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§ 66

Dnr 2021-000001 101

Beslut
Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
________________
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§ 67

Dnr 2020-000369 253

Sammanfattning
En fastighetsägare i Stenaby har ansökt om att få utöka sin befintliga tomt
med ca 450 kvm. Området ligger utanför strandskydd och det finns inget
kommunalt intresse för marken. Köpeskillingen uppgår till 100 kr/kvm
Förrättningskostnad betalas av köparen.
Bedömning
En fastighetsägare i Stenaby har ansökt om att få utöka sin befintliga tomt
med en ca 450 kvm. Den befintliga tomten är relativt liten, ca 950 kvm, och
tillkommande yta möjliggör för parkering inom egen fastighet på ett bättre
sätt än tidigare. Priset per kvadratmeter är satt till 100 kronor och utgår från
värdet enligt Skatteverkets riktvärdeområde för den aktuella fastigheten.
Området ligger utanför strandskyddet. Det finns inget kommunalt intresse
för marken då den utgör en så liten enhet mellan befintlig tomt och vägen i
norr. Större delen av den aktuella markbiten utgörs dessutom av en höjd med
berg i dagen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
godkänna överenskommelse om fastighetsreglering.
Arbetsutskottets beslut 2021-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
överenskommelse om fastighetsreglering.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
med tillägget att kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering.
Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
________________
Exp:
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§ 68

Dnr 2020-000625 253

Sammanfattning
Detaljplanen för Droppemåla 1:87 södra delen vann laga kraft 2019-01-10.
Planen innebär att ett antal utökningar av befintliga bostadstomter kan göras.
Två markpriser tillämpas sedan tidigare i området. Respektive
fastighetsägare står för förrättningskostnaden.
Bedömning
Fastighetsregleringarna är ett led i genomförande av detaljplanen. Marken i
fråga utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och gränsar till respektive
sökandes fastighet. Fastighetsregleringen innebär en naturlig utökning av
befintliga tomter och ger en mer ändamålsenlig fastighetsindelning. Två
olika markpriser har tillämpats för tidigare genomförda marköverföringar i
Droppemålaområdet, 165 kr/kvm och 65 kr/kvm. Det lägre priset har använts
för områden som gränsar till väg eller i övrigt bedömas ha ett lägre värde
exempelvis i form av belastning av ledningsrätt. Det högre har använts till
utökning av tomtmark mot fri sida.
Fastighetsägarna bekostar lantmäteriförrättningen. Kostnad för den del av
förrättningen som innebär bildande av ledningsrätt eller servitut till förmån
för allmänna vatten- och avloppsledningar står Ronneby Miljö & Teknik AB
för.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen
godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering för
Droppemåla 1:220 samt överenskommelser om fastighetsregleringar inom
detaljplanen för Droppemåla 1:87 södra delen (2019-01-10), med lika villkor
som för Droppemåla 1:220.
Arbetsutskottets beslut 2021-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
upprättad överenskommelse om fastighetsreglering för Droppemåla 1:220.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
med tillägget att kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad överenskommelse om
fastighetsreglering för Droppemåla 1:220.
________________
Exp:
Mark- och exploateringsenheten, Sara Jonasson
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§ 69

Dnr 2020-000515 253

Sammanfattning
Med anledning av ett stort intresse för mark för bostäder i Johannishus tog
kommunen under 2019/2020 fram åtta nya tomter inom befintlig detaljplan.
Fredrik Nilsson (Havsklippan) har visat intresse för fyra av tomterna för
uppförande av 12 marklägenheter. Förhandsbesked för planerad byggnation
finns.
Bedömning
Fredrik Nilsson (Havsklippan) har visat intresse för fyra av tomterna och vill
uppföra 12 marklägenheter uppdelade på fyra huskroppar. Då befintlig
detaljplan är från 1982 och endast medger en bostad per huskropp samt har
en begränsning i total byggnadsyta har prövning av den tänka bebyggelsen
skett genom ansökan om förhandsbesked. Byggnadsnämnden lämnar positivt
förhandsbesked för planerad byggnation.
Markens prissättning följer de antagna riktlinjerna för försäljning av
kommunal mark. Kommunen har rätt att återköpa de fyra tomterna om
planerad byggnation inte blir av.
Mark- och exploateringsenheten ser positivt på ett tillskott av
marklägenheter på orten då det bedöms fylla ett behov för bland annat äldre
villaägare som vill skaffa ett mer lättskött boende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
godkänna köpeavtal för Hjortsberga 4:192, 4:193, 4:198 och 4:199.
Arbetsutskottets beslut 2021-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
köpeavtal för Hjortsberga 4:192, 4:193, 4:198 och 4:199.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
med tillägget att kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner köpeavtal för Hjortsberga 4:192, 4:193, 4:198
och 4:199.
________________
Exp:
Mark- och exploateringsenheten, Sara Jonasson
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§ 70

Dnr 2021-000038 041

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen lägger fram förslag till internbudget för år
2021.
Arbetsutskottets beslut 2021-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
kommunledningsförvaltningens internbudget för år 2021.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
med tillägget att kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens internbudget
för år 2021.
Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
________________
Exp:
Akten
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§ 71

Dnr 2020-000608 109

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om åtgärder så att stigen vid
Skärsjöns södra del kommer bort från kanten på E22. Det förslås även en
uppmärkt slinga runt sjön, röjning vid bryggan och anläggande av en
badplats.
Bedömning
Det har även tidigare vid flera tillfällen inkommit medborgarförslag om att
skapa en säker passage vid Skärsjöns södra sida. Till följd av detta beslutade
kommunfullmäktige i augusti 2018 att uppdra åt tekniska förvaltningen att
ytterligare utreda möjligheten och ta fram en mer detaljerad
kostnadsberäkning för en gångbrygga vid Skärsjön. Ett mer preciserat
förslag togs fram med en kostnadsberäkning på 1,2 miljoner kronor. Detta
lades även som ett äskande till budgetberedningen i plan för 2021. Posten
lades av budgetberedningen i plan för 2022. Därefter finns den dock inte
med i någon beslutad investeringsbudget. I december 2019 beslutade
kommunfullmäktige att avslå ett medborgarförslag om iordningställande av
en säker passage mellan E22 och Skärsjön med hänvisning till genomförd
utredning.
Genom att posten ej längre finns med i budget och plan finns ett
ställningstagande att inte, i alla fall de kommande åren, göra en satsning på
bättre passage mellan E22 och Skärsjön.
I kommunens översiktsplan finns norr och nordöst om Skärsjön två utpekade
utredningsområden för tätortsutveckling. Det poängteras att det är viktigt att
inte Skärsjön byggs in utan att gröna stråk säkerställs. När dessa områden
utreds närmare bör även den tätortsnära naturen och möjlighet till olika slags
friluftsaktiviteter inkluderas.
Till dess föreslås att föreslagen, utöver bättre passage i södra delen av sjön,
överlämnas till teknik-, fritid- och kulturförvaltningen som får överväga
möjligt genomförande inom befintlig budgetram och då väga förslagen mot
övriga, redan befintliga slingor samt badplatser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta att avslå medborgarförslaget.
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De förslag som inte avser bättre passage i södra delen av sjön överlämnas till
teknik-, fritid- och kulturförvaltningen som får överväga möjligt
genomförande inom befintlig budgetram och då väga förslagen mot övriga,
redan befintliga slingor samt badplatser.

Vidare beslutar arbetsutskottet att förslag som inte avser bättre passage i
södra delen av sjön överlämnas till teknik-, fritid- och kulturförvaltningen
som får överväga möjligt genomförande inom befintlig budgetram och då
väga förslagen mot övriga, redan befintliga slingor samt badplatser.
Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att förslag som inte avser bättre passage i
södra delen av sjön överlämnas till teknik-, fritid- och kulturförvaltningen
som får överväga möjligt genomförande inom befintlig budgetram och då
väga förslagen mot övriga, redan befintliga slingor samt badplatser.
________________
Exp:
Akten
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§ 72

Dnr 2020-000552 109

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande lydelse: Cykelväg mellan
Bräkne-Hoby och Järnavik. Då det visade sig att i somras var det mycket
populärt att besöka Järnavik och det var dessutom många som cyklade ut dit,
så känns behovet av en säker cykelväg vara ett stort behov. Jag vill att
Ronneby kommun tar initiativ och kontaktar vägverket for att se om det går
att, på något sätt, få till en cykelväg till Järnavik, som helst bör vara klar till
sommaren 2021 om möjligt.
Bedömning
Kommunfullmäktige beslutade senast 2020-03-26 om svar på ett
medborgarförslag om just en cykelväg mellan Bräkne-Hoby och Järnavik.
Följande redovisades då:
”Dessa vägar mellan Bräkne-Hoby och Järnavik har ett statligt
huvudmannaskap, vilket innebär att Trafikverket är väghållare. För att kunna
få göra något längst dessa vägar krävs Trafikverkets godkännande.
Den förslagna gång- och cykelbanan har varit uppe i många olika arbeten
och ärenden historiskt, vilket innebär att en tanke för utbyggnad varit med
länge. Dock är det svårt att svara när i tid det kommer att ske då olika
prioriteringar görs kommunalt och regionalt.
Gång- och cykelbana är upptagen i kommunens översiktsplan som en önskad
led, vilket innebär att den finns som ett underlag vid planeringar i området.
Gång- och cykelbanan har även varit uppe inför arbetet med den regionala
cykelstrategin för Blekinge, där kommuner, region Blekinge och
Trafikverket varit delaktiga, men andra leder prioriterades vid detta arbete
vilket innebar att denna sträckning inte blev inkluderad. Då sträckningen var
med i diskussionerna är det inte omöjligt att den kommer med vid förnyelser
av strategin.
I rådande arbete med en cykelstrategi för Ronneby kommer det att tas fram
en projektplanering med förbättringar på gång- och cykelvägnätet, men lika
så kommer man uppta bristande länkar där denna förbindelse kan kommas
att tas upp.
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Besvarande av medborgarförslag - Cykelväg mellan
Bräkne-Hoby och Järnavik

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-02

17(93)

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget var besvarat. Då det
har gått mindre än ett år sedan svaret gavs har kommunfullmäktige delegerat
till kommunstyrelsen att besvara medborgarförslaget.
Då inget nytt har hänt i sak förslås att kommunstyrelsen beslutar att
medborgarförslaget är besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget är besvarat.
Arbetsutskottets beslut 2021-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
medborgarförslaget anses besvarat.
Beslut
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Akten
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Prioriteringar för kommunen, regionen och Trafikverket ligger ofta på
sträckor där man kan se mycket pendlingstrafik samtidigt som turistnäringen
och där med även cykelturismen blir mer och mer påtaglig. En förstudie för
”Kustnära turismcykelled genom Blekinge” finns hos Region Blekinge där
en länk mellan Bräkne-Hoby och Järnavik har diskuteras.”
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§ 73

Dnr 2021-000005 101

Information från näringslivschefen

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD),
Ola Robertsson (S), Magnus Pettersson (S), Magnus Persson (M) och Willy
Persson (KD).
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten.
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§ 74

