

Planarkitekt, Hanna Farming  
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§ 205 Dnr 2022-000201 041 

Internbudget Arbetsmarknads- och integrationsenheten 
2022 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-06-21 § 99: 

Utifrån den besparing på 1500 tkr som ålades Enheten för Arbetsmarknad 

och Integration i Kommunfullmäktige 2021-11-25 har genomlysning av 

verksamheten gjorts. I relation till verksamhetens uppdrag kring arbetslöshet, 

sysselsättning, fokus på försörjningsstöd och operativa uppdrag kring 

integration gjordes bedömningen utifrån vilket som ger minst negativ effekt 

på våra mål och uppdrag. Vid återremiss på det förslaget vid socialnämndens 

möte 2022-02-22 gjordes ny genomgång av internbudget och verksamhet. 

Nytt förslag till internbudget innebär därför besparing för Navigatorcentrums 

verksamhet som helhet. Besparingen påverkar även projektverksamhet som 

gör att vi inte kan driva arbetsmarknadsprojekt i den omfattning vi gör idag.  

Socialnämndens beslut 2022-03-29  

Att översända ärendet till kommunstyrelsen för äskande av 1500 tkr så att 

utpekade verksamheter kan fortsätta som vidare då en besparing skulle vara 

kontraproduktivt och vid uteblivit tilläggsanslag blir konsekvensen ett 

nedläggande av navigatorcentrum.  

Beslut 2022-05-25  

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till socialnämnden med 

motiveringen att genomföra besparingen efter att ha tittat på hela 

socialnämndens budget.  

Bedömning 

Socialnämnden har vid uppföljning tertial 1 ett prognosticerat underskott 

med 13 152 tkr. I samband med uppföljning har förvaltningen gjort en 

genomlysning av hela verksamheten. Även om prognosen skulle visa ett 

bättre resultat vid uppföljning tertial 2 är det osannolikt att vi når budget i 

balans.  

Ser man enskilt till Arbetsmarknadsenhetens budget inkl. besparingen på 1 

500 tkr har man vid uppföljningen t.o.m. maj pga. tillfälliga vakanser och 

föräldraledigheter ett prognosticerat underskott med ca 800 tkr avseende 

2022. För 2023 kommer behovet för att behålla arbetsmarknadsenhetens 

verksamhet att vara 1 038tkr.  
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

äskandet om 700 tkr för finansiering till befintlig verksamhet inom 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja äskandet om 700 

000 kr för finansiering till befintlig verksamhet inom Arbetsmarknad- och 

integrationsenheten. Finansiering sker via centrala konto Extra reserv. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Ola Robertsson (S), Roger 

Fredriksson (M), Lova Necksten (MP), Anna Ekberg (KD) och Peter Bowin 

(V). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD), Ola Robertsson (S), Lova Necksten (MP), Anna 

Ekberg (KD) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslut.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Roger Fredriksson (M) avslagsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden 700 000 kronor för finansiering 

till befintlig verksamhet inom Arbetsmarknad- och integrationsenheten. 

Finansiering sker via centrala konto Extra reserv. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen, Birgitta Ratchovich  

Ekonomienheten  
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§ 206 Dnr 2020-000540 011 

Utbyggnadsplan för handels- och verksamhetsområden  

 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringsenheten har i samarbete med Enheten för strategisk 

samhällsutveckling tagit fram en utbyggnadsplan för verksamhetsområden. 

Syftet med framtagandet är att ge en översiktlig bild över kommunens 

befintliga och framtida verksamhetsområden för att ha en grund till bland 

annat strategiska markköp, detaljplanearbete och framtida etableringar.  

Bedömning 

Ronneby kommun antog 2018 en ny översiktsplan som beskriver 

kommunens strategiska utveckling. I översiktsplanen finns nya områden 

utpekade vilka anses vara lämpliga för verksamheter. I kommunen finns det 

också ett antal befintliga områden där verksamheter av varierande karaktär 

och omfattning har funnits under olika lång tid. 

 

Syftet med att upprätta en utbyggnadsplan för verksamhetsområden är att 

redovisa vilka befintliga verksamhetsområden kommun har idag samt vilka 

framtida verksamhetsområden som pekas ut i översiktsplanen. Rapporten 

redogör i vilka områden det finns utrymme för fler etableringar och vilken 

typ av verksamhet som är lämplig på vilken plats i kommunen. Tillsammans 

med Ronneby kommuns utbyggnadsplan för bostäder ska utbyggnadsplanen 

för verksamhetsområden vara ett stöd i framtida prioritering av 

detaljplanearbete samt ett underlag för strategiska markköp och framtida 

etableringar av verksamheter. Dokumentet ska ge en enkel översikt över 

befintliga och kommande verksamhetsområden och ska skapa en gemensam 

bild för olika förvaltningar och enheter. 

 

Uppdraget att ta fram utbyggnadsplanen övertogs av Mark- och 

exploateringsenheten från Enheten för strategisk samhällsutveckling 2021. 

Den presenterades under planberedningen våren 2022 och därefter inkom 

andra förvaltningar samt Ronneby Miljö & Teknik AB med synpunkter som 

man i utbyggnadsplanen har tagit hänsyn till.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anta 

Utbyggnadsplan för verksamhetsområden.  
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Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

utbyggnadsplan för verksamhetsområden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar utbyggnadsplan för verksamhetsområden.  

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  

Enheten för strategisk samhällsutveckling, Krister Svensson  
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§ 207 Dnr 2022-000198 253 

Ansökan om köp av mark Leråkra 9:4 

 

Sammanfattning  

Ansökan om köp av del av kommunens mark Leråkra 9:4 har inkommit och 

innebär önskemål om att få förvärva ca 3 hektar mark i syfte att utöka 

sökandes befintliga fastighet för hästhållning och paddock.  Marken består 

av jordbruksmark (åkermark) och skogsmark. Då den aktuella marken i 

princip är den enda i området som inte berörd av naturvårdsavtal etc. så 

föreslås marken kvarstå i kommunens ägo.  

Bedömning 

Ansökan om köp av del av kommunens mark Leråkra 9:4 har inkommit och 

innebär önskemål om att få förvärva ca 3 hektar mark i syfte att utöka 

sökandes befintliga fastighet.  Marken består av jordbruksmark (åkermark) 

och skogsmark och ska enligt ansökan användas för hästhållning och 

paddock.  

 

Den del av marken som utgör åkermark är idag utarrenderad för jordbruk till 

annan arrendator. Del av marken berörs av strandskydd. Kommunen äger 

relativt mycket mark i området Påtorp/Angelskog. Stora delar av detta 

område hyser dock bevarandevärd natur och omfattas till stora delar av 

naturvårdsavtal. Marken som önskas köpas är i princip den enda mark i detta 

område som inte har någon form av sådant skydd/begränsning. Det 

rekommenderas därför att bibehålla marken i kommunal ägo.  Det kan dock 

finnas möjlighet att arrendera ut hagmark. Om det beslutas att marken ska 

säljas kan inte bara den mark som ingår i ansökan säljas, utan hela det 

aktuella skiftet av Leråkra 9:4 (6 hektar) kommer behöva säljas. Detta på 

grund av att det bildas för små och obrukbara restfastigheter om 

fastighetsreglering görs enligt ansökan.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige att avslå ansökan om köp av del av kommunens 

fastighet Leråka 9:4.      

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå ansökan om 

köp av del av kommunens fastighet Leråka 9:4. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår ansökan om köp av del av kommunens fastighet 

Leråka 9:4. 

________________ 

Exp: 

Sökande 

Mark- och exploateringsenheten, Sara Jonasson  
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§ 208 Dnr 2021-000483 214 

Kalleberga 1:3 m.fl.  - Upprättande av detaljplan för 
bostadsändamål - antagande 

 

Sammanfattning  

Förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 1:3 med flera fastigheter har varit 

utsänd för så kallad granskning. Förslaget har därefter justerats i en mindre 

omfattning utifrån de synpunkter som kommit in under granskningstiden. 

Inkomna synpunkter och hur planförslaget justerats redovisas i ett särskilt 

granskningsutlåtande. Förslaget är nu lyft till politisk behandling för ett 

antagande av den nya detaljplanen. 

Den nya detaljplanen medger en utveckling av Junibackens förskola och 

föreslår en utbyggnation av ett nytt bostadsområde på kommunalägd mark i 

östra Kallinge. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen Ronneby 2035 

och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms 

inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 

betydelse. Vid framtagandet av detaljplanen användes ett standardförfarande.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-09-26 § 220 att uppdra åt 

miljö- och byggnadsförvaltningen att påbörja planarbetet för det område som 

i översiktsplan Ronneby 2035 benämns som Ka-08. Planarbetet påbörjades 

hösten 2018 och inleddes med arkeologiska undersökningar i området. 

Därefter har kompletterande undersökningar som översiktlig geoteknisk 

undersökning, dagvattenutredning, trafikutredning och trafikbullerberäkning 

tillkommit. Ytterligare arkeologiska insatser bedöms inte nödvändiga med 

anledning av det blygsamma resultat som påträffats i området 2019. 