Dnr 2020-000557 001

Bolagsstyrning för kommunkoncerner- utredning

1. Skicka kommunjuristens utredning på remiss till de kommunala
bolagen.
2. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att
avbolagisera VA-,(vatten och avlopp), och
renhållningsverksamheten.
3. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att samla
alla kommunkoncernens fastigheter i ett bolag/förvaltning.
4. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda om resterande delar av
bolagskoncernen kan samlas i ett bolag/förvaltning.
5. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda om rörelsegrenen
bredband ska ägas av ett bolag eller kommunen. I denna utredning
ska driftsfrågor beaktas.
6. Ge i uppdrag åt kommundirektören att ta fram en ny ägarpolicy.
7. Tillsätta en projektgrupp bestående av kommunstyrelsens ledamöter
inklusive de gruppledare som inte finns representerade i styrelsen.
Återrapportering av hur arbetet med utredning går ska ske två gånger
varav 1:a innan jul och andra i mars 2021.
8. Utredningens syfte ska utgå från effektivitet, demokrati och ekonomi.
9. Utredningen ska vara klar senast 30 april 2021.
Vid dagens möte medverkar Mathias Kågell, Foyen advokatbyrå, Anders
Lundberg, Hellström advokatbyrå, och Kristoffer Clausen, Hellström
advokatbyrå för en återrapportering kring hur arbetet med bolagsutredning
fortskrider.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Magnus Pettersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-06 § 300 att:
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Jäv
Malin Månsson (S) anmäler jäv.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
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Mathias Kågell, Foyen
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§ 75

Dnr 2021-000103 269

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge län har i förordnande, publicerat den 23 november
2020, förelagt ägare och innehavare av särskild rätt till marken att yttra sig
över länsstyrelsens beslutsförslag avseende utvidgat strandskydd för
Ronneby kommun. Kommunen har fått anstånd med att inkomma med
yttrande till den 1 april 2021.
Ärendet har pågått under flera år och senast under år 2018 lämnade
kommunen ett yttrande. Länsstyrelsen Blekinge fattade inte något beslut i
ärendet, utan har i november 2020 skickat ett reviderat underlag på remiss
till kommunen för yttrande. Ärendet handläggs hos länsstyrelsen med samma
ärendenummer som tidigare, 511-786-2018.
Förslaget år 2018 var i sak detsamma som det beslut om utvidgat
strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård som länsstyrelsen
fattade den 4 november 2014. Beslutet överklagades av bl. a. kommunen till
regeringen som den 26 november 2015 upphävde länsstyrelsens beslut och
lämnade ärendet åter till länsstyrelsen för ny behandling. Som skäl angavs att
länsstyrelsen inte delgivit sitt föreläggande om yttrande över beslutsförslaget
på rätt sätt. Länsstyrelsen fattade den 4 maj 2016 ett nytt beslut om utvidgat
strandskydd för Ronneby kommun. Beslutet var frånsett mindre justeringar
likalydande med det ursprungliga beslutet. Kommunen m. fl. överklagade
beslutet. Regeringen konstaterade i beslut den 25 januari 2018 att
delgivningen av föreläggandena inför det förnyade beslutet inte heller denna
gång uppfyllde formkraven för en korrekt delgivning. På grund härav
beslutade regeringen att upphäva länsstyrelsens beslut av den 4 maj 2016
och lämna ärendet åter till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.
Bedömning
Kommunen har inför såväl det ursprungliga som det förnyade beslutet om
utvidgat strandskydd vid upprepade tillfällen lämnat synpunkter på
länsstyrelsens beslutsförslag. Vidare har kommunen vid två tillfällen
överklagat besluten. Genom att båda besluten upphävts på formella grunder
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Länsstyrelsens översyn av strandskyddet i Ronneby
kommuns kust och skärgård 2020
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har dock regeringen inte prövat kommunens yrkanden och invändningar i
sak.

Det utökade strandskyddet om 300 m är inte strikt gällande för hela kusten
utan skiljer sig åt områdesvis även i detta förslag, vilket framgår av
Länsstyrelsens översyn.
Utgångspunkten i kommunens yttrande bör vara vad som tidigare framförts i
ärendet och remissyttrandet från år 2018, diarienummer KS 2018/168,
biläggs därför till detta yttrande. I detta yttrande lyfter kommunen dock fram
Järnavik som ett specifikt område där länsstyrelsens översyn är otydlig
gällande huruvida området kommer att påverkas av strandskydd eller ej.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att beslut att
avge bilagt remissyttrande till Länsstyrelsen i ärende nr 511-786-2018.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avge bilagt
remissyttrande till Länsstyrelsen i ärende nr 511-786-2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S),
Lova Necksten (MP), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Ola
Robertsson (S) och Roger Gardell (L).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar på att kommunstyrelsen att ställer sig bakom
Länsstyrelsens förslag i sin helhet och inte har något att anmärka mot.
Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD)
och Roger Gardell (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Länsstyrelsens nya beslutsförslag innebär några materiella ändringar av det
ursprungliga beslutet. Länsstyrelsen har bland annat tagit bort sjöar och
vattendrag. I förslaget från 2018 omfattades 34 st delområden, nu omfattar
förslaget 32 st delområden.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Deltar inte beslutet
Ledamöterna från Socialdemokraterna deltar inte beslutet och lämnar
följande motivering:
Socialdemokraterna finner att de synpunkter som vi framförde vid
remissförfarandet 2018 (Magnus Petterssons yrkande 2018-04-25 §84) har
av Länsstyrelsen beaktats. Varför Socialdemokraterna finner att de inte har
något att erinra mot förslaget.
Reservation
Lova Necksten (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
________________
Exp:
Kommundirektören
Kommunjuristen
Kanslichefen
Förvaltningschef Anette Andersson
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter
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Beslut
Kommunstyrelsen avger bilagt remissyttrande till Länsstyrelsen i ärende nr
511-786-2018.
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§ 76

Dnr 2021-000024 007

Sammanfattning
EY har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, granskat de
kommunala bolagens följsamhet till aktiebolagslagen (ABL) och
kommunallagen (KL). Granskningen har resulterat i rapporten ”Ronneby
kommun – Granskning av bolagsstyrelsernas hantering av ABL och KL”.
Rapporten säger att bolagsstyrelserna har en följsamhet till de båda lagarna
men att dialogen mellan ägarna och bolagen bör utvecklas.
De förtroendevalda revisorerna önskar att kommunstyrelsen yttrar sig över
rapporten senast den 15 mars 2021.
Bedömning
Enligt granskningsrapporten så efterlevs både ABL och KL av de
kommunala bolagen. Rapporten poängterar att dialogen mellan ägarna och
bolagen är i behov av utveckling. Det pågår en bolagsutredning i kommunen,
”Bolagsstyrning för kommunkoncerner – förslag på åtgärder för att uppnå
bättre styrning” KS 2020/453, där det poängterade behovet av en tydligare
dialog mellan ägarna och bolagen är en del av utredningen.
Rekommendationen enligt rapporten är att ”Säkerställa att det finns en
samordning av kommunkoncernens verksamhet som bidrar till att optimera
koncernnyttan”. En av följderna med den pågående bolagsutredningen
kommer att vara att samordningen mellan bolagsägarna och bolagen
utvecklas. Rekommendationen bör därmed vara uppfylld när
bolagsutredningen är klar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att
yttra sig över granskningsrapporten till de förtroendevalda revisorerna enligt
föreslagit yttrande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Revisionsrapport: Granskning av bolagsstyrelsernas
hantering av aktiebolagslagen (ABL) och
kommunallagen (KL)
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Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att yttra sig över
granskningsrapporten till de förtroendevalda revisorerna enligt föreslaget
yttrande.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till
revisionen som sitt eget.
________________
Exp:
De förtroendevalda revisorerna
Kommunjuristen
Bolagsstyrelserna
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S)
och Magnus Pettersson (S).
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§ 77

Dnr 2021-000111 630

Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-02-18 § 15
Ronneby kommun har inte tillräckligt med förskoleplatser för att möta det
behov som finns, särskilt inte i Bräkne-Hoby. Enligt lag är vi skyldiga att
erbjuda förskoleplats inom 4 månader, vilket vi idag inte kan. Förvaltningen
föreslår utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för att möta behovet i
Bräkne-Hoby, genom att föreslå Kommunstyrelsen att avsätta medel för att
starta upp en ny enhet i tillfälliga lokaler under första hand en period om 5
år, med option på ytterligare 2 år.
Bedömning
Idag finns det tre förskolor i Bräkne-Hoby, som tillsammans kan erbjuda 139
förskoleplatser. Genom förtätningar har man lyckats placera 148 barn på de tre
enheterna, men det återstår, trots detta, en kö på 33 barn till förskoleplats i BräkneHoby. Av dessa 33 barn är det 22 barn som idag inte har någon placeringen alls och
11 barn som har en placering som vårdnadshavarna inte är nöjda med (i grannkommunerna, privata alternativ eller på en förskola med lång resväg). Den lösning
som föreslås i denna skrivelse, skulle innebära att det inte längre finns någon kö till
förskoleplatser i Bräkne-Hoby.
Det finns en långsiktig plan på ytterligare en förskola med ca 120 platser i BräkneHoby, området Sanden. Planprogrammet är nu aktuellt för beslut och det är rimligt
att anta att en förskola skulle kunna vara på plats 2024. Prognosen säger att vi har
ett barnunderlag framöver som liknar dagens. Behovet av förskoleplatser i BräkneHoby är känt sedan tidigare och lyftes senast i Monica Sjövinds utredning Behov av
nya förskoleplatser (Dnr 2019.72-630).
Den lokal som förvaltningen föreslås hyra för tillfällig förskoleverksamhet bedöms
av verksamhetschefen som mycket lämplig för förskoleverksamhet, då där tidigare
varit såväl förskola som fritidsverksamhet. Verksamhetschefen har inventerat
lokalutbudet i Bräkne-Hoby och kan inte se någon alternativ lösning.
Övrig info:
- Fastighet Hoby 6:69, Parkvägen 11, Bräkne-Hoby
- Hyreskontrakt tecknas för fem år, med option på ytterligare två år i taget.
- Yta inomhus: 254 kvm
- El, värme, städning och fiber ingår ej i hyra
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Förslag till hyra av tillfällig lokal för förskoleverksamhet
för att möta behovet i Bräkne-Hoby

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-02

27(93)

Kommunstyrelsen

-

Hyresvärden anpassar lokalen till att uppfylla brandsäkerhet enligt
Brandskyddsdokumentation, samt ombesörjer byggnadslov för ändrad
användning.
Inflyttning efter beslut, bygglov och kontraktsskrivning: Fyra månader.