Junibacken är en befintlig kommunal förskola i östra Kallinge. 

Utbildningsnämnden beslutade 2012-06-14 § 84 att Junibackens förskola 

inom något år kommer behöva fem nya avdelningar. Det har därför bedrivits 

särskild dialog med utbildningsförvaltningen under planarbetets gång i syfte 

att utreda framtida behov för Junibackens förskola. Utifrån dialog med 

utbildningsförvaltningen bedöms förskolan ha ett behov av en total kapacitet 

för 150 barn, till skillnad från nuvarande 90 barn. När i tiden en 

ombyggnation eventuellt kommer att ske är inte bestämt. 

Detaljplanen föreslår i övrigt en varierad bostadsutveckling i området. 

Beroende på vilka bostadsformer som byggs kan området komma att rymma 

mellan 16-80 nya bostäder, beroende på om området bebyggs med enbart 

friliggande enbostadshus (villor) eller en kombination av friliggande 
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enbostadshus, radhus och flerfamiljshus uppåt två våningar beroende på 

topografiska förhållanden och sammanhanget till kringliggande befintlig 

bebyggelse.  

Trafikutredningen till den nya detaljplanen föreslår bl.a. en breddning av 

Halsjövägen och införande av separata ytor för gång- och cykeltrafik. 

Planförslaget föreslår även en gata mellan Halsjövägen och Åldermansvägen 

likt gällande stadsplan från 1937 för att koppla ihop de båda gatorna och på 

så sätt fördela trafiken jämnt i området. Några riktvärden för buller kommer 

inte överskridas enligt utförd trafikbullerberäkning på Kallebergavägen.  

Planområdet bekräftar även befintlig bebyggelse i området samt områdets 

kulturvärden då detta är en del av den ursprungliga byn Kalleberga, som 

tillsammans med Häggatorp senare kom att bilda orten Kallinge. 

Anledningen till att viss andel befintlig bebyggelse har kommit att ingå i 

detaljplanens avgränsning är mestadels för att göra bebyggelsen planenligt 

men även i syfte att förtydliga områdets kulturvärden. Det finns flera 

fastigheter som enbart delvis är planlagda och det finns även ett par 

fastigheter som är planlagda med olika detaljplaner eller äldre byggnads- och 

stadsplaner.  

Planområdet bedöms ha goda förutsättningar att bli ett barnvänligt område. 

Förskolan och dess infart är placerad nära Kallebergavägen och de nya 

bostadskvarteren i detaljplanen kommer att försörjas med en återvändsgata. 

Det bedöms därför inte finnas risk för onödig trafik i området. Planförslaget 

rymmer flera grönytor och gena passager samt gång- och cykelvägar för en 

trafiksäker vardag. 

Det finns en geoteknisk undersökning för området som visar goda 

markförhållanden för byggnation. Planområdet ingår i det kommunala 

verksamhetsområdet för vatten och spill. Planområdet föreslås anslutas till 

kommunalt verksamhetsområde för dagvatten gata och fastighet. 

Dagvattenutredningen föreslår flera åtgärder för att kunna omhänderta 20-

årsregn, vilka har implementerat i planförslaget inom ytor för allmän plats 

natur. Detaljplanen är även anpassad för att kunna motstå ett 100-årsregn. 

Planområdet föreslås även ha kommunal avfallshantering och återvinning. 

El, fiber och fjärrvärme finns i området. Det finns en transformatorstation i 

området som bekräftas i aktuellt planförslag.  

Planförslaget berör inget Natura 2000-område eller övriga betydande 

naturvärden. Området omfattas inte av något riksintresse. Däremot berörs 

MSA-område (Minimum Safe Altitude), stoppområde för höga objekt och 

påverkansområde väderradar. Detta har inneburit en begränsning i totalhöjd 

för exempelvis transformatorstation i det fall en signalmast skulle behöva 

monteras. Detaljplanen föreslår en högsta nockhöjd på 12,0 m samt en i vissa 

fall en högsta totalhöjd om 20 meter. Platsen för detaljplanen bedöms ligga 
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inom sammanhållen bebyggelse. och Försvarsmakten intressen bedöms inte 

påverkas negativt.  

Det finns inga omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan och 

en miljöbedömning behöver därmed inte göras. Samråd med länsstyrelsen 

har skett inför samrådsskedet och i yttrande daterat 2018-11-22 har 

Länsstyrelsen meddelat att de instämmer i kommunens bedömning om att 

genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan 

Förutsättningar vid inlösen av mark för allmän plats 

Förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 1:3 innebär att den sedan 1937 

planlagda förlängningen av Hemmansvägen kvarstår samt 1967 års korsning 

mot Halsjövägen. Detta betyder att förslaget även fortsättningsvis föranleder 

att viss mark löses in från en privat fastighetsägare. Inlösen avser fräst 

allmän plats för gata men även en liten del kvartersmark för bostadsändamål. 

I fråga om kvartersmarkens utsträckning har den nya detaljplanen utformats 

så att den privata fastighetsägaren ska kunna behålla en större andel av sin 

fastighet inom kvartersmark än vad gällande äldre stadsplan medger 

Då förslaget till detaljplan föranleder inlösen av mark för allmän plats 

bedöms förslaget vara av sådan principiell vikt att Kommunfullmäktige bör 

ta ställning till antagandet av detaljplanen.  

Förslag till beslut 

Att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 1:3, del av gamla Kalleberga by i 

enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till ny 

detaljplan för Kalleberga 1:3, del av gamla Kalleberga by i enlighet med 5 

kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 1:3, del 

av gamla Kalleberga by i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 

(2010:900). 

________________ 

Exp: 

Planarkitekt, Peter Robertsson 
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§ 209 Dnr 2022-000445 370 

Åtgärder med anledning av elbrist 

 

Sammanfattning  

Bakgrund 

Regeringen har uppdragit att, t.o.m. den 31 mars 2023, vidta möjliga och 

lämpliga energibesparingsåtgärder.   

Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige 

på flera årtionden. De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i 

Europa stiger priserna på el och gas, vilket slår hårt mot samhällets aktörer. 

Inför den kommande vintern är det av avgörande betydelse att minska 

användningen av alla energislag. Alla länder behöver bidra till minskningen.  

Ledningen för Ronneby kommun har uppdragit åt fastighetsenheten att 

inkomma med förslag till möjliga energieffektiviseringar och 

kostnadsbesparingar för att sänka energianvändningen både temporärt och 

långsiktigt. 

Fastighetsenheten Ronneby kommun  

Fastighetsenheten, Ronneby kommun, köper in ca 13 000 MWh/år i el och 

ca 16 000 MWh/år fjärrvärme. Vi köper in pellets motsvarande 980 MWh 

och olja motsvarande 600 MWh/år.  

 

El som används till uppvärmning sker endast i några stycken (10 st.) av 

kommunens byggnader, vilka främst är mindre byggnader och Expandia 

moduler  vilket motsvarar ca 1 930 MWh/år. 

 

Ronneby kommuns politiker har satsat 7 miljoner kr i investeringar för 

solceller under de senaste två åren vilka håller på att projekteras och 

installeras inför nästa sommarsäsong. Solcellerna beräknas ge elenergi 

motsvarande ca 685 MWh/år, dock är elanvändningen som lägst i skolor och 

förskolor under den tid som solceller producerar mest el. Detta medför att 

man får sälja el till marknaden. 
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Energimyndigheten  

Energimyndighetens nyckeltal avseende fördelning av köpt elenergi till 

skolor och förskolor 

 

I Energimyndighetens rapport STIL 2 2007 redogör fördelning av vilka 

installationer som använder elenergi inom skolor/förskolor. Redovisning är 

ett medelsnitt för alla skolor och förskolor i Sverige 2006, se tabell 1 nedan.  

 

De mest energikrävande installationerna är:  

1. Belysning                 32,5 %  

2. Fläktmotorenergi      31,9 % 

3. Energi till storkök     12,8 %                
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Bedömning 

Minska behovet av köpt elenergi: 

Fastighetsenheten har tagit fram ett antal punkter som medverkar till minska 

byggnaders energianvändning. I vårt uppdrag med driftorganisationen, 3 

personal, arbetar vi dagligen för att medverka till en lägre energianvändning 

med kontinuerlig uppföljning av våra anläggningar. Dock får uppföljning 

många gånger stå tillbaka för utförande av akuta felavhjälpande.  

 

Följande åtgärder nedan bidrar till att sänka mängden köpt elenergi. Det 

finns inga medel avsatta inom Fastighetsenheten för dessa redovisade 

åtgärder utan medel behöver skjutas till. Vid eventuellt beslut om att vidta 

åtgärder enligt förslagen har fastighetsenheten redan flaggat, enligt 

arbetsmiljölagstiftningen om sund arbetsmiljö, för att hantera för den ökade 

mängden arbete som det då innebär.  

 

1. Beteenderelaterad elenergianvändning 

Det enklaste är att man får vanor som gör att vi släcker efter oss, stänger 

dörrar och fönster så att onödiga värmeförluster minskas. Generellt antas att 

den brukarrelaterade köpta el- och värmeenergin för lokaler och 

flerbostadshus ligga i spannet ca +/- 10-20 % av den totala köpta el- och 

värmeenergin. Det finns tyvärr inget incitament för att påverka sin 

energianvändning med den hyressättning som Ronneby kommun tillämpar 

idag för internt hyrda lokaler. För att möjliggöra incitament att påverka sina 

energikostnader behöver de synliggöras för hyresgästen. Dock har vi inte 

några byggnader som har separat mätning av fastighetsel och verksamhetsel. 

Fastighetsenheten har tagit fram en Mätplan som ska medverka till att 

synliggöra fastighetsel och verksamhetsel i de nya skolorna och förskolorna. 

Det behöver informeras ut till verksamheterna om betydelsen att var och en 

gör sitt och bidrar till minskad energianvändning för både el- och 

värmeenergi. 

 

TABELL 2 Avser inköpt elenergi år 2021 Fastighetsenheten 

Total köpt 

elenergi 

Besparing 

5% i kWh/år  

Besparing kr 

vid 3,4 

kr/kWh 

Investering 

kr  

Avbetalningstid  

år 

12 780 000 

 

639 000  2 172 600 0 Direkt 
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Förslag 1: Att kommunikationsenheten tar fram informationsmaterial om 

energibesparingar för att sprida internt och på kommunens hemsida i syfte 

att alla är med och bidrar till minskad energianvändning.  

 

2. Behov av mål 

Fastighetsenheten föreslår att ett besparingsmål om 5% minskad 

elenergianvändning tas för kommunen, Ronneby kommun. 

 

Förslag 2: Att Ronneby kommun antar ett besparingsmål för elenergi om 5% 

från 1 dec 2022 till 30 nov 2023. 

 

3. Stängning av verksamheter temporärt 

Politiker behöver ta ställning till stängning av Kallinge simhall, kommunen 

har idag två simhallar, Ronneby simhall och Kallinge simhall, där Kallinge 

simhall dras med stora problem med bristande underhåll och läckande 

bassäng, utredning pågår med konsulter och framtagning av kostnadsförslag 

till åtgärder. Bedömer en besparing om ca 1 miljon/år i främst 

fjärrvärmekostnader men också för elkostnader och minskad användning av 

kemikalier vid en temporär nedstängning. Som konsekvens berör det främst 

utbildningsförvaltningen och Fritid inom TFK-förvaltningen vilket får 

kommuniceras med respektive förvaltning. 

 

Förslag 3: Att temporärt stänga ned Kallinge simhall i viloläge under 1 år.  

 

4. Stängning av verksamheter temporärt 

Lugnevi Isarena – Årsförbrukning på ca 700 000 kWh/år där 665 000 

kWh/år används till frysning av isbanan. Förslag till temporär stängning av 

denna isbana. Besparing 2 260 000 kr/år. Gällande avtal ska 

uppmärksammas och beaktas.  

 

Förslag 4: Att temporärt stänga Lugnevi Isarena för nedfrysning säsongen 

2022-2023. 
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5. Byte till LED-belysningar  

Fortsatt utbyte till LED-belysningar inom kommunens egna byggnader. En 

ljuskälla med LED motsvarar en besparing om ca 35 W/st. Fastighetsenheten 

bedömer att kunna minska köpt elenergi med drygt 800 000 kWh/år med ny 

LED belysning i ett antal skol- och föreningslokaler. Bedömer investeringen 

till motsvarande 8,7 milj. Bedömd kostnadsbesparing 2,66 milj. 

(Beräkningen avser elenergi med pris om 3,4 kr/kWh) 

 

Förslag 5: Att investera 8,7 miljoner i ny LED-belysning. 

 

6. Byte till effektivare värmekällor 

Byte till effektivare värmekällor med värmepumpsteknik där vi idag har 

elradiatorer som primär värmekälla eller varmvattenberedare med elpatron. 

Bedömd energibesparing 65 000 kW/år. Bedömd investering om 1 miljon kr. 

Kostnadsbesparing 221 000 kr. (Beräkningen avser elenergi med pris om 3,4 

kr/kWh) 

 

Förslag 6: Att investera 1 miljon kr för installation av värmepumpar. 

 

7. Byte till effektivare luftbehandlingsaggregat 

Flera av våra luftbehandlingsaggregat har äldre elmotorer med höga 

effekttal. Förslaget är att byta ut de allra sämsta elmotorerna och ett 

luftbehandlingsaggregat med nya effektivare elmotorer och 

luftbehandlingsaggregat. Bedömd minskad energianvändning om 44 400 

kWh/år. Bedömd investering 600 000 kr. Kostnadsbesparing 150 000 kr/år. 

(Beräkningen avser elenergi med pris om 3,4 kr/kWh). 

 

Förslag 7: Att investera 600 000 kr i nya elmotorer och 

luftbehandlingsaggregat. 

 

8. Stängning av offentliga toaletter 

Vi ser möjligheter att avveckla några av våra offentliga toaletter utan att det 

ska påverka tillgängligheten till offentliga toaletter i Ronneby. Gäller en av 

de två offentliga toaletterna i centrala Ronneby centrum och en av de tre 

offentliga toaletterna på Brunnsområdet. Minskad elenergianvändning med 

41 600 kWh/år. Besparingen sker främst på minskat städ och uppgår till 270 
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000 kr/år. Kostnaden för avvecklingen av två st offentliga toaletter bedöms 

till ca 50 000 kr. 

 

Förslag 8: Att avveckla två stycken offentliga toaletter.  

Förslag till beslut 

Minska behovet av köpt elenergi: 

Fastighetsenheten har tagit fram ett antal punkter som medverkar till minska 

byggnaders energianvändning. I vårt uppdrag med driftorganisationen, 3 

personal, arbetar vi dagligen för att medverka till en lägre energianvändning 

med kontinuerlig uppföljning av våra anläggningar. Dock får uppföljning 

många gånger stå tillbaka för utförande av akuta felavhjälpande.  

 

Följande åtgärder nedan bidrar till att sänka mängden köpt elenergi. Det 

finns inga medel avsatta inom Fastighetsenheten för dessa redovisade 

åtgärder utan medel behöver skjutas till. Vid eventuellt beslut om att vidta 

åtgärder enligt förslagen har fastighetsenheten redan flaggat, enligt 

arbetsmiljölagstiftningen om sund arbetsmiljö, för att hantera för den ökade 

mängden arbete som det då innebär. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om framtagande 

av investeringsmedel om 10 300 000 kr i syfte att minska behovet av köpt 

elenergi enligt förslagen 1 till 8 nedan.  

 

Förslag 1: Att kommunikationsenheten tar fram informationsmaterial om 

energibesparingar för att sprida internt och på kommunens hemsida i syfte 

att alla är med och bidrar till minskad energianvändning. 

 

Förslag 2: Att Ronneby kommun antar ett besparingsmål för elenergi om 5% 

från 1 dec 2022 till 30 nov 2023. 

 

Förslag 3: Att temporärt stänga ned Kallinge simhall i viloläge under 1 år. 

 

Förslag 4: Att temporärt stänga Lugnevi Isarena för nedfrysning säsongen 

2022-2023. 

 

Förslag 5: Att investera 8,7 miljoner i ny LED-belysning. 
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Förslag 6: Att investera 1 miljon kr för installation av värmepumpar. 

 

Förslag 7: Att investera 600 000 kr i nya elmotorer och 

luftbehandlingsaggregat. 

 

Förslag 8: Att avveckla två stycken offentliga toaletter. 

Fastighetsenheten har också lämnat följande underlag avseende 

förstärkningsåtgärder: 

 
För att möjliggöra vårt uppdrag som en god serviceorganisation till övriga 

förvaltningar och ledning vid en allvarlig samhällspåverkan behöver vi 

förstärka vår utrustning och material.  

Det handlar om förstärkningar med att kunna ladda upp elverktyg, 

kommunikationsutrustningar, säkerställa drift för viktiga installationer som 

drivmedelspumpar, avloppsanläggningar och tappvatten. 

  
 Inköp av 3 st elverk, mindre modell, mobila el-inverterverk, bedömd 

kostnad 70.000 kr  

 Ombyggnad av tankstation Ekenäs med reservverksomkopplare så vi 

kan tanka fordon, våra egna men också övriga förvaltningars fordon 

som drivs med bensin eller diesel med reservkraftverk om elnätet 

ligger nere, bedömd kostnad 20.000 kr  

 Inköp av extern dieseltank till Sjöarpsskolan /Cura vårdboende för att 

hålla längre gångtid, idag är gångtiden ca 6 tim med den integrerade 

dieseltanken, det är särskilt viktigt då kommunen har eget vattenverk 

och avloppsverk här som ska fungera vid el bortfall. Bedömd kostnad 

för en större tank om 1 m3, och markarbete och invallning, 60.000 kr.  