Total kostnad för tillfällig förskola i beskriven lokal anges nedan i tabellform,
utifrån det underlag som nuvarande fastighetsägare angett:

Drift
Hyra
Drift - Hushållsel och
sopor
Städ, två avdelningar

Pedagogisk personal
5,75
Kostpersonal 0,375

Nämnd
UN
UN
UN

2 625
6 562

32 000
79 000

20 000
49 000

UN
UN

257 000
13 800

3 084 000
166 000

1 928 000
104 000

0
6 708

16 000
80 000

16 000
50 000

321 620

3 876 000

2 429 000

Ped.mtrl till förskolan,
årsbelopp drift
UN
Kost- transport
TFKN

Investering
Kostutrustning matvagnar
Kostutrustning tallrikar mm
Möbler och
utrustning

Kostnad 2021 15
maj-31 dec –
Kostnad per år. uppskattad inflytt.
Kostnad per Avrundat till
Avrundat till hela
månad
hela tusental
tusental.
262 000
419 000
34 925

TFKN

150 000

UN

10 000

UN

600 000
760 000
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Parkvägen 11 Bräkne-Hoby
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Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att Utbildningsnämnden beslutar följande:
1. Att föreslå Kommunstyrelsen godkänna investeringsmedel till
utbildningsförvaltningen om totalt 760 tkr, varav 150 tkr till kostenheten, samt
driftsmedel för 2021(7,5 mån) på 2 429 tkr, varav 50 tkr till kostenheten.
Driftsmedel föreslås tas av centrala medel avsatta för förskolans räkning.
2. Att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna att
för 2022 – 2025 avsätta 3 876 tkr per år för driftskostnad, samt för resterande
avtalstid under 2026 (uppskattningsvis 4,5 mån) motsvarande belopp om 1 454
tkr, enligt förslag ovan.

Samt att redaktionell förändring sker av tjänsteskrivelsen med ordet
”tidigast” som införs sist i meningen andra stycke under ”Bedömning”. Dvs
”Planprogrammet är nu aktuellt för beslut och det är rimligt att anta att en
förskola skulle kunna vara på plats 2024 tidigast.”
Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S)
och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
investeringsmedel till utbildningsförvaltningen om totalt 610 tkr och
till TFK – Kostenheten 150 tkr, samt driftsmedel för 2021(7,5 mån)
på 2 379 tkr till utbildningsförvaltningen och 50 tkr till TFK och
kostenheten. Finansiering av driftmedel sker via centrala medel
avsatta för förskolans räkning. Finansiering av investeringsmedel
finansieras via extern upplåning.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att för
2022 – 2025 avsätta 3 876 tkr per år för driftskostnad, samt för resterande
avtalstid under 2026 (uppskattningsvis 4,5 mån) motsvarande belopp om
1 454 tkr, enligt förslag ovan. Finansiering av driftmedel sker via

centrala medel avsatta för förskolans räkning.
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Nästa sammanträde för utbildningsnämnden är planerat till 18 februari 2021.
Erbjudandet om att hyra lokalerna kvarstår endast till och med 2021-02-23 och
ärendet ska därför direktjusteras, för att kunna behandlas i Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2021-02-22.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

1. Godkänna investeringsmedel till utbildningsförvaltningen om totalt
610 tkr och till TFK – Kostenheten 150 tkr, samt driftsmedel för
2021(7,5 mån) på 2 379 tkr till utbildningsförvaltningen och 50 tkr
till TFK och kostenheten. Finansiering av driftmedel sker via centrala
medel avsatta för förskolans räkning. Finansiering av
investeringsmedel finansieras via extern upplåning.
2. Godkänna att för 2022 – 2025 avsätta 3 876 tkr per år för driftskostnad,
samt för resterande avtalstid under 2026 (uppskattningsvis 4,5 mån)
motsvarande belopp om 1 454 tkr, enligt förslag ovan. Finansiering av

driftmedel sker via centrala medel avsatta för förskolans räkning
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
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§ 78

Dnr 2021-000022 040

Sammanfattning
Överförmyndarnämndens kompletteringsäskande kom tyvärr inte med i det
ursprungliga ärendet om kompletteringsbudget 2021 som behandlades på
KSAU 22/2-2021. I överförmyndarnämndens bokslutsrapport framgår dock
avsikten att kompletteringsäska för den redan pågående investeringen i nytt
system.
Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av
kommuninterna budgetmedel.
Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning
(tkr).
Äskanden
Kommunstyrelsen
Miljö- och
byggnadsnämnd
Teknik, fritid- och
kulturnämnd

Drift Exploatering
2 172

Investering

14 284

Utbildningsnämnd
Vård- och
omsorgsnämnd
Socialnämnd
Totalsumma

2 172

14 284

För detaljer och motivering i övrigt, se bilagor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

70 351

Total
(tkr)
86 807

400

400

37 973

37 973

6 451

6 451

1 078

1 078

307
116 560

307
133 016
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
kompletteringsbudgeterar investeringsanslag, totalt 116 720 tkr i enlighet
med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 2021.
Arbetsutskottets förslag 2021-02-22
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att Kommunfullmäktige
kompletteringsbudgetera anslag för drift, totalt 2 172 tkr i enlighet
med lämnade förslag. Finansiering sker från 2021 års resultat.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att kompletteringsbudgetera anslag för
exploatering, totalt 14 284 tkr i enlighet med lämnade förslag.
Finansieringen är hanterad i Budget 2021.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att kompletteringsbudgetera investeringsanslag,
totalt 116 560 tkr i enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är
hanterad i Budget 2021.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S)
och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
med förändringen att styrelsen föreslår kommunfullmäktige att
kompletteringsbudgetera investeringsanslag om 116 720 tkr istället för
116 560 tkr.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Bedömning
Med anledning av det tillkommande äskandet om kompletteringsbudget har
beloppet i beslutsförslaget nedan avseende investeringar justerats med 160
tkr. Beslutsformuleringen är anpassad enligt KSAU:s beslutsformulering
22/2-21. Övriga beslutsformuleringar finns i KSAU:s protokoll.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Kompletteringsbudgetera anslag för drift, totalt 2 172 tkr i enlighet
med lämnade förslag. Finansiering sker från 2021 års resultat.

3. Kompletteringsbudgetera investeringsanslag, totalt 116 720 tkr i
enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget
2021.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. Kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 14 284 tkr i
enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget
2021.
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§ 79

Dnr 2021-000051 045

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 2020-12-31 till 216 (246) mkr.
Värden inom parantes avser per 2019-12-31. 78 (63) % av kommunens
lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har
22 (44) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Riksbankens styrränta ligger sedan 2020-01-08 på 0,00 % (-0,25 %).
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar besluta att tills vidare, vid behov av nyupplåning
och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer
än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska
fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att
välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar besluta
att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med

Justerandes sign
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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.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 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.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
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§ 80

Dnr 2021-000081 040

Sammanfattning
Föreligger förslag till bokslut 2020 för kommunstyrelsen och dess
verksamheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer 2020 års bokslut.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa
2020 års bokslut för kommunstyrelsen och dess verksamheter.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer 2020 års bokslut för kommunstyrelsen och dess
verksamheter.
________________
Exp:
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 81

Dnr 2021-000055 251

Sammanfattning
Trafikverket planerar att bygga om av- och påfartsramper till E22 vid
trafikplats Ronneby väst (Viggenavfarten). Ombyggnationen innebär att
mark på fastigheten Ronneby 22:1 tas i anspråk med vägrätt. Projektet kräver
ingen planläggning enligt Väglagen. Delar av området är detaljplanelagt och
ombyggnationen tillåts till stora delar inom gällande detaljplan. Trafikverket
har lämnat förslag till avtal om upplåtelse av vägrätt.
Bedömning
Trafikverket planerar att bygga om av- och påfartsramper till E22 vid
trafikplats Ronneby väst (Viggenavfarten). Före tillträdesdagen ges
Trafikverket rätt att genomföra mätning, stakning, undersökning av grund
eller annan förberedande åtgärd inför byggnationen. Trafikverket ska
meddela kommunen när så ska ske.
Ombyggnationen innebär att mark på fastigheten Ronneby 22:1 tas i anspråk
med vägrätt. Projektet kräver ingen planläggning enligt Väglagen. Delar av
området är detaljplanelagt och ombyggnationen tillåts till stora delar inom
gällande detaljplan. Trafikverket har lämnat förslag till avtal om upplåtelse
av vägrätt. Ingen ersättning utgår för marken som upplåts.
Området som är aktuellt för upplåtelsen finns på bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förslag till avtal om upplåtelse av
vägrätt på fastigheten Ronneby 22:1.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslag till avtal om upplåtelse av vägrätt
på fastigheten Ronneby 22:1.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke
Johansson (SD), Lova Necksten (MP) och Kenneth Michaelsson (C).
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
avtal om upplåtelse av vägrätt på fastigheten Ronneby 22:1.
Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 82

Dnr 2021-000037 303

Sammanfattning
Fastighetsägarna till Leråkra 2:31 har ansökt om att få ingå i
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Fastigheten ligger inom
strandskyddat område och inom detaljplan. Verksamhetsområde finns i nära
anslutning till fastigheten. Utöver den sökande fastigheten finns fyra
fastigheter till som bör införlivas i verksamhetsområde för vatten och
avlopp.
Bedömning
Fastighetsägarna till Leråkra 2:31 har ansökt om att få ingå i
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Utöver Leråkra 2:31 finns det
ytterligare fyra fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Samtliga dessa fastigheter ligger inom strandskyddat område
och inom detaljplan. Verksamhetsområde finns i nära anslutning till
fastigheterna. Om utökning av verksamhetsområde ska ske bör även samtliga
kvarvarande fastigheter utanför verksamhetsområdet införlivas gällande
vatten och avlopp. Området är att betrakta som sammanhållen bebyggelse.
Remiss angående frågan om att ingå i verksamhetsområde har ställts till
Miljöteknik. Miljöteknik ställer sig positiva till utökning av
verksamhetsområde för vatten och avlopp för samtliga fem fastigheter
(Leråkra 2:31, 2:14, 2:24, 2:51 och 2:58) som markerats på karta nedan.
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Arbetsutskottets beslut 2021-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde för Leråkra 2:31, 2:14,
2:24, 2:51 och 2:58 gällande vatten och avlopp.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka
verksamhetsområde för Leråkra 2:31, 2:14, 2:24, 2:51 och 2:58 gällande
vatten och avlopp.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta att utöka verksamhetsområde för
Leråkra 2:31, 2:14, 2:24, 2:51 och 2:58 gällande vatten och avlopp.
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§ 83

Dnr 2017-000402 217

Sammanfattning
Planarbetet för Rönnbäret 2 m.fl. startade i samband med att miljö- och
byggnadsnämnden beviljade planbesked 2017-10-25 § 203. Efter
planbeskedet beviljades har ett planavtal ingåtts med fastighetsägaren till
Rönnbäret 2. Detaljplanen upprättas genom ett utökat planförfarande i
enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och beslut ska nu fattas om
granskning för förslaget.
Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter,
fastighetsägare, föreningar med flera från 2019-10-07 till och med 2019-1028. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen.
Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna, bland
annat har höjdsättning och utformning av bebyggelsen justerats,
planhandlingarna har även kompletterats med ett gestaltningsprogram.
Det omarbetade planförslaget ställs ut för att granskas från 2021-01-22 till
och med 2021-02-12.
Samtliga planhandlingar och tillhörande utredningar finns på
www.ronneby.se/ronnbaret2
Bedömning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse som är
kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2 som finns belägen i
ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort.
Under samrådet har det inkommit synpunkter som framförallt relaterar till
angiven höjd på bebyggelsen, skuggning, relationen till riksintresse för
kulturmiljövården, hantering av dagvatten, markföroreningar och trafiken i
området.
Efter inkomna synpunkter har planförslaget redigerats. Bland annat har en
reviderad skuggstudie och ett gestaltningsprogram över fastigheten har tagits
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Höjdsättningen är relevant för platsen och genom bestämmelser om markens
höjd över nollplanet (plushöjd) får marken sänkas till en viss nivå över
nollplanet inom Rönnbäret 2, då består upplevelsen av att platsen är högt
belägen samtidigt som marknivån inom fastigheten kan planas ut. I
kombination av en högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan på
bebyggelsen begränsas hur hög bebyggelsen blir utifrån höjden på marken.
Syftet med detta är att ny bebyggelse inte ska kunna bli så pass mycket högre
än befintlig och på så sätt begränsas påverkan på riksintresset.
Länsstyrelsen bedömer inte att bebyggelsen riskerar påverka riksintresse för
kulturmiljövården negativt. Dessutom har Länsstyrelsens synpunkter
beaktats vad gäller utformning.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha
något att erinra mot förslaget över Detaljplan för Rönnbäret 2 m.fl.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något
att anmärka mot förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot förslaget.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Hanna Farming
Miljö- och byggnadsnämnden
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fram, höjdsättning på bebyggelsen samt möjlig höjd på marken justerats,
beräkningar för dagvatten genomförts, miljötekniska undersökningar har
tagits fram samt beräkningar av trafiken gjorts.
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§ 84

Dnr 2020-000529 214

Sammanfattning
Miljö– och Byggnadsnämnden skickar nu ut förslag till ändring av stadsplan
för Ekenäs område vid Tärnvägen (Droppemåla 1:87 m.fl.), Ronneby
Kommun, på granskning under tre veckor.
Handlingarna kan du även hitta på följande länk:
www.ronneby.se/droppemala1-292
Arbetsutskottets beslut 2021-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte har något
att anmärka mot förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot förslaget.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Jens Löfquist
Miljö- och byggnadsnämnden
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Detaljplan Droppemåla 1:292 - Förslag till ändring av
stadsplan för Ekenäs - Granskning
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§ 85

Dnr 2020-000609 253

Sammanfattning
Acasa Bostad AB har markanvisningsavtal på Björnen 10 (fd Espegården).
Detaljplanen vann laga kraft under 2019. Bygglovsbeslut finns som
möjliggör uppförande av 60 hyresrätter. Köpeskillingen är sedan tidigare
beslutad av kommunfullmäktige och uppgår till 500 000 kronor.
Bedömning
Acasa Bostad AB har markanvisningsavtal på Björnen 10 (fd Espegården).
Bygglovsbeslut finns som möjliggör uppförande av 60 hyresrätter fördelade
på två huskroppar med 30 lägenheter vardera. Parkeringsytor och miljöhus
ingår också i exploateringen.
Köpeskillingen har i kommunfullmäktiges beslut 2020-12-17 § 311
fastslagits till 500 000 kronor.
Kommunen har enligt köpeavtalet rätt att återköpa fastigheten till samma
försäljningspris om exploateringen inte blir av. Acasa Bostad AB planerar
byggnationsstart i maj 2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna försäljning av Björnen 10 till
Acasa i Ronneby AB (559266-7157) enligt bifogat köpeavtal.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna försäljning av Björnen 10 till Acasa i
Ronneby AB (559266-7157) enligt bifogat köpeavtal.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Persson (M).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
Björnen 10 till Acasa i Ronneby AB (559266-7157) enligt bifogat köpeavtal.
________________
Exp:
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Kommunfullmäktige
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§ 86

Dnr 2021-000080 303

Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB anhåller om att införliva fastigheter i Vieryd
enligt föreläggande från Länsstyrelsen, enligt Va-planen och fastigheter som
faller under 6 § lag (2006:412) allmänna vattentjänster.
Fastigheterna som Länsstyrelsen gav föreläggande är markerade i karta 1. I
karta 2 är fastigheterna markerade som är beslutade i Va-planen.
I karta 3 är vårt förslag till verksamhetsområde.
Vi har valt att minska ner på fastigheten Vieryd 2:2 då detta är en stor
jordbruksfastighet. Vårt förslag är att bara den delen av fastigheter där
boningshuset är beläget tas med i verksamhetsområdet.
Vi har valt att ta med del av fastigheten Väby 9:28 som också är en
jordbruksfastighet. Boningshuset på Väby 9:28 är under 100 m från närmsta
bostad i förelagda fastigheter. Detta medför enligt oss att del av Väby 9:28
faller under 6 § lag (2006:412) allmänna vattentjänster.

/ Karta nr:1 Fastigheter enligt föreläggande från Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anhållan om att införliva fastigheter i Vieryd i
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten
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/Karta nr:2 Beslutad utbyggnad enligt Va-planen

/Karta nr:3 Förslag till verksamhetsområde
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Fastighetslista

Justerandes sign
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Fastigheter
Vieryd 1:11
Vieryd 1:16
Vieryd 1:18
Vieryd 1:20
Vieryd 1:22
Vieryd 1:23
Vieryd 1:24
Vieryd 1:25
Vieryd 1:26
Vieryd 1:29
Vieryd 1:34
Vieryd 1:35
Vieryd 1:37
Vieryd 1:39
Vieryd 2:12
Vieryd 2:13
Vieryd 2:14
Vieryd 2:17
Vieryd 2:18
Vieryd 2:19
Vieryd 2:2 Del av
Vieryd 2:20
Vieryd 2:27
Vieryd 2:28
Vieryd 2:29
Vieryd 2:33
Vieryd 5:1
Väby 12:10
Väby 12:11
Väby 12:12
Väby 12:13
Väby 12:14
Väby 12:15
Väby 12:16
Väby 12:17
Väby 12:18
Väby 12:2 Del av
Väby 12:5
Väby 12:6

Utdragsbestyrkande
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Väby 5:73
Väby 6:4
Väby 6:6
Väby 6:7
Väby 6:8
Väby 6:9
Väby 9:27
Väby 9:28 Del av
Väby 9:29
Väby 9:9

Förslag till beslut
Att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas enligt karta 3 och
fastighetslista.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten
utökas enligt karta 3 och fastighetslista.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas enligt karta 3 och
fastighetslista.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 87

Dnr 2021-000094 349

Sammanfattning
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-01-27 § 38
Länsstyrelsen har för yttrande översänt Karlskrona kommuns ansökan om
fastställande av vattenskyddsområde med föreskrifter för
infiltrationsanläggningar och uttagsbrunnar i Johannishus med tillhörande
tekniskt underlag samt länsstyrelsens konsekvensutredning. Förlängd
yttrandetid har beviljats till 5 februari 2021.
Vid anläggningarna i Johannishus infiltreras förbehandlat vatten från
Lyckebyån, varefter motsvarande vattenmängd tas ur åsen och leds till
Karlskrona kommuns vattenverk i Lyckeby där dricksvatten produceras.
Det föreslås i föreskrifterna att tillsyn ska utövas av Ronneby kommuns
Miljö-och byggnadsnämnd vilket kan ske efter begäran från kommunen om
övertagande av tillsynsansvaret från länsstyrelsen.
Bedömning
Det bedöms lämpligt att lokal kännedom tas till vara genom att tillsyn utövas
av den lokala myndigheten. Det har även framförts som önskemål från
fastighetsägare inom det föreslagna vattenskyddsområdet.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar hemställa om att kommunfullmäktige
ger nämnden i uppdrag att genomföra Ronneby kommuns ansökan hos
länsstyrelsen om övertagande av ansvar för prövning och tillsyn enligt
föreskrifterna för vattenskyddsområdet Johannishus vattentäkt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att meddela länsstyrelsen
följande synpunkter inför fastställandet av skyddsföreskrifter.
Föreslagna skyddsföreskrifter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Johannishus 1:2 - Remiss förslag till
vattenskyddsområde Johannishus vattentäkt
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De krav på särskilda åtgärder som föreslås införas för boende och
verksamheter inom skyddsområdet kan vara av stor betydelse för dem.
Skyddsföreskrifterna bedöms dock i huvudsak vara skäliga beaktat behovet
av skydd för vattentäkten.
För hantering av bekämpningsmedel bör dock en revidering av föreskriften
övervägas. Inom sekundär skyddszon bör enklare bekämpning av
punktkaraktär kunna utföras även av fastighetsägare själv. Inom primär zon
anges i förslaget att all användning oavsett användare eller syfte förbjuds.
Bekämpning som utförs för att skydda människors eller djurs hälsa bör
undantas så att det kan ske utan att särskild dispensprövning behöver
tillgripas.
Konsekvensutredning
Konsekvensutredningen är mycket översiktlig, särskilt vad avser punkt 5,
uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför.
I utredningen anges att för vissa befintliga verksamheter krävs tillstånd och
att kostnaden för tillstånd är liten i förhållande till eventuell skada för
vattentäktsintresset. Vidare att uppställning av fordon mer än 24 timmar
kräver anordnande av tät uppställningsplats med invallning vilket kan
medföra kostnader för enskilda.
Andra kostnader för enskilda och verksamheter inom skyddsområdet
kommenteras inte, vilket bör ske. Exempel på sådana kostnader är att inom
primär zon förbjuds infiltration av avlopp för såväl wc som BDT. Annan
avloppslösning måste därmed anordnas för ca 15 befintliga bostäder. För
anläggningar inom sekundär zon krävs att befintliga anläggningar
kompletteras till att uppfylla hög skyddsnivå.

Justerandes sign
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Föreslagna skyddsföreskrifter medför olika krav på tillstånd, anmälan och
godkännande av tillsynsmyndigheten som är relativt omfattande. Om, som
föreslagits, Ronneby Miljö- och byggnadsnämnd ska ta över tillsynsansvaret
från länsstyrelsen kan förväntas att nämnden fullt ut kommer att ta ut
ersättning för myndighetens arbete med prövningar och tillsyn av de
sökande.
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-01-27
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar hemställa om att kommunfullmäktige
ger nämnden i uppdrag att genomföra Ronneby kommuns ansökan hos
länsstyrelsen om övertagande av ansvar för prövning och tillsyn enligt
föreskrifterna för vattenskyddsområdet Johannishus vattentäkt.