 Inköp kommunikationsradio 15 st för att kunna kommunicera om 

mobilnätet ligger nere. Bedömd kostnad 60.000 kr.  

 

Summa ca 210.000 kr  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. ge uppdrag till kommundirektören att göra en prioriteringsordning av 

identifierade förstärkningsinsatser,  

2. ge uppdrag till kommundirektör och alla förvaltnings- och 

bolagschefer att genomföra nödvändiga och prioriterade långsiktiga 

förstärkningsinsatser för att säkra robustheten i de samhällsviktiga 
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verksamheterna. Uthålligheten för insatserna ska harmoniseras med 

det framtida kostlager som tidigare beslutats om, dvs 6 månader.  

3. anta ett energieffektiviseringsprogram inom alla kommunala 

verksamheter inkl. bolag med målet att spara in 15 % på 2019-2021 

års medelsförbrukning från och med 2023. 

4. anta fastighetenhetens förslag till förstärkningsåtgärder (bilaga) 

5. finansiering energieffektiviseringsprogrammet punkt 5,6 och 7 sker 

genom extern upplåning om 10,3 mkr. Investeringsanslaget tilldelas 

teknik-fritid- och kulturnämnden. Investeringarna ska godkännas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

6. finansiering för förstärkningsåtgärder vid fastighetsenheten sker 

genom extern upplåning om 210 tkr. Investeringsanslaget tilldelas 

teknik, fritid- och kulturnämnden. 
7. delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut om fortsatta 

förstärkningsåtgärder/energibesparingsåtgärder 

 

Kommunstyrelsen beslutar att  

- innan kommunfullmäktige beslutar i ärendet skickas förslag till 

beslut på remiss till teknik-, fritid- och kulturnämnden 

 

- delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om 

fortsatta förstärkningsåtgärder/energibesparingsåtgärder. 

- återrapportering ska ske som särskilt ärende vid varje 

kommunstyrelsesammanträde 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. ge uppdrag till kommundirektören att göra en prioriteringsordning av 

identifierade förstärkningsinsatser,  

2. ge uppdrag till kommundirektör och alla förvaltnings- och 

bolagschefer att genomföra nödvändiga och prioriterade långsiktiga 

förstärkningsinsatser för att säkra robustheten i de samhällsviktiga 

verksamheterna. Uthålligheten för insatserna ska harmoniseras med 

det framtida kostlager som tidigare beslutats om, dvs 6 månader.  

3. anta ett energieffektiviseringsprogram inom alla kommunala 

verksamheter inkl. bolag med målet att spara in 15 % på 2019-2021 

års medelsförbrukning från och med 2023. 

4. anta fastighetenhetens förslag till förstärkningsåtgärder (bilaga) 

5. finansiering energieffektiviseringsprogrammet punkt 5,6 och 7 sker 

genom extern upplåning om 10,3 mkr. Investeringsanslaget tilldelas 

teknik-fritid- och kulturnämnden. Investeringarna ska godkännas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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6. finansiering för förstärkningsåtgärder vid fastighetsenheten sker 

genom extern upplåning om 210 tkr. Investeringsanslaget tilldelas 

teknik, fritid- och kulturnämnden. 
7. delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut om fortsatta 

förstärkningsåtgärder/energibesparingsåtgärder 

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen, Sören Andersson 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson  
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§ 210 Dnr 2021-000784 001 

Utredning av skolorganisationen utanför centralorten 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-06-16 § 114: 

Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen rapporterade till 

utbildningsnämnden i december 2021, ett förslag till organisationsförändring 

för Backarydsskolan och Hallabroskolan. Förslaget skulle syfta till att 

utveckla skolorganisationen utanför Ronneby centralort och innebar 

utveckling – inte avveckling. Förslaget återremitterades från 

kommunfullmäktige. I återremissen beslutades följande:  

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 

utbildningsnämnden för komplettering avseende konsekvenserna för 

alternativen att se Backarydsskolan och Hallabro som två enheter respektive 

en enhet samt vad beslutet innebär för skolorganisationen och för elevernas 

möjlighet att få en likvärdig utbildning. 

 

I bifogat underlag presenteras tre alternativa förslag för organisation av 

skolorna i Backaryd och Hallabro: 

 

1. Nuvarande organisation, i detta underlag benämnt som alternativ 1, innebär 

att det finns en F-6-skola i Backaryd och en F-6-skola i Hallabro.  

2. Förvaltningens tidigare förslag, i detta underlag benämnt som alternativ 2, 

innebär att Backarydsskolan skulle övergå till att bli en F-3 skola med 

upptagningsområde för både Backaryd och Hallabro. På motsvarande sätt 

skulle Hallabroskolan övergå till att bli en 4–6 skola med 

upptagningsområde Backaryd och Hallabro.  

Det förslag som i underlaget benämns som alternativ 3 visar på det 

kompletterande alternativet som kommunfullmäktige önskade i sin 

återremiss, där nuvarande organisation förstärks på olika sätt för att uppnå 

likvärdigt resultat jämfört med alternativ 2.      

Bedömning 

Utbildningsförvaltningens sammanfattande bedömning utifrån tidigare 

utredning och den förnyade utredningen utifrån nya frågeställningar är att 

förslaget att förändra skolorganisationen till en F – 3 skola i Backaryd och 

en 4 – 6 skola i Hallabro kvarstår.  
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Underlaget presenterar de olika alternativens för- och nackdelar utifrån de 

olika perspektiven Elevunderlag, Organisation och bemanning, Lokaler, 

Skolskjutsar, Fritidshem, Kosten, Barnrättsperspektivet, Elevhälsa och 

Ekonomi. 

 

ELEVUNDERLAG 

 

Elevprognoserna visar på ett sviktande elevunderlag på både 

Backarydsskolan och Hallabroskolan. Det sviktande elevunderlaget grundar 

sig dels i minskande barnkullar, dels i att elever under flyktingvågen har 

bussats från innerstan ut till bland annat dessa skolor - något som successivt 

fasas ut.   

 

 
Elevprognos för de olika alternativen. 

 

 

Det totala antalet elever på respektive skola kommer inte att påverkas i större 

utsträckning av de olika alternativen, det är antalet årskurser och därmed 

antalet elever per årskurs på varje skola som förändras. Ett större antal 

elever inom varje årskurs skapar ökade möjligheter för den enskilde eleven 

att hitta kompisar i sin egen ålder. Vi ser inte att det blir en ekonomisk 

konsekvens. Totala antalet elever kommer inte att påverkas av det ena eller 

andra organisationsförslaget. 

 

ORGANISATION OCH BEMANNING 

 

Dagens organisation bygger på en bemanning av nio lärare på respektive 

skola, där vissa årskurser undervisas i B-form (en etablerad benämning 

på åldersblandade klasser som uppkommit som följd av ett litet 

elevunderlag, man har alltså tvingats slå samman årskurser för att få ihop 

en klass. Elevernas undervisning har inte integrerats utan läraren har 

undervisat varje årskurs i klassrummet var för sig) i Backaryd.  
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Att undervisa i B-form är inte attraktivt och det sänker kvaliteten. 

Nivågrupperingar som baseras på förväntningar på elevers prestationer har 

ofta negativa effekter på elevers lärande och skolresultat. Åldersintegrerad 

eller åldersblandad undervisning har inte heller några större positiva effekter 

på elevers skolresultat eftersom förutsättningarna för samarbete i klassen blir 

sämre. Källa: Kvalitativt god undervisning viktigast för elevers lärande - 

Skolverket 

Detta har vi egen erfarenhet av. Dagens läroplaner och kursplaner ställer 

stora krav på undervisningen och det är en stor utmaning att tillgodose 

elevernas enskilda behov, när du utöver kunskapsspridning inom samma 

årskurs, även måste planera undervisningen ifrån kursplaner som bygger på 

varandra. För att skapa en hållbar skola över tid, behöver det finnas 

möjlighet att få en struktur som håller över tid, där antalet elever per årskurs 

inte ändrar förutsättningarna från år till år. Erfarenheten visar också att inte 

ens erbjudande om förstelärartjänst, med en löneökning på 10 000 kr från 

medianlönen, kan väga upp tjänsternas innehåll. Undervisning i B-form 

innebär undervisning av elever i olika åldrar utifrån olika styrdokument och 

särskilt läsinlärning kan påverkas negativt av denna undervisningsform. 

Utöver lärare, finns elevassistenter, som vid lärarnas frånvaro fått hoppa in 

och undervisa. I takt med att elevantalet minskar, krävs att undervisning i B 

– form kommer öka framöver. Det har varit svårt att anställa ny personal och 

vi ser en betydande omsättning på personal. Det finns idag inte elevunderlag 

att anställa speciallärare på någon av dessa skolor. 

 

Med nuvarande organisation skulle svårigheten att göra tjänsterna på dessa 

skolenheter attraktiva kvarstå. Med minskande elevantal på sikt, kommer det 

att bli nödvändigt att undervisa alla elever på dessa skolenheter i B-form.  