Föreslagna skyddsföreskrifter
Föreslagna skyddsföreskrifter medför olika krav på tillstånd, anmälan och
godkännande av tillsynsmyndigheten som är relativt omfattande. Om, som
föreslagits, Ronneby Miljö- och byggnadsnämnd ska ta över tillsynsansvaret
från länsstyrelsen kan förväntas att nämnden fullt ut kommer att ta ut
ersättning för myndighetens arbete med prövningar och tillsyn av de
sökande.
De krav på särskilda åtgärder som föreslås införas för boende och
verksamheter inom skyddsområdet kan vara av stor betydelse för dem.
Skyddsföreskrifterna bedöms dock i huvudsak vara skäliga beaktat behovet
av skydd för vattentäkten.
För hantering av bekämpningsmedel bör dock en revidering av föreskriften
övervägas. Inom sekundär skyddszon bör enklare bekämpning av
punktkaraktär kunna utföras även av fastighetsägare själva. Inom primär zon
anges i förslaget att all användning oavsett användare eller syfte förbjuds.
Bekämpning som utförs för att skydda människors eller djurs hälsa bör
undantas så att det kan ske utan att särskild dispensprövning behöver
tillgripas.
Konsekvensutredning
Konsekvensutredningen är mycket översiktlig, särskilt vad avser punkt 5,
uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför.
I utredningen anges att för vissa befintliga verksamheter krävs tillstånd och
att kostnaden för tillstånd är liten i förhållande till eventuell skada för
vattentäktsintresset. Vidare att uppställning av fordon mer än 24 timmar
kräver anordnande av tät uppställningsplats med invallning vilket kan
medföra kostnader för enskilda.
Andra kostnader för enskilda och verksamheter inom skyddsområdet
kommenteras inte, vilket bör ske. Exempel på sådana kostnader är att inom
primär zon förbjuds infiltration av avlopp för såväl wc som BDT. Annan
avloppslösning måste därmed anordnas för ca 15 befintliga bostäder. För
anläggningar inom sekundär zon krävs att befintliga anläggningar
kompletteras till att uppfylla hög skyddsnivå.
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att meddela länsstyrelsen
följande synpunkter inför fastställandet av skyddsföreskrifter.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Lova Necksten
(MP).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- och
byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra Ronneby kommuns ansökan hos
länsstyrelsen om övertagande av ansvar för prövning och tillsyn enligt
föreskrifterna för vattenskyddsområdet Johannishus vattentäkt.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att
genomföra Ronneby kommuns ansökan hos länsstyrelsen om övertagande av
ansvar för prövning och tillsyn enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet
Johannishus vattentäkt.
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§ 88

Dnr 2021-000074 214

Sammanfattning
Miljö- och Byggnadsnämnden skickar nu ut ett förslag till detaljplan för del
av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus), Ronneby Kommun, på samråd
under 3 veckor.
Handlingarna kan du hitta genom följande länk:
www.ronneby.se/sodra-johannishus
Tänk på att samrådstiden går ut den 26 februari 2021. Planarbetet bedrivs
med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Deltar i debatten
I debatten deltar Ola Robertsson (S), Annette Rydell (S), Lova Necksten
(MP) och Kenneth Michaelsson (C).
Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något
att erinra mot planförslaget, men påtalar behovet av att hitta en
ersättningsplats till tankstationen i Johannishus.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Detaljplan för del av Hjortsberga 4:73, Ronneby
kommun - samråd
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Beslut
Kommunstyrelsen har inget anmärka mot planförslaget, men påtalar behovet
av att hitta en ersättningsplats till tankstationen i Johannishus.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Karla Hentzel
Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 89

Dnr 2021-000087 101

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen, KLF, har främst bidragit till de strategiska
målområdena
 fler jobb
 attraktivt boende
 en bra miljö
 ekonomi i balans
Kommunstyrelsens har sju nämndmål
 fler och snabbare till egenförsörjning
 förbättra befintligt näringslivsklimat
 verksamheten ska effektiviseras med hjälp av digitalisering
 bilden av Ronneby i media och hos allmänheten ska bli mer positiv
 kommunen ska ha planberedskap som möjliggör byggande av
bostäder och verksamhetsmark
 stärka och utveckla barn och ungas möjlighet till delaktighet och
inflytande utifrån ett mångfaldhetsperspektiv
 en etablerad strategi för kompetensförsörjning

Resultat
Enheterna på KLF har bidragit till nämndmålen olika mycket och målen är
en bit på väg eller nära att uppfyllas. På samtliga nämndmål finns positiva
iakttagelser och då de också är framgångsfaktorer att arbeta vidare med i det
fortsatta arbetet med att nå målen 2021 är de värda att nämnas i text nedan.
Fler och snabbare till egenförsörjning
Positivt är att arbetsmarknads- och integrationsenheten tillsammans med
försörjningsenheten nu verkligen arbetar mot samma mål att sänka antalet
som uppbär försörjningsstöd. Det finns tydliga mål och aktiviteter kopplade
till målen på enheterna.
Förbättra befintligt näringslivsklimat
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Uppföljning mål 2020
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Verksamheten ska effektiviseras med hjälp av digitaliseringen
Pandemin har varit positiv i det avseende att den digitala transformationen
har accelererat och tjänster som tidigare har använts av få är nu en del av de
flestas vardag.
Bilden av Ronneby i media och hos allmänheten ska bli mer positiv
Jämfört med andra aktörer inom offentlig sektor och samhälle ligger vi bättre
till än genomsnittet gällande visningar, tid på sidan och mycket högre vad
det gäller publicerat innehåll.
Kommunen ska ha planberedskap som möjliggör byggande av bostäder
och verksamhetsmark
Det är positivt att så många vill etablera sig i kommunen både inom företag
och nybyggnation av en/flerfamiljshus. Detaljarbetet mot bostäder pågår och
en stark förbättring ses.
Stärka och utveckla barn och ungas möjlighet till delaktighet och
inflytande utifrån ett mångfaldhetsperspektiv
Att barnkonventionen blivit lag har påverkat att verksamheter i högre grad
lyfter barn och ungas delaktighet och inflytande som en betydande aktivet
för barns rättigheter.
En etablerad strategi för kompetensförsörjning
Väldigt positivt med gemensam satsning i koncernen som kommer ge större
effekt än enskilda satsningar. Kompetensförsörjning finns med som ett av tre
fokusområden 2021 i den kommunkoncernövergripande ledningsgruppen.
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I samband med att pandemin påverkat näringslivet har kommunen fattat ett
antal beslut för att stödja näringslivet. Detta har haft en tydlig positiv
inverkan på hur företagen uppfattar kommunen.
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Indikatorer

Bedömning
Trots att 2020 har dominerats av svårigheter med pandemin har enheterna
arbetat på bra med att nå nämndmålen. Det finns en styrka på KLF med
enheter som håller i och håller ut trots tider av kris. I dag finns ingen
tydliggörande text kopplade till nämndmålen. För att lättare bedöma om
nämndmålen nås och för att alla medarbetare ska ha en gemensam bild av
vad målen syftar till föreslås kommunstyrelsen att besluta att nämndmålen
kompletteras med förtydligande text.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen
föreslås besluta
att godkänna uppföljningsrapporten måluppföljning-bokslut 2020-KS
att godkänna förslaget att komplettera nämndmålen med förtydligande text
Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:
1. Godkänna uppföljningsrapporten måluppföljning-bokslut 2020-KS.
2. Godkänna förslaget att komplettera nämndmålen med förtydligande
text.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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KLF har 22 indikatorer att följa upp. Av dessa är 10 indikatorer inte
uppfyllda, 4 delvis uppfyllda och 2 uppfyllda. I 6 av indikatorerna redovisas
inget mätetal eftersom det inte finns mätresultat klara för 2020. Samtliga
indikatorer har analyserats. De 2 indikatorerna som är uppfyllda ”antal
användare av e-tjänst” och ”antal utskrifter” visar på ett bättre resultat än
2019. Av de 10 indikatorer som inte är uppfyllda är det 6 indikatorer där det
i analysen beskrivs att pandemin har påverkat resultatet negativt
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna uppföljningsrapporten måluppföljning-bokslut 2020-KS.
2. Godkänna förslaget att komplettera nämndmålen med förtydligande
text.
________________
Förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingschef Strategisk utvecklingsenhet
Verksamhetsutvecklare Strategisk utvecklingsenhet
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§ 90

Dnr 2021-000088 101

Sammanfattning
Internkontrollplanen för 2020 innehåller risker som enheterna på
kommunledningsförvaltningen, KLF, har identifierats kopplat till de
prioriterade riskområden KS beslutat om för 2020. Enheterna på KLF har
totalt genomfört 28 kontrollmoment. Av dessa är det endast en som visar på
avvikelse. Avvikelsen avser risken ”Att personalakten inte innehåller vad
den ska”. Anledningen till avvikelsen är att kontrollmomentet inte har
genomförts under hösten 2020. Förutom det beskrivs i analysen att
personalenheten inte arbetar i arkivet på samma sätt som innan på grund av
att alla arbetar hemifrån under rådande situation med pandemi samt att
mycket av tiden under hösten lagts till att färdigställa enhetens flytt. Enheten
har åtgärden inplanerad i sin plan för 2021. Risken finns med i föreslagen
internkontrollplan för 2021.
Bedömning
Uppföljningen visar på ett bra och positivt resultat med endast en avvikelse.
Vissa av kontrollmomenten genomförs fler gånger än en gång i slutet på året.
Det är en fördel om enheten ska kunna göra något åt en eventuell avvikelse
innan årets slut. Samtidigt är det vissa kontrollmoment som bäst genomförs
vid årets slut då enheten behöver se till hela året eller då kontrollmomenten
innebär stor resursåtgång. Resultaten till kontrollmomenten har
enhetscheferna i huvudsak tagit fram. I fortsättningen ska någon annan
funktion än chefen genomföra kontrollmomenten då chefen inte ska
kontrollera sin egen enhet. Men det är ändå enhetscheferna som tillsammans
med förvaltningschefen har ansvar att dessa genomförs.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen
föreslås besluta
Att anta uppföljning av internkontrollplan 2020 för enheterna på
kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Uppföljning intern kontroll 2020
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Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:
Anta uppföljning av internkontrollplan 2020 för enheterna
på kommunledningsförvaltningen.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta uppföljning av internkontrollplan 2020
för enheterna på kommunledningsförvaltningen.
________________
Exp:
Förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingschef Strategisk utvecklingsenhet
Verksamhetsutvecklare Strategisk utvecklingsenhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-
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§ 91

Dnr 2021-000089 101

Sammanfattning
Ledningsgruppen för kommunledningsförvaltningen, KLF, har haft en
workshop där risker har identifierats kopplat till de riskområden som
kommunstyrelsen prioriterat för 2021. Det som identifierades har
sammanställts i en bruttolista.
Bedömning
Att arbeta systematiskt gemensamt med internkontrollplanen stärker arbetet
med att ta ett gemensamt grepp i KLF. Enheterna själva har därutöver
möjlighet att ta fram egna planer. Enheterna själva beslutar vad de ska
innehålla utifrån de mål och aktiviteter de behöver arbeta med. Arbetssättet
innebär att KLF fokuserar på att arbeta mer proaktivt än att arbeta med det
som redan har hänt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen
föreslås besluta
Att anta internkontrollplan 2021 baserat på den bruttolista som KLF tagit
fram
Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta
internkontrollplan 2021 baserat på den bruttolista som
kommunledningsförvaltningen tagit fram med tillägget att de avvikelser som
finns från tidigare år tillförs kontrollplanen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Månsson (S),
Annette Rydell (S) och Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut
med förändringen att personnamn under kolumnen ansvarig byts ut till
funktion.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Bruttolista och förslag internkontrollplan 2021
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Beslut
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2021 baserat på den bruttolista
som kommunledningsförvaltningen tagit fram med tillägget att de avvikelser
som finns från tidigare år tillförs kontrollplanen samt att personnamn under
kolumnen ansvarig byts ut till funktion.
________________
Exp:
Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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§ 92