 

Genom att istället organisera skolenheterna enligt alternativ 2, skulle 

klasserna bli större och lärarna skulle kunna undervisa enligt normalfallet. 

Det skulle minska att läraruppdraget blir splittrat och ge högre kvalitet i 

undervisningen.  

Möjlighet att undervisa elever som läser efter samma innehåll och kriterier är 

mer attraktivt än att undervisa i B-form, varför sannolikheten att lyckas 

rekrytera legitimerad personal skulle öka. Om vi organiserar enligt alternativ 

2, får vi större åldershomogena klasser och möjlighet att införa ett 

tvålärarsystem i kärnämnena. För att skapa ökad attraktivitet för 

lärartjänsterna på dessa skolenheter utan att omorganisera – alternativ 3 - 

skulle det kunna införas kompletterande tjänster i form av handledande 

lärare. Dessa skulle kunna utgöra ett förstärkt team som gör ambulerande 

insatser på de norra skolorna. En lösning skulle också kunna vara att hantera 

de olika ansvarsområden som lärare på skolorna idag har utöver sin 

undervisning, exempelvis schemaläggning, IKT-ansvar mm, centralt eller via 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/kvalitativt-god-undervisning-viktigast-for-elevers-larande
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/kvalitativt-god-undervisning-viktigast-for-elevers-larande
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särskilda team, så att tjänsterna på skolorna blir mer renodlade mot 

kärnuppdraget.  

 

Alternativ 1 medför ingen ekonomisk konsekvens. Alternativ 2 innebär en 

besparing på 6 lärartjänster ca 3,7 miljoner kr som kan återinvesteras i 

tvålärarskap i kärnämnena, speciallärare, svenska som andraspråkslärare 

med mera på skolorna. Alternativ 3 skulle innebära ökade kostnader 

motsvarande 3,7 miljoner kr. 

 

LOKALER 

 

Backarydsskolan har idag väl fungerande lokaler, men saknar specialsalar 

för mötesrum, musik och slöjd. Hallabroskolans lokaler är inte 

ändamålsenliga då det saknas grupprum, arbetsrum och mötesrum. Idag 

kompletteras Hallabroskolan med paviljonger, där förskoleklass, fritids, 

skolsköterska och musiksal finns.  

Både i Backaryd och Hallabro finns idag paviljonglösningar. I Backaryd 

inryms hela förskolan i paviljongens lokaler och dessa måste kunna 

inkluderas i skolbyggnaden senast inför läsåret 26/27. Då löper det tillfälliga 

bygglovet ut, ett bygglov som då inte kan förlängas ytterligare. I Hallabro 

har skolan verksamhet i paviljonger och det kommer krävas omfattande 

ombyggnationer av skolornas lokaler både i Backaryd och Hallabro, för att 

anpassa dem så att de blir ändamålsenliga – att befintliga ytor omfördelas. 

Även här löper det tillfälliga bygglovet ut inför läsåret 26/27 – inte heller 

detta bygglov kan då förlängas ytterligare. 

 

Lokalerna i såväl Backaryd som Hallabro måste ställas om senast inför 

läsåret 26/27. De paviljonger som idag avlastar skolans och förskolans 

lokaler, måste då avvecklas och de permanenta lokalerna måste anpassas för 

att inrymma paviljongernas funktioner. Alternativ 2 skulle innebära att ytor i 

de permanenta skolbyggnaderna frigörs, eftersom antalet klasser på skolan i 

det alternativet skulle minska. Det skulle frigöra ytor som kan anpassas så att 

lokalerna blir mer ändamålsenliga. Backarydskolans lokaler erbjuder egen 

ingång till varje klassrum, vilket är positivt för yngre elever. Hallabroskolan 

erbjuder slöjdsal, vilket har betydelse för elever i åk 4–6. Dessa båda 

aspekter talar för att Backarydsskolan skulle bli F-3-skola och 

Hallabroskolan 4–6 – om alternativ 2 skulle beslutas. 

 

SKOLSKJUTSAR 

 

Elever bussas idag mellan skolorna för undervisning i slöjd och musik och 

vissa klasser undervisas i B-form på båda skolorna.  

Alternativ 1 och 3 innebär inga förändringar i bussning av elever. Alternativ 

2 skulle innebära att fler elever bussas till och från skolan, dock skulle 
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bussning mellan skolorna för undervisning i slöjd och musik skulle 

försvinna, då det inte är samma krav på specialsalar i de lägre årskurserna. 

 

Den totala bussningen skulle bli i stort sett oförändrad i de olika alternativen, 

vilket innebär att det inte finns några ekonomiska konsekvenser.  

 

FRITIDSHEM 

 

Idag erbjuds fritidshem på respektive skola. I de två alternativa 

organisationsförslagen kommer det inte att föreslås någon förändring i detta 

erbjudande – vårdnadshavare föreslås kunna välja fritidshem. Det innebär att 

fritidshemmen kommer att kräva samma bemanning som de idag har. 

Personal behövs för att kunna täcka från öppning på morgonen till stängning 

på kvällen. Elevantalet är därmed inte det som har störst påverkan på 

fritidshemmens bemanning. De olika alternativen påverkar inte erbjudandet 

av fritidshem och ingen större ekonomisk konsekvens kan ses.  

 

 

KOSTEN 

 

Då elevantalet inte förändras i större utsträckning för de olika alternativen så 

består kostens funktioner för samtliga alternativ. Därmed kommer Kosten 

inte påverkas nämnbart och medför heller inga ekonomiska konsekvenser. 

 

BARNRÄTTSPERSPEKTIVET 

 

I de flesta fall berörs barn av de verksamheter som bedrivs under nämndens 

ansvar. I detta fall både nuvarande och kommande barn i och kring Backaryd 

och Hallabro. I utredningen har både barnperspektivet och barnens 

perspektiv beaktats. Barnen har involverats på ett så pedagogiskt sätt som 

möjligt utan att skapa oro. Därmed har vikten av vad de själva tycker är 

viktigt varit i fokus – inte en eventuell förändring i skolorganisationen.  

 

Barnen på skolorna har fått fundera kring vad som är viktigt för dem när det 

gäller trivsel, trygghet och lärande. En övervägande del av eleverna lyfter 

fram vikten av att ha kompisar. De vill kunna leka tillsammans med 

kompisar på rasten men också kunna samarbeta på lektionstid. De tycker det 

är viktigt med många vuxna ute på rasterna och att få tillgång till varierande 

raster. Många barn tycker också det är viktigt med vuxenstyrda aktiviteter på 

rasterna. 

För sitt lärande menar barnen att det behövs duktiga lärare som kan mycket 

om sitt ämne och som kan svara på frågor. De vill också ha studiero i 

klassrummet, möjlighet till att gå undan och arbeta i mindre grupp eller 
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ensam samt få hjälp med läxorna. Barnen vill ha tillgång till hjälpmedel och 

vill få utmaningar i sitt lärande.   

 

Att få ha kompisar är det som barnen anger som mest viktigt för deras 

trivsel. Rasterna har stor betydelse, både att kunna få leka på egen hand men 

att också få möjlighet att delta i styrda rastaktiviteter. För att kunna lyckas 

med en sådan organisation krävs det personal. Lärare är självklart viktiga för 

barnens lärande. De vill ha skickliga och kunniga lärare som kan mycket om 

sitt ämne. Det kräver utbildade och behöriga lärare på plats. Många barn 

behöver också kunna arbeta i mindre grupper eller få en till en undervisning. 

För att varje barn ska få tillgång till det krävs resurser.       

Förslag till beslut 

Utifrån att ha utrett konsekvenserna avseende skolorganisation och barnens 

rätt till likvärdig utbildning föreslår utbildningsförvaltningen 

utbildningsnämnden; 

 

Att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens bedömning att alternativ 2 är 

att föredra vilket möjliggör en F – 3 skola i Backaryd och en 4 – 6 skola i 

Hallabro och avge det som sitt yttrande till kommunfullmäktige.        

Utbildningsnämndens beslut 2022-06-16 

Utbildningsnämnden har bifallit Alternativ 1 som innebär att det finns en F-

6-skola i Backaryd och en F-6-skola i Hallabro.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

alternativ ett i utbildningsförvaltningens förslag innebärande att det finns en 

F-6-skola i Backaryd och en F-6-skola i Hallabro.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S), Kenneth Michaelsson (C), Lova 

Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M), Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin 

(V). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar bifall till alternativ tre i utbildningsförvaltningens 

förslag med tillägget att finansieringen sker via centrala konton, extra reserv.  

 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till Ola Robertssons (S) förslag. 

 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till alternativ två i 

utbildningsförvaltningens förslag.  
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Åsa Evaldsson (M) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 1  

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framförda förslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs.       

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer kontraproposition på Ola 

Robertssons (S) förslag mot Lova Neckstens (MP) förslag och finner att Ola 

Robertssons (S) förslag utgör motförslag till kommunstyrelsens.  

Omröstningsresultat  

Omröstningen som begärts under propositionsordning ett ska nu genomföras. 

Ordförande fastställer följande beslutsgång: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.  

De som önskar bifalla Ola Robertssons (S) förslag röstar nej. 

 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bilaga C, avges trettio (30) ja-

röster och arton (18) nej-röster, varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.        

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner alternativ ett i utbildningsförvaltningens 

förslag innebärande att det finns en F-6-skola i Backaryd och en F-6-skola i 

Hallabro.  

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningen, Tobias Ekblad  
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§ 211 Dnr 2022-000440 001 

Handlingsalternativ för samordnad varudistribution i 
Ronneby 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-26 § 348: 

Fredrik Mårdh från Energikontor Sydost redovisar uppdrag om samordnad 

varudistribution i Ronneby. 

Han informerar om vad en samordnad varudistribution är, vad det finns för 

incitament för införande samt hur de samordnade varudistributionscentraler 

som finns idag i Sverige arbetar. 

Tre handlingsalternativ (case) redovisas liksom dess för- och nackdelar. 

Case 1 Outsoursing i samverkan 

Case 2 Outsoursing i egen regi 

Case 3 Äga central.      

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

-  implementera en samordnad varudistribution enligt beskrivet case 2 

alternativt case 3. 

-  ha som mål att genomföra det under en 3 års period 2023-25. 

-  ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till KS i januari 2023 med 

en mer komplett projektbeskrivning och en utsedd projektledare. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Implementera en samordnad varudistribution enligt beskrivet 

i case 2 alternativt case 3. 

2. Ha som mål att genomföra det under en 3 års period 2023-25. 

3. Ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till KS i 

januari 2023 med en mer komplett projektbeskrivning och en 

utsedd projektledare. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören  
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§ 212 Dnr 2022-000259 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år, i juni och oktober. 

Totalt finns 47 stycken anmälda medborgarförslag som inte är besvarade. 

Sedan redovisningen i juni (med uppgifter om läget 15 maj) har 12 stycken 

medborgarförslag beslutats av kommunfullmäktige eller 

nämnd/kommunstyrelse.  

Under 2022 har det hittills anmälts 33 medborgarförslag t.o.m. 

kommunfullmäktige 2022-06-22. Till dessa tillkommer de tio som inkommit 

efter kommunfullmäktige i juni och som inte anmälts. 16 stycken 

medborgarförslag är äldre än 12 månader.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Rune Kronkvist (S).  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  
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§ 213 Dnr 2022-000260 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år, i juni och oktober. Det finns i dagsläget 17 obesvarade motioner varav tio 

har inkommit och anmälts under 2022. Ytterligare fem har inkommit men är 

ännu ej anmälda. Två motioner är beslutade sedan förra redovisningen. Sju 

stycken är äldre än ett år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  
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§ 214 Dnr 2022-000253 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2022 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden § 126: 

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

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

enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för andra kvartalet 2022, redovisas för 

Socialnämnden.      

Socialnämndens beslut 2022-08-30 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige   

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Socialnämnden  
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§ 215 Dnr 2022-000116 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG vikten av 
nödvändig, bra och tidig information om förändring till 
effektmätning 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarslag föreslås att husägare med direktverkande eluppvärmning 

inom Miljötekniks nätområde snarast får tydlig och bra information om 

förändringen till effektmätning.  

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till Ronneby Miljö & Teknik AB som yttrat 

följande: 

”Vi har inte påbörjat arbetet med genomgång av nättarifferna eftersom vi har 

avvaktat Ei:s arbete med att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska 

utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. De nya 

föreskrifterna Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

för utformning av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet EIFS 

2022:1 publicerades på Ei.se den 26 april 2022 och ska börja tillämpas 

senast den 1 januari 2027. Att informera våra kunder är ett prioriterat arbete 

som vi på Miljöteknik har stort fokus på, både vilka olika kanaler vi når våra 

kunder på bästa sätt och på vilket sätt informationen presenteras så att den 

blir lätt att förstå och är tydlig. T.ex. så pågår ett arbete där Miljötekniks 

Kommunikatör i samråd med kommunen tittar på möjligheten att utveckla 

Miljötekniks hemsida så exempelvis villaägare enklare kan hitta information 

om kommande utformning av nättariffer.”  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

73(83) 
2022-10-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 216 Dnr 2022-000212 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG bygg 
Gribshunden på Östra Piren 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en replika av Gribshunden 

ute på Östra Piren enligt dåtidens byggnadssätt. När bygget väl är utfört 

skulle den nya båten kunna trafikeras inom Ronneby skärgård. 

 

”Gribshunden. Ett fantastiskt objekt som nått forskare världen över. Jag vill 

se att man bygger Gribshunden i Ronneby. Träarbetare världen över skulle 

vilja vara med och bygga. Helst med dåtidens verktyg. Tänk att bygga detta 

på östra piren i hamnen! Filmteam och andra ska bjudas in för att finansiera 

byggandet. SVT är självskrivna, förstås. Tänk sen historiska författare som 

vill dokumentera det hela. När bygget är klart lägger vi Gribshunden i 

hamnen. Nu kan alla se skeppet! Går att tänka sig massor av aktiviteter kring 

Gribshunden. Detta är för bra att inte ta till vara på. Kanske kan bli nya 

Kalle- båten? Ja, det var ett skämt. Eller? Fantasin får inte sätta gränser, 

ännu.”  

Bedömning 

I dagsläget arbetar man med planeringen av ett nytt museum för bland annat 

Gribshunden. Att samtidigt påbörja ett arbete med att bygga en replika av 

skeppet skulle innebära enorma resurser i både tid och pengar.    

 

Att jämföra med Ostindienfararen Götheborg som färdigställdes 2005 efter 9 

års arbete och ofantliga kostnader samt ett helt båtvarv till sitt förfogande.  

Förslag till beslut 

Mark och exploateringsenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget 

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 217 Dnr 2022-000121 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG fler parksoffor 
och fikabord vid Östra Piren 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att sätta ut flera parksoffor och 

fikabord vid Östra Piren. Då medborgarförslaget skickades in fanns det 

enbart två fikabord i området, några som ständigt var upptagna.  

 

”Skulle önska fler parksoffor och fikabord med sittplatser vid Östra Piren 

i Ronneby.  Finns bara 2(?) på hela området och dessa är ofta upptagna. 

Området har blivit populärt hos många att gå/cykla/ köra till och vore trevligt 

om man kunde sitta ner en stund.”  

Bedömning 

Sedan medborgarförslaget inskickande har ett flertal parkbänkar placerats ut 

ute på Östra Piren, dels vid parken, dels vid ”evenemangsområdet”. 

Samtidigt pågår ännu försköningar i området för att profilera dess karaktär. 

Under hösten kommer entrén att definieras i samband med att en ny aktör 

har etablerat sig i området. Dessa arbeten kommer innebära att det pågående 

arbetet på Östra Piren, Ronneby Marina fortskrider där önskemål tas i 

beaktanden.  

Förslag till beslut 

Mark och exploateringsenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat. 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 218 Dnr 2021-000553 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG 
Återbruksgalleria 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen skapar en återbruksgalleria 

eller ett motsvarande affärsstråk i stil med Retuna återbruksgalleria i 

Eskilstuna. Som motivering anges att det möjliggör ett stort återbruk, skulle 

kunna fungera som en folkbildare inom hållbarhet och skapa en trevligare 

stadsbild, samt att det går i linje med Ronneby kommuns tydliga 

hållbarhetstänk. 

 

Intentionerna i förslaget har samma inriktning som kommunens 

styrdokument inom hållbarhet som Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 

2022-2025 och Program för klimat och energi.  

 

Ronneby Miljö & Teknik AB driver ingen egen återbruksverksamhet idag, 

men har ett fungerande samarbete för återbruk i Angelskog. Bolaget ställer 

sig positiva till att bidra och underlätta för aktörer att etablera denna typ av 

verksamhet. Arbetsmarknadsenheten på Socialförvaltningen ställer sig 

positiva till att ta sig an ett uppdrag kring återbruk om de ges resurser för att 

genomföra det.  

Bedömning 

Ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen skapar en återbruksgalleria 

eller ett motsvarande affärsstråk i stil med Retuna återbruksgalleria i 

Eskilstuna. Kommunfullmäktige remitterade medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning 2021-09-30 §191. Medborgarförslaget har 

skickats på remiss till Ronneby Miljö & Teknik AB och 

Arbetsmarknadsenheten. 

 

Som motivering anger medborgaren som inkommit med förslaget att 2020 

såldes det återbrukade produkter för 15,4 miljoner på ReTuna 

Återbruksgalleria och att Ronneby kommun, med sitt tydliga hållbarhetstänk, 

skulle se det som ett intressant projekt. I förslaget ges exempel på olika 

aktiviteter som skulle göra återbruksgallerian till mer än en handelsplats; 
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evenemang, workshops, föreläsningar och temadagar om hållbarhet. Vidare 

anges att på så sätt skulle gallerian fungera som en folkbildare inom 

hållbarhet. 