Dnr 2021-000090 101

Sammanfattning
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är ett nationellt nätverk och omfattar
i dagsläget 260 kommuner. Kommunerna tar årligen fram och jämför resultat
med varandra för att utveckla kvaliteten på tjänsterna. Nyckeltalen är stabila
och relevanta. KKiK är också en arena för att utveckla och vässa styrning
och ledning i kommunen.
Det grundläggande syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de
förtroendevalda att styra mot mål och resultat i dialog med medborgarna. I
den bifogade rapporten beskrivs de sex ledande principer som KKiK utgår
ifrån och det resultat som Ronneby kommun erhållit 2020 samt en kort
sammanfattning och analys av nyckeltalen på nationell nivå.
Bedömning
Ronneby kommun saknar resultat på flera frågor. Anledningen till det är
oklar. De resultat som redovisas i rapporten visar på att Ronneby kommun i
de flesta fall ligger i mitten. Av de 21 resultaten som Ronneby kommun
besvarat är det är 9 resultat som har förbättrats och 13 som försämrats sedan
2019 års mätning. Inom området barn och unga har 3 resultat förbättrats,
inom området stöd och omsorg är det 2 resultat som förbättrats och inom
samhälle och miljö är det 4 resultat som förbättrats. De resultat som
utmärker sig positivt är ”andel svar som får svar på e-post inom en dag” och
”andel som tar kontakt med kommunen via telefon och som får direkt svar
på en enkel fråga”.
Resultatet har tagits upp i den kommunkoncernövergripande
kvalitetsgruppen. I gruppen framkommer att förvaltningarna arbetar med
resultaten och använder dem i sitt förbättringsarbete olika mycket. Det som
också framkommer är att det finns en osäkerhet i hur rapporteringen ser ut,
när och av vem den görs.
För att skapa bättre förutsättningar till att få ett komplett resultat 2021 och
för att förbättra arbetet med att aktivt bearbeta resultatet har ett förslag på ett
antal åtgärdspunkter tagits fram i kvalitetsgruppen:


Justerandes sign

Skapa en rutin för inrapportering av resultaten till KKiK och kolada

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Resultat KKIK 2020
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Skapa en rutin för uppföljning och bearbetning av resultaten



Uppdatera Ronnebys hemsida med senaste resultat och resultat för de
tre åren närmast i tid



Att det finns en representant som deltar i KKiK:s nätverk

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
Att anta förslaget med åtgärdspunkter
Att ta informationen för resultat KKiK 2020 till handlingarna
Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:
1. anta förslaget med åtgärdspunkter.
2. ta informationen för resultat KKIK 2020 till handlingarna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Ola Robertsson (S), Åsa Evaldsson (M) och Lova Necksten (MP).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anta förslaget med åtgärdspunkter.
2. Ta informationen för resultat KKIK 2020 till handlingarna.
________________
Exp:
Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Syftet med åtgärderna är att nyckeltalen ska bli det kunskapsmaterial det är
avsett att vara. Åtgärderna föreslås genomföras under 2021.
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§ 93

Dnr 2021-000125 001

Hyresavtal - Ålycke "Hjalmar"

Socialförvaltningen har sedan branden av gruppbostad på Folkparksvägen
sommaren 2020, letat efter andra lokaler som lämpar sig till nytt LSSboende. Ärendet har återkommande varit upp i kommunens
lokalförsörjningsgrupp. Kontakt med Ronnebyhus och andra aktörer har
pågått hela tiden.
Det alternativ som nu ter sig mest lämpligt är avdelning Hjalmar på Ålycke.
För att få lokalen godkänd och i trevligt skick behöver brandskyddet
åtgärdas och ytskiktet förbättras i lägenheterna. Det är en ingen permanent
lösning, men ett alternativ under rådande omständigheter.
Bakgrund

I juli 2020 brann en av kommunens LSS-gruppbostäder ned, Folkparksvägen
16. Gruppbostaden omfattade 9 platser. Vid tidpunkten för branden var sju
personer boende där. Gruppbostaden ersattes snabbt med tillfälligt boende i
grannhuset, Folkparksvägen 14. Lägenheterna som brukarna nu bor i är
studentlägenheter och inte fullvärdiga bostäder enligt gängse regler för
gruppbostad.
Utbildningsnämnden har hyresavtal för hela huset, då kommunens
träningsskola är förlagd i samma hus i avvaktan på en permanent lösning i
Kuggeboda. Hyresavtalet sträcker sig fram till maj 2021. Socialförvaltningen
har inget ”eget” avtal med hyresvärden, utan gruppbostaden ingår i
utbildningsnämndens avtal.
Socialförvaltningen har sedan branden letat efter ny lämplig lokal passande
till nytt LSS-boende, då behov av bostad är trängande. Ärendet har
återkommande varit uppe i kommunens lokalförsörjningsgrupp. Kontakt
med Ronnebyhus och andra aktörer har pågått hela tiden. Den möjlighet som
dykt upp och som är rimlig att omvandla till gruppbostad är avdelning
Hjalmar på Ålycke i Johannishus, som sedan en tid är stängd av Vård- och
omsorgsförvaltningen. Avdelningen ger plats för sex personer,
gemensamhetsutrymme och personalutrymme. För att få lokalen i godkänt
och trevligt skick behöver brandskyddet åtgärdas och ytskikten i
lägenheterna förbättras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-02-23 § 34
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Bedömning
Socialförvaltningen har ett trängande behov av att lösa boendesituationen för
de personer som förlorade sin bostad i gruppbostad på Folkparksvägen
sommaren 2020. De har nu en tillfällig boendelösning i form av
studentlägenheter i ett annat hus på Folkparksvägen där
utbildningsförvaltningen står för hyresavtal. Detta upphör i maj 2021.
Under åtta månader har socialförvaltningen försökt att hitta lämpliga lokaler
till en ny gruppbostad. Det alternativ som i nuläget ter sig bäst är avdelning
Hjalmar på Ålycke. Det är ingen permanent långsiktig lösning, då lokalen
inte är utformad på ett optimalt sätt.
Fastighetsägaren behöver främst göra investeringar i brandskyddet, så
lokalerna kan säkras och godkännas av Räddningstjänst.
Investeringskostnader beräknas uppgå till ca.1 400 tkr. Avskrivningstiden för
investeringskostnaden är 3 år och läggs på hyran. Förlängs hyresavtalet
ytterligare ett år i taget, sjunker framtida hyreskostnader avsevärt. Se bilaga
1.
Socialnämnden har budgeterade medel till hyreskostnaden i sin antagna
internbudget.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta;
- att föreslå kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med
Ronnebyhus på 3 år för avdelning Hjalmar på Ålycke, med möjlighet
till förlängning ett år i taget.
- att förklara paragrafen för omedelbart justerad
Socialnämndens beslut 2021-02-23
Socialnämnden beslutar;
- att föreslå kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med
Ronnebyhus på 3 år för avdelning Hjalmar på Ålycke, med möjlighet
till förlängning ett år i taget.
- att förklara paragrafen för omedelbart justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialförvaltningen önskar ersätta den tillfälliga boendelösningen på
Folkparksvägen 14, med en mer permanent lösning på avdelning Hjalmar på
Ålycke i Johannishus.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Åsa Evaldsson (M).

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med
Ronnebyhus på 3 år för avdelning Hjalmar på Ålycke, med möjlighet till
förlängning ett år i taget.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med Ronnebyhus på 3 år för
avdelning Hjalmar på Ålycke, med möjlighet till förlängning ett år i taget.
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§ 94

Dnr 2021-000077 101

Sammanfattning
Tommy Ahlquist, kommundirektör, ger information om verksamhetens
arbete med det uppdrag som kommunfullmäktige gett och som benämns som
40 miljonersuppdraget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S)
och Åsa Evaldsson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Tommy Ahlquist, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Uppföljning av det av KF givna "40
miljonersuppdraget"
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§ 95

Dnr 2021-000069 101

Sammanfattning
Sen 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data
Protection Regulation) i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler
om hur man får behandla personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal
nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna
ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte
chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig.
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de
integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att
behandlingen utförs i enlighet med GDPR.
Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud
(”DSO”). För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder och bolag,
är det obligatoriskt att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll
är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel
utföra kontroller och informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd
person utan kan vara en konsult.
Tidigare har beslut fattats om att Anders Karlsson ska inneha rollen som
DSO för kommunen under perioden 9 oktober 2020 till och med den 1
februari 2021. Detta föreslås förlängas tills vidare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, som
dataskyddsombud.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att Anders
Karlsson, kommunarkivarie, som dataskyddsombud.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nytt dataskyddsombud (AK), Ronneby kommun
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen utser Anders Karlsson, kommunarkivarie, som
dataskyddsombud.
Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

________________
Exp:
Anders Karlsson, dataskyddsombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-02

71(93)

Kommunstyrelsen

§ 96

Dnr 2020-000312 109

Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att parkmarken på Ronneby 25:2 så att det går
att bygga bostäder där. Skälen som framförs är att det är ypperligt läge, folk
vill bygga centralt och det finns knappt några tomter.
Parkmarken ligger i kvarteret mellan Sadelmakaregatan och Skärsjövägen.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till mark- och exploateringsenheten
och till Miljö- och byggnadsnämnden.
Mark- och exploateringsenheten lämnar följande yttrande:
”Aktuell del av Ronneby 25:2 är parkmark i stadsplan från 1986, vilket
innebär att marken är avsatt för allmänt ändamål. På platsen idag finns ett
mindre grönområde, en öppen yta samt gångvägar. Ytan är cirka 3600 kvm.
Viss utbredning från angränsande tomter finns. Med tanke på behovet utav
villatomter eller tomter för ex marklägenheter i tätorten är
medborgarförslaget lämpligt att utreda vidare via miljö- och
byggnadsnämnden för att se över möjligheten till ändring av planen.
Kommunalt vatten, avlopp och dagvatten finns i angränsade väg vilket
innebär låga exploateringskostnader. Fastighetsbildning kommer att krävas.
Mark- och exploateringsenheten ställer sig positiva till medborgarförslagets
intention.”
Miljö- och byggnadsnämnden yttrar bl. a.:
”Trots ett mycket lovvärt initiativ till förtätning av stadsbebyggelsen är
omfattningen av ytan begränsad då den motsvarar tre till fyra villatomter och
erfarenheter har visat på behovet av att spara motsvarande gröna ytor för
omhändertagande av dagvatten. Vidare finns en obebyggd privat tomt i
grannkvarteret Spolen med gällande byggrätt för bostadsändamål. Den
sammantagna bedömningen är att en planläggning av ytan skulle generera en
liten vinst av nytillkommande bostäder i förhållande till den arbetsinsats som
krävs för att detaljplanelägga densamma.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MEDBORGARFÖRSLAG - Ändra parkmarken på
Ronneby 25:2 till tomtmark för bostäder
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Nämnden tar följande beslut:
”Att miljö- och byggnadsnämnden genom det kommunala planmonopolet
enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) yttrar nedanstående
beslutssatser till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.
Att avvisa förslaget om detaljplaneläggning då
• att nämnden behöver resurshushålla med tillgänglig personal för
planläggning i större bostadsvolymer och
• att antalet nytillkommande bostäder är litet i förhållande till prioritering
enligt gällande bostadsförsörjningsprogram.”
Sammantaget finns en positiv inställning till initiativet och intentionen för
det finns behov av flera tomter centralt i kommunen. Om förslaget skulle
genomföras behöver det dock göras en ändring i detaljplanen och för att få
fler tomter tillgängliga prioriteras de planer som kan ge fler nytillkommande
bostäder. I dagsläget bör därför störst hänsyn tas till miljö- och
byggnadsnämndens yttrande. Kommer en intressent eller att situationen på
annat sätt förändras kan platsen dock övervägas för nya tomter.
Bedömningen utifrån ovanstående är att medborgarförslaget i dagsläget bör
avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget med att det i dagsläget
inte är prioriterat, men kan ske i framtiden.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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• den avsedda ytan fyller en i stadsplan avsedd funktion
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslaget med att det i dagsläget inte är prioriterat, men kan ske i
framtiden.
________________
Exp:
Visma Addo ID-nummer : 00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Dnr 2020-000553 109

Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-01-26 § 24
Förslagsställaren vill att Ronneby kommun antingen lagar fontän/skulptur
eller tar bort.
Bedömning
Gatu/Parkenheten anser att skulpturen ska renoveras till full funktion och
utseende, dock bör ett kostnadsförslag först beräknas för att kunna bedöma
om renoveringen kan finansieras inom befintlig budget.
Förslag till beslut
Teknik.-Fritid och Kulturnämnden förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att skulpturen
renoveras om finansiering kan lösas Teknik.-Fritid och Kulturförvaltningen.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-01-26
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsens
arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
skulpturen ska renoveras med finansiering inom befintlig ram.
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att skulpturen ska renoveras med finansiering inom
befintlig ram
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MEDBORGARFÖRSLAG - Åtgärder på torget i BräkneHoby

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-02

75(93)

Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skulpturen ska renoveras
med finansiering inom befintlig ram
________________
Exp:
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Dnr 2020-000360 109

MEDBORGARFÖRSLAG - Digitala badtermometrar

Göran Mattisson har 200624 inkommit med ett medborgarförslag.
Förslagsställaren ställer frågan om Ronneby kommun kan tillse att
badtemperaturerna på badplatserna redovisas digitalt via nätet.
Bedömning
I Ronneby kommun pågår ett projekt mellan Kommunens IT-enhet och
kommunens bolag, Miljöteknik. Projektet innefattar digitala badtemperaturer
som ska kunna redovisas på exempelvis Ronneby kommuns hemsida.
Förslag till beslut
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att
medborgarförslaget anses besvarat.
Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-01-26
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-01-26 § 13
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§ 99

Dnr 2020-000140 252

Sammanfattning
I motionen beskrivs situationen enligt nedan:
”Idag finns en galleria vid torget med endast två butiker öppna. Denna
galleria öppnades 2008 och under senare år har det varit problem att fylla
gallerian med butiker. Tidigare inrymdes varuhuset Epa men även Prisma.
Idag känns denna byggnad öde och om kvällarna är det väldigt mörkt runt
byggnaden vilket inbjuder till otrygghet för förbipasserande. Själva
byggnaden i sig är inte heller någon skönhet och den är totalt stängd mot tex
Kungsgatan.
Detta är inte den enda galleria som har problem i stadskärnorna i Sverige
idag. Ägaren till fastigheten har svårt att få sina lokaler uthyrda och det är
synd att ett sådant här A-läge ska stå tomt.
Vi vill att Ronneby centrum ska vara ett levande centrum dit invånare och
turister gärna vistas och har det bra. Vi ser gärna en ny byggnation på denna
plats som tex kan innehålla lägenheter i A-läge och kanske möjlighet till
butiker i bottenplan och kanske möjlighet till restaurang med uteservering.
Utformningen av en ny byggnad får en privat entreprenör själv komma med
förslag om och därefter behandlas enligt de rutiner som finns inom
kommunen.
Och genom denna motion tror vi att detta kan gynna Ronneby centrum på ett
positivt sätt.
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Motion från kommunfullmäktigeledamöterna Roger
Gardell (L) och Nils-Ingmar Thorell (L) - Köp, riv och
bygg bostäder i Gallerian
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Vi föreslår att:
Ronneby kommun undersöker möjligheterna att köpa fastigheten av
nuvarande ägare.
Efter köpet av fastigheten undersöka möjligheterna att riva hela fastigheten.

Bedömning
Roger Gardell och Nils-Ingmar Thorell föreslår i motion daterad 2020-02-27
att Ronneby kommun ska köpa fastigheten Olov 5 (Gallerian), riva
byggnaden och därefter sälja till en privat aktör som bebygger fastigheten
med bostäder och lokaler.
En omvandling enligt förslaget kräver att kommunen köper fastigheten, som
idag ägs av ett fastighetsbolag. Det är inte känt om fastigheten är ute till
försäljning eller inte. Fastighetsägaren har dock under våren 2020 uttalat sig
i lokaltidningen kring sina planer att ansöka om ändring av gällande
detaljplan för fastigheten Olov 5 för att undersöka möjligheten till bland
annat bostadsbebyggelse på platsen.
Mot bakgrund av att fastighetsägaren har egna planer kring omvandling
enligt motionen görs bedömningen att kommunen inte bör inleda en vidare
process kring köp, rivning och omvandling av Gallerian.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Gardell (L).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Tomten fastigheten är belägen på säljs till en privat entreprenör som får
möjlighet att bygga nytt.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Dnr 2020-000172 319

Sammanfattning
Willy Persson (KD) lämnar följande motion om breddning av Östra
Varevägen och ombyggnad av korsningen Östra Varevägen - Risatorpsvägen
För området intill tidigare fotbollsplanen i Risatorp har det skett en stor
förändring. De senaste åren har två enfamiljshus och 24 st marklägenheter
byggts, vilka var mycket efterlängtade. Fotbollsplanen har också flyttats till
en ny plats.
Östra Varevägen i Risatorp var från början en grusväg som sedan
asfalterades när området utmed vägen byggdes ut. När marklägenheterna
byggdes, gjordes vägen förbi lägenheterna bredare. Från marklägenheterna
ner till Risatorpsvägen är den dock fortfarande lika smal som tidigare. Nu
när trafiken har ökat behöver den breddas även denna sträcka för att bl.a.
underlätta möten. Dessutom innebär det ökade trafikflödet att korsningen
Östra Varevägen-Risatorpsvägen behöver byggas om för att bli säkrare.
Bedömning
Vid framtagningen av detaljplanen för de nya marklägenheterna i Risatorp
under 2017 togs det fram en trafikutredning. Denna utredning studerade fyra
olika förslag för trafiken, där alla handlar om just Östra Varevägen och dess
korsning mot Risatorpsvägen.
Nollalternativet
Att inte göra någon förändring i den ursprungliga trafikmiljön.
Alternativ A
Innebar:
en breddning av gatan längs med de nya fastigheterna till 6 meter och
förbereds med en gång- och cykelbana,
att man tillskapade en vändplats efter de nya fastigheterna,
att man stänger av vägen norröver mot Risatorpsvägen för att enbart tillåta
gång- och cykeltrafik samt
att man trafiksäkra överfarten vid Risatorpsvägen.
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Motion från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson
(KD) angående breddning av Östra Varevägen och
ombyggnad av korsningen Östra Varevägen Risatorpsvägen
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Alternativ B
Innebar:
som ovan en breddning av gata,
att man förlägger med samma bredd ända ner till Risatorpsvägen samt

Alternativ C
Innebar:
som alternativ A en breddning av gatan längs med de nya marklägenheterna
att man låter det vara oförändrat upp till Risatorpsvägen
att man skapar en ny dragning av GC-väg mot Bredingavägen.
Av alla dessa alternativ rekommenderar trafikutredningen alternativ A med
hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet och kostnader. Alternativ B ses
även den som genomförbar, men med tanke på påverkan av naturvärden och
kostnader blev det Alternativ A som gick vidare.
Detta diskuterades även vid Detaljplanarbetet och vid ett av Miljö- och
byggnadsnämndens sammanträde beslutades det att minska det ursprungliga
planområdets storlek så att en större del av vägområdet plockades bort. Det
var sedan detta ”nedkortade” alternativ som antogs och fick laga kraft. En
breddning av vägen skulle annars ha hanterats redan i samband med den nya
detaljplanen. Det som gäller för vägen nu är detaljplanen från 1953, en
detaljplan som inte möjliggör någon större breddning.
Om en breddning skulle utföras innebär det stor påverkan i området
bestående av berg och skog i en nyckelbiotop. Samtidigt skulle trafiken
längst med Östra Varevägen öka drastiskt samt att hastighetsöverskridningar
blir fler. En kostnadsbedömning för detta är inte utfört i nuläget men baserat
på trafikutredningen från 2017 skulle denna kostnad uppskattas till 2
miljoner kronor
Förberedelser för alternativ A har utförts genom att man har bräddat vägen
vid de nya fastigheterna där även en gång- och cykelbana har markerats med
linjemålaning. Kvarstående är att tillskapa en vändzon och där efter stänga
av vägen för biltrafik samt att trafiksäkra överfarten vid Risatorpsvägen.
Förslag till beslut
Att avslå motionen om att bredda hela vägen till Risatorpsvägen och att få
med vidare åtgärder i kommande budgetarbeten för att tillskapa en säker
trafikmiljö med inriktning mot alternativ A från Trafikutredningen.
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att man skapar en trafik- och framkomlighetssäkrad utfart vid
Risatorpsvägen.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Willy Persson (KD).

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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§ 101

Dnr 2020-000049 001

Sammanfattning
Sune Håkansson (RP) motionerar om att kommunfullmäktige ska verka för
att göra om Blekinge till en kommun.
Att slå samman flera mindre administrativa enheter till större administrativa
enheter har skett upprepade gånger genom Sveriges historia primärt under de
s.k. kommunreformerna då det funnits ett tvång från riksdagen. Det är
ovanligt att kommuner slås ihop på frivillig väg. Det är dock inte omöjligt.
En utredning slog så sent som i februari 2020 fast att
kommunsammanslagning kan vara ett sätt för kommunerna att i framtiden
klara sitt uppdrag att tillhandahålla en god nivå av välfärd för sina
kommunmedlemmar.
Sammanslagningar av den typen bör dock föregås av en ordentlig offentlig
debatt där frågan kan belysas på ett bra sätt. Det finns således legala
möjligheter att genomföra en sammanslagning men viljan måste finnas –
både hos folket men också hos de ledande företrädarna i kommunen.
Frågan är öppen för kommunfullmäktige att diskutera. Motionen ska därmed
anses besvarad.
Sammanläggning, delning och inkorporering – olika sätt att ändra
kommungränser
Sverige har genomgått tre större kommunreformer – 1863, 1952 och
slutligen 1970. Kommunreformerna innebar att man genom sammaläggning
av flera mindre kommuner skapade nya, större, administrativa enheter.
Samtliga kommunreformer har syftat till att minska antalet administrativa
enheter genom att flera landskommuner, köpingar och städer slagits
samman. Sedan 1970 har det inte skett några sammanslagningar, det har
dock skett ett par delningar. Det innebär att mindre del av en större kommun
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Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune
Håkansson (RP) - gör om Blekinge till en kommun
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bryter sig loss. Senast det skedde var 2003 när Knivsta bröt sig ut ur Uppsala
kommun.