 

I förslaget föreslås ett affärsstråk med trevlig inramning som ett alternativ 

för en galleria. Som plats föreslås att utnyttja tomma lokaler längs 

Karlshamnsvägen. Detta skulle enligt förslaget skapa en trevligare stadsbild, 

än vad tomma affärslokalerna ger.  

 

 

Bedömning 

Medborgarförslagets intentioner går i linje med fokusområdet 

Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi i Hållbarhetsstrategi för 

Ronneby kommun 2022-2025 samt skulle bidra till att nå ambitionen om att 

år 2045 är de konsumtionsbaseradeutsläppen mindre än två ton per invånare 

i Ronneby kommun i Program för klimat och energi.  

 

Att återbruka ger generellt en miljönytta då man sparar på både energi och 

råvaror. Det kan även ge en ekonomisk besparing för återvinningsbolag, då 

det innebär kostnader om sakerna istället ska gå till förbränning. Flera 

kommuner jobbar redan på liknande sätt som Eskilstuna kommun, till 

exempel Emmaboda kommun: Möjligheternas Hus - 

(mojligheternashusab.se) 

 

Ägarskap och drift av en återbruksgalleria 

ReTuna Återbruksgalleria och Retuna Återvinningscentralförare ägs av det 

kommunägda bolaget Eskilstuna Energi och Miljö, EEM i Eskilstuna 

kommun. 

 

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB finner förslaget intressant. De har 

i dagsläget en containerlösning vid Angelskogs återvinningscentral där 

Ronneby kommuns invånare kan lämna artiklar för vidare distribution till en 

privat aktör som omsätter artiklarna genom en affärsdriven verksamhet, 

Lindra. Överskott går till biståndsorganisationen Human Bridge med 

visionen om en rättvisare global resursfördelning. Systemet fungerar väl och 

Miljöteknik avser i nuläget inte att ta några vidare initiativ med att etablera 

en egen återbruksverksamhet. Dock ställer sig bolaget positiva till att bidra 

och underlätta för aktörer att etablera denna typ av verksamhet. 
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Arbetsmarknadsenheten på Socialförvaltningen skulle gärna ta sig an ett 

uppdrag kring återbruk. Arbetssättet och kompetens finns i verksamhet. 

Vidare finns metoder och modeller som kan användas i arbetet för att 

sammanstråla behovet av återbruk med behovet av att deltagare får 

arbetspraktik och nödvändig handledning. Flera andra kommuner har ett 

arbetscenter med utbildade handledare, vilket gör att organisationen och 

eventuellt även platsen redan finns och uppstarten blir lättare. Ronneby 

kommun har inget traditionellt arbetscenter i den storleken som krävs för att 

bedriva verksamhet som föreslås i motionen. För att göra något sådant som 

förslaget beskriver så kommer kostnader för bland annat lokaler, handledare 

samt material att vara nödvändigt. Arbetsmarknadsenheten är tydliga med att 

det inte finns några personalresurser för att starta upp en 

återbruksverksamhet i dagsläget. 

 

Plats 

En plats för en återbruksgalleria ska helst vara central med möjlighet för 

kollektivtrafik samt gång och cykel för att kunna utnyttjas av så många som 

möjligt och främja hållbara transporter. Vidare bör det finnas plats för att 

lämna av saker för återbruk, så att man kan komma fram med till exempel 

med stora fordon och fordon med släpp. Om återbruksgallerian ligger i 

anslutning till en återvinningscentral sparar man in på transporter för den 

som lämnar saker för både återbruk och avfall och gör det lika lätt att skänka 

som att slänga saker. På Angelskog återvinningscentral finns den 

möjligheten idag för flera hela och rena saker. 

 

Fastigheterna längs med Karlshamnsvägen är privatägda och ägarna 

bestämmer vilka verksamheter som ska hyra fastigheterna. Ska fastigheterna 

hyras för återbruksverksamheter kan bygglov för ändrad användning behöva 

sökas och eventuellt kan även detaljplaner behöva ändras.  

 

I Angelskog saknas ytor för en återbruksgalleria i dagsläget. Tidigare har det 

funnits ett center i Kallinge som höll på med återbruk under ledning av 

Ronneby kommun. På centret fanns en butik och man gjorde bland annat 

målning, snickeri, demontering och reparation av vitvaror. ABRI äger 

fastigheter bredvid återvinningscentralen i Kallinge och skulle eventuellt 

kunna hyra ut lokaler till intresserade återbruksföretag. Bygglov behöver i så 

fall ses över för ändring av verksamhet för fastigheterna. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

80(83) 
2022-10-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Återbruk i Ronneby idag 

I dagsläget finns aktörer som bedriver återbruk för hela, fungerande och rena 

saker som allmänheten har skänkt. Till exempel har Röda korset en second-

hand butik Kupan i centrum och Lindra har en second-hand butik i en lokal 

längs Karlshamnsvägen. Både Röda korset och Lindra tar emot skänkta 

saker vid sin butik. I samarbete med Ronneby Miljö & Teknik tar Lindra 

emot skänkta saker i en container på återvinningscentralen i Angelskog.  

 

För privatpersoner saknas det idag i stort möjlighet att lämna byggprodukter, 

material eller trasiga saker som behöver repareras eller hanteras på annat sätt 

för återbruk. Bland annat Karlskrona kommun satsar på återbruk av 

byggvaror för privatpersoner genom att de kommer att tillhandahålla ett 

återbrukstält där hela byggvaror kan lämnas in och hämtas gratis. 

 

Möjligheter att genomföra förslaget 

För att förslaget ska kunna genomföras behöver flera saker lösas: 

* Lämplig plats/platser för inlämning, lagring, eventuella reparationer, 

försäljning och event för en eller flera verksamheter.  

* Eventuella transporter av saker från återvinningscentraler till galleria eller 

affärsstråk.  

* Drift och ägandeskap 

* Se över om bygglov behövs för fastigheten om verksamheten ändras och se 

vad som medges i detaljplan. 

* Resurser för att genomföra aktiviteter som folkbildare inom hållbarhet och 

anordna evenemang, workshops, föreläsningar och temadagar 

* Utbildning i vad som är lämpligt att återbruka då en del produkter kan 

innehålla kemiska ämnen som inte passar för återanvändning eller 

återvinning. 

Kontrollera mot gällande lagstiftning inom området 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

1. Att tacka medborgaren för förslaget  

 

2. Att ge Socialförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie och utreda om 

det är möjligt att medborgarförslaget på en återbruksgalleria går att 
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genomföra helt eller delvis. Syftet med förstudien är att skapa en gemensam 

syn på projektets omfattning och ska svara på om projektet går att 

genomföra, om effekterna och nyttan med att genomföra projektet kan anses 

rimliga i förhållande till de kostnader eller investeringar som projektet 

medför, samt i stora drag beskriva vad projektet kommer innebära för 

berörda delar av verksamheten.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 219 Dnr 2022-000211 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG bygg en smal 
högbro över sundet till Karön 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en smal högbro över 

sundet till Karön.  

 

”Debatten har ju varit på gång med Karö båten skulle ju var en bra idé att 

bygga en smal högbro över sundet, med belysning och smal kunde spara tid 

både för sommarboende och kommunens skötsel av ön. Troligtvis att den 

som skall sköta restaurangen uppskattar denna tanke. Kostnaden tror jag blir 

billigare övertid än att bevara Karöbåten av nostalgi, som sagt det är nya 

tider nu.”  

Bedömning 

Ärendet remitterades till Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen som 

föreslår ett avslag på grund av en framtida bros höga investeringskostnader.  

 

Samtidigt har fastighetsenheten en annan syn på medborgarförslaget. 

Fastighetsenheten ställer sig positiva till att utreda förslaget om en bro över 

till Karön. Dels för en underlättad drift och underhåll av fastigheter och 

faciliteter på ön, dels för att kunna få ett bättre kundunderlag för 

restaurangen.  

 

Baserat på jämförelser av schablonkostnader för liknande gång-och 

cykelbroar skulle kostnaden för en ca 270 meter lång bro hamna på runt 30 

miljoner kronor. För att hålla ned kostnader skulle man behöva stänga sundet 

mellan Ekenäs och Karön med en lägre bro som inte skulle vara passerbar 

med segelbåtar eller andra större båtar. 

En bro över till Karön främja besöksnäringen och rekreationen till ön. 

Restaurangen på ön har idag enbart öppet under sommarmånaderna, under 

den tiden som skärgårdstrafik trafikeras i Blekinges skärgård. En bro över 

sundet skulle kunna möjliggöra att restaurangen skulle kunna hålla öppet året 

om, samtidigt som man under vinterhalvåret även kan besöka öns natur och 

vandringstråk.   
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Ekenäs – Karön omfattas av ett kulturminnesvårdsprogram, dock går det inte 

att finna beskrivningen av detta program, vilket medför osäkerheter kring 

vad man kan och får göra.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen beslutar 

föreslå Kommunfullmäktige att till budgetberedningen uppta medel för att 

kunna utreda möjligheterna till en bro över sundet till Karön.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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Artikeln skapades 19 oktober 2022 

Kungörelse: Kommunfullmäktige i 

Ronneby, torsdag 2022-10-27 kl. 18:00 
Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby, torsdag 2022-10-27 kl. 18:00 

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 27 oktober 2022, kl. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 

för behandling av följande ärenden: 

1. Val av justerare KF 
Dnr 2022-000006 

2. 
Godkännande av dagordning KF 
Dnr 2022-000014 

3. 
Medborgarförslag 
Dnr 2022-000007 

4. Frågor 
Dnr 2022-000009 

5. 
Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till AB Ronnebyhus ordförande Lena Mahrle (L) 
angående Björkliden, Eringsboda 
Dnr 2022-000408 

6. 

Interpellation ställd av Peter Bowin (V) till teknik-, fritid och kulturnämndens 
ordförande Anders Bromee (M) angående Nyttjanderättsobjekt/minnessakerna i 
Silverforsens kaffestuga - igen 
Dnr 2022-000289 

7. 
Interpellationer 
Dnr 2022-000008 

8. Fyllnadsval till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden 
Dnr 2022-000461 

9. 
Upphävande av beslut om entledigande från samt fyllnadsval till uppdraget som 
ledamot i Ronnebyhus Holding AB 
Dnr 2022-000300 
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10. 
Delårsrapport 2022-08-31 för Ronneby kommun 
Dnr 2022-000415 

11. 
Årliga ägardirektiv 2023 till Ronnebys kommuns helägda bolag samt direktiv till 
stämmoombud 
Dnr 2022-000413 

12. 
Information om kommunens krediter 2022-08-31 
Dnr 2022-000416 

13. 
Kommunassurans Försäkrings AB - Egenandelsprogram, nytt ägaravtal och nytt 
ägardirektiv samt instruktion till stämmoombud 
Dnr 2022-000380 

14. 
Ägardirektiv avseende försäljning av fastigheter i Ronnebyhus AB 
Dnr 2022-000356 

15. 
Ändring av allmänna ordningsföreskrifter 
Dnr 2022-000353 

16. Planeringsstrategi 2022 
Dnr 2022-000097 

17. 
Internbudget Arbetsmarknads- och integrationsenheten 2022 
Dnr 2022-000201 

18. Utbyggnadsplan för handels- och verksamhetsområden  
Dnr 2020-000540 

19. 
Ansökan om köp av mark Leråkra 9:4 
Dnr 2022-000198 

20. 
Kalleberga 1:3 m.fl. - Upprättande av detaljplan för bostadsändamål - antagande 
Dnr 2021-000483 

21. Åtgärder med anledning av elbrist - statusrapportering 
Dnr 2022-000445 

22. 
Utredning av skolorganisationen utanför centralorten 
Dnr 2021-000784 

23. Handlingsalternativ för samordnad varudistribution i Ronneby 
Dnr 2022-000440 
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24. 
Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag 
Dnr 2022-000259 

25. 
Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner 
Dnr 2022-000260 

26. 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2022 
Dnr 2022-000253 

27. 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG vikten av nödvändig, bra och tidig information 
om förändring till effektmätning 
Dnr 2022-000116 

28. Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG bygg Gribshunden på Östra Piren 
Dnr 2022-000212 

29. 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG fler parksoffor och fikabord vid Östra Piren 
Dnr 2022-000121 

30. 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG Återbruksgalleria 
Dnr 2021-000553 

31. Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG bygg en smal högbro över sundet till Karön 
Dnr 2022-000211 

32. 
Anmälan av motioner 
Dnr 2022-000010 

Uppdaterad: 2022-10-19 
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Omröstningslista nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2022 klockan 19:39:27. 
14. Ägardirektiv avseende försäljning av fastigheter i Ronnebyhus AB 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Mattias Ronnestad                        (SD)       Alla                                                X        

Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla                                                X        

Anders  Oddsheden                        (SD)       Alla                                                X        

Hillevi  Andersson                       (C)        Alla                                                X        

Tim Aulin                                (SD)       Alla                                                X        

Peter  Jansson                           (SD)       Alla                                                X        

Sten-Albert Olsson                       (SD)       Alla                                                X        

Ewa Kilström-Widstrand                   (SD)       Alla                                                X        

Amanda Lovén                             (SD)       Alla                                                X        

Carina  Aulin                            (SD)       Alla                                                X        

Marianne Lundqvist                       (L)        Alla                                                X        

Robin  Jonasson                          (KD)       Alla                                                X        

Angelina  Olin                           (M)        Alla                                                X        

Tony  Holgersson                         (SD)       Alla                                                X        

Magnus  Gustafsson                       (C)        Alla                                                X        

Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla                                                X        

Anna Ekberg                              (KD)       Alla                                                X        

Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        

Åsa Evaldson                             (M)        Alla                                                X        

Sara Blixt                               (M)        Alla                                                X        

Kenneth  Michaelsson                     (C)        Alla                                                X        

Anders Bromée                            (M)        Alla                                                X        

Helene  Fogelberg                        (M)        Alla                                                X        

Thomas  Svensson                         (M)        Alla                                                X        

Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        

Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        

Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                 X      

Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                 X      

Martina Persson                          (V)        Alla                                                 X      

Mohammed Teeti                           (V)        Alla                                                 X      

Peter Bowin                              (V)        Alla                                                 X      

Roger Fredriksson                        (M)        Alla                                                X        

Rune Kronkvist                           (S)        Alla                                                 X      

Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                X        

Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      

Imad Khatib                              (S)        Alla                                                 X      

Malin  Norfall                           (S)        Alla                                                 X      

Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      

Malin  Månsson                           (S)        Alla       Catrin Stellte Fridh                      X      

Annette Rydell                           (S)        Alla       Jan-Erik Wildros                          X      

Martin Johansson                         (S)        Alla                                                 X      

Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      

Tommy Persson                            (S)        Alla                                                 X      

Rebecka  Jirle                           (S)        Alla                                                 X      

Agneta Wildros                           (S)        Alla                                                 X      

Magnus Björk                             (S)        Alla                                                 X      

Anna-Karin Wallgren                      (S)        Alla                                                 X      

Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                X        

Mikael Mårtensson                        (S)        Alla                                                 X      

SUMMA: 29 20 0 0 
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Omröstningslista nr. 2 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2022 klockan 21:27:05. 
22. Utredning av skolorganisationen utanför centralorten 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Mattias Ronnestad                        (SD)       Alla                                                X        

Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla                                                X        

Anders  Oddsheden                        (SD)       Alla                                                X        

Hillevi  Andersson                       (C)        Alla                                                X        

Tim Aulin                                (SD)       Alla                                                X        

Peter  Jansson                           (SD)       Alla                                                X        

Sten-Albert Olsson                       (SD)       Alla                                                X        

Ewa Kilström-Widstrand                   (SD)       Alla                                                X        

Amanda Lovén                             (SD)       Alla       Kenneth Lindfalk                         X        

Carina  Aulin                            (SD)       Alla                                                X        

Marianne Lundqvist                       (L)        Alla                                                X        

Robin  Jonasson                          (KD)       Alla                                                X        

Angelina  Olin                           (M)        Alla                                                X        

Tony  Holgersson                         (SD)       Alla                                                X        

Magnus  Gustafsson                       (C)        Alla                                                X        

Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla                                                X        

Anna Ekberg                              (KD)       Alla                                                X        

Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        

Åsa Evaldson                             (M)        Alla                                                X        

Sara Blixt                               (M)        Alla                                                X        

Kenneth  Michaelsson                     (C)        Alla                                                X        

Anders Bromée                            (M)        Alla                                                X        

Helene  Fogelberg                        (M)        Alla                                                X        

Thomas  Svensson                         (M)        Alla                                                X        

Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        

Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        

Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                  X    

Sune  Håkansson                          (RP)       Alla       Ilka Toivonen                            X        

Martina Persson                          (V)        Alla                                                 X      

Mohammed Teeti                           (V)        Alla                                                 X      

Peter Bowin                              (V)        Alla                                                 X      

Roger Fredriksson                        (M)        Alla                                                X        

Rune Kronkvist                           (S)        Alla                                                 X      

Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                X        

Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      

Imad Khatib                              (S)        Alla                                                 X      

Malin  Norfall                           (S)        Alla                                                 X      

Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      

Malin  Månsson                           (S)        Alla       Catrin Stellte Fridh                      X      

Annette Rydell                           (S)        Alla       Jan-Erik Wildros                          X      

Martin Johansson                         (S)        Alla       Per Lundin                                X      

Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      

Tommy Persson                            (S)        Alla                                                 X      

Rebecka  Jirle                           (S)        Alla                                                 X      

Agneta Wildros                           (S)        Alla                                                 X      

Magnus Björk                             (S)        Alla                                                 X      

Anna-Karin Wallgren                      (S)        Alla                                                 X      

Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                X        

Mikael Mårtensson                        (S)        Alla                                                 X      

SUMMA: 30 18 1 0 

 