Inkorporering är ovanligt och sker tämligen sällan. Det finns flertalet
exempel där Malmö kommun inkorporerar flertalet mindre kranskommuner,
exempelvis Sofielunds municipalsamhälle 1911, Limhamns köping 19151,
Husie kommun 1935, Fosie kommun och municipalsamhälle år 1931 mfl. 2
Noterbart är att de inkorporeringarna skedde under 1900-talets första hälft,
därefter saknas exempel på självständiga inkorporeringar.
Nuläge, eller debatten av idag.
Från Trelleborg i söder till Kiruna i norr finns det idag 290 kommuner, alla
har i princip samma uppdrag fast med olika förutsättningar.
Uppdraget för kommunerna är att ansvara för en stor del av den
samhällsservice som finns där vi bor, vissa uppdrag är obligatoriska och
andra uppdrag är frivilliga.
Obligatoriska uppgifter är saker som äldre- och handikappomsorg, individoch familjeomsorg, för-, grund- och gymnasieskola, plan och byggfrågor,
vatten och avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, biblioteksverksamhet och
bostäder.
Frivilliga uppgifter är saker som fritid och kultur, energi, sysselsättning och
näringslivsutveckling.
Förutsättningarna för en kommun växlar baserat på bland annat på
folkmängd, geografisk storlek och placering. Tillväxtverket har försökt sig
på att jämföra samtliga kommuner, de har två olika modeller för jämförelse,
den ena modellen innehåller tre undergrupper och den andra innehåller sex
undergrupper, den hugade kan läsa mer här
(https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionalaindelningar/kommuntyper.html).

1

Limhamns köping hade åren innan inkorporerat Hyllie kommun och Limhamns
municipalsamhälle 1906.
2
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Stadsarkivet/Anvandarkiven/Vara-arkiv/Inkorporerade-kommuner/Lista-kommuner.html
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Kommuner kan teoretiskt sett också slås samman även utan en
kommunreform. Istället för sammanslagning används då begreppet
inkorporering och bygger på att en (stor)kommun inkorporerar andra
kommuner i sitt eget territorium. Om detta har statsvetaren och politikern
Yngve Larsson skrivit i sin avhandling Inkorporeringsproblemet från 1913.
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För att illustrera detta kan man jämföra extremerna Stockholms kommun och
Kiruna kommun. I Stockholm bor det cirka 5200 personer per
kvadratkilometer och i Kiruna bor det endast 1 person per kvadratkilometer.

1080 Karlskrona

Täta kommuner

21 Täta kommuner
avlägset belägna

1082 Karlshamn

Täta kommuner

22 Täta kommuner nära en
större stad

1083 Sölvesborg

Landsbygdskommuner 12 Landsbygdskommuner
nära en större stad

1081 Ronneby

Landsbygdskommuner 11 Landsbygdskommuner
avlägset belägna

1060 Olofström

Täta kommuner

22 Täta kommuner nära en
större stad
Figur 1, Tillväxtverket
2014

I Tillväxtverkets sammanställning, som förvisso är aningen daterad, framgår
det att blekingekommunerna, trots stora demografiska och geografiska
likheter, ändå skiljer sig åt. Som exempel kan nämnas att Ronneby anses
enligt Tillväxtverket vara en avlägset belägen landsbygdskommun medan
Karlshamn räknas som en tät kommun nära en större stad.
Bedömning
En statlig utredning har kommit med en analys - SOU 2020:8
Under 2017 tillsattes en utredare för att titta på hur kommunerna i framtiden
ska klara välfärdsuppdraget. I direktivet angavs att utredningen skulle
analysera i vilken utsträckning kommunsammanläggningar kunde bidra till
att stärka kommunernas förmåga att möta samhällsutvecklingen.
Utredningen analyserar potentiella effekter av kommunsammanslagningar i
kapitel 14. Analyserna är djupgående och tämligen heltäckande, slutsatserna
lämnar dock fältet en aning öppet.
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Bara det faktum att den ena kommunen är glesbefolkad och den andra
kommunen är tättbefolkad skapar mycket olika förutsättningar för att lösa
samma uppdrag. Men även mer likvärdiga kommuner till yta och folkmängd
kan stå inför likvärdiga problem.
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Den slutsats som går att dra från ett sådant uttalande är således att en motion
av den typ som Sune Håkansson (RP) inkommit med väl ligger i linje med
utredarnas ambitioner. Kommunfullmäktige gör således klokt i att debattera
frågan.
Om det finns en kollektiv vilja att utreda möjligheterna vidare så ger SOU
2020:8 ett tydligt stöd för en sådan ambition. Ett uppdrag bör då lämpligen
tilldelas en politisk företrädare samt en opolitisk tjänsteman. Den ena
behöver den andra för att en sådan här fråga ska kunna fortskrida.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige att notera till protokollet att det finns möjligheter för att
göra Blekinge till en storkommun men att det måste finnas en kollektiv vilja
för att det ska bli en verklighet.
Motionen ska därmed anses besvarad.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Utredningen sätter inte ner foten i frågan om kommunsammanslagningar är
bra eller dåligt utan konstaterar snarast att utredningen kan utgöra en god bas
för framtida diskussioner om frivilliga kommunsammanslagningar, se s. 595
ff.
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§ 102

Dnr 2019-000266 015

Sammanfattning
I motionen föreslår kommunfullmäktigeledamot Bengt Åke Johansson (SD)
se över möjligheterna att ge tillstånd till räddningstjänsten att använda
trafikljusen (stoppljusen) vid inbackning av fordon i brandstationen.
Det är ofta olyckstillbud utanför brandstationen i Ronneby när fordonen
återvänder efter utförda räddningsinsatser och ska backa in i garagen, då
dom behöver köra ut på vägen för att kunna backa in. Folk kör och går
bakom backande fordon vilket såklart innebär ett oerhört stressmoment för
personalen samt en stor olycksrisk. Det är mer en fråga om när olyckan
händer istället för om den händer.
För att minimera riskerna i samband med att backa in räddningsfordonen i
brandstationen efter avslutad räddningsinsats så bör räddningstjänsten få ha
rätt att tända de röda stoppljusen på Kallingevägen medan fordonen backas
in.
Detta skulle minimera tillbuden till i stort sett noll och ger både trafikanter
samt räddningspersonal en bättre och säkrare trafikmiljö.
Bedömning
Den risk som kan inträffa är om signalerna används vid andra tillfällen
tenderar trafikanterna att mindre respektera trafiksignalerna vid utryckning.
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har inget att erinra om att
räddningstjänsten har rätt att tända de röda stoppljusen på Kallingevägen
medan fordonen backas in. Visar sig det att trafikanterna respekterar
stoppsignalerna sämre återgår användning av tändning av stoppsignal endast
vid utryckning.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Motion från kommunfullmäktigeledamot Bengt Åke
Johansson (SD) angående Ronneby brandstation
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Arbetsutskottets beslut 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enligt med
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Åke Johansson
(SD), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup
(SD).
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Kommunstyrelsen

§ 103

Dnr 2021-000003 101

Delgivningsärenden

-

Blekinge Tingsrätt, Scandinavian Selected Homes AB har försatts i
konkurs

-

Bräkneåns Vattenråd, Yttrande angående åtgärder för fiskvandring i
Snittinge

-

Bräcke diakoni, Våld mot barn med funktionsnedsättning

-

MSB, Överenskommelse med kommunerna om civilt försvar
förlängs

-

Prospero, Rapport från utredning av organisation, verksamhet och
ekonomi för Räddningstjänsten Östra Blekinge

-

Region Blekinge, Hemsändningsbidrag Ronneby kommun

-

Rekryteringsmyndigheten, Rekryteringsmyndigheten byter namn till
Plikt- och prövningsverket

-

Ridsportförbundet, Skrivelse till kommuner

-

SCB, Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall, år 2021

-

SKR, Cirkulär 20:57, 20:58, 20:59, 20:60, 20:61, 20:62

-

SKR, Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet

-

SKR, Överenskommelse mellan staten och SKR om välfärdsteknik
med de äldre i fokus 2021

-

SKR, Överenskommelse mellan staten och SKR inom området
psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022

-

Sportfiskarna, Öppet brev om Snittingefallet

-

Stefan Lakso, Förslag och erbjudande till Ronneby kommun

-

Sydarkivera, Åtgärdsplan arkivtillsyn

Protokoll

Justerandes sign

-

Cura Individutveckling 2020-12-04

-

Krisledningsnämnden 2020-12-11, 2020-12-15

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Följande delgivningsärenden delges kommunstyrelsen:

Sida
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Kommunstyrelsen

-

Region Blekinge 2020-12-18

-

KSau 2020-12-29 § 488

-

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-16 § 379

-

Vård och Omsorgsnämnden 2020-12-16 § 161

-

Utbildningsnämnden 2020-12-14 § 145, § 152

Beslut
Kommunstyrelsens noterar delgivningsärendena till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

Sida
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Kommunstyrelsen

§ 104

Dnr 2020-000008 101

Delegationsbeslut 2020

1. Sammanställning av delegationsbeslut från upphandlingsenheten, till
detta protokoll bifogad bilaga 1.
2. Sammanställning av delegationsbeslut från mark- och
exploateringsenheten, till detta protokoll bifogad bilaga 2.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar de återrapporterade delegationsbesluten till
protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras från år 2020:
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Kommunstyrelsen

§ 105

Dnr 2021-000004 101

Delegationsbeslut 2021

1. Delegationsbeslut avseende remiss från infrastrukturdepartementet
”promemoria avseende tidsfrister och kontaktpunkt för att främja
produktion av förnybar energi”, till detta protokoll bifogad bilaga 3.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar det återrapporterade delegationsbeslutet till
protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras för år 2021:

Sida
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Kommunstyrelsen

§ 106

Dnr 2021-000021 001

Sammanfattning
Krisledningsnämnden överlämnar protokoll från 2021-01-29 och 2021-02-23
för återrapportering.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Återrapportering från krisledningsnämnden 2021

2021-03-12

1

Mark och Exploateringsenheten

Handlings-ID*
78044
78058
78438
78784
78936, 78943-46
79084
79239, 79253,
79255, 79256,
79273, 79274
79287
79540
80470
80503
80606
80738
81020
81027
81315
81325
81615
81786
81919
81940
81946
82438
*

Ärendepunkt**
5.5
5.12
5.15
5.5
5.12
5.5
5.5

Beslutsbeskrivning
Transport av lägenhetsarrende, Bulten 3
Fastighetsdeklaration Bredåkra 17:2
Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll
Jordbruksarrende Svenstorp 20:1 m fl
Fastighetsdeklarationer
Lägenhetsarrende Ronneby 22:1
Avtal om markdisposition vid militär övningsverksamhet

Delegat
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin

Datum
2020-01-27
2020-01-28
2020-02-14
2020-01-31
2020-03-04
2020-03-10
2020-03-1617

5.15
5.15
5.15
5.5
5.15
5.5
2.9
5.15
5.15
5.15
5.5
5.15
5.5
5.5
5.15
5.5

Markupplåtelseavtal och Värderingsprotokoll
Avtal om ersättning för vägrätt, Gc-väg Lv 670
Markupplåtelseavtal och Värderingsprotokoll
Lägenhetsarrende Listerby 14:20
Markupplåtelseavtal och Värderingsprotokoll
Lägenhetsarrende Kilen 4
Förordnande till skyddsjägare
Nytt Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll ersätter 78438
Markupplåtelseavtal och Värderingsprotokoll
Markupplåtelseavtal och Värderingsprotokoll
Nyttjanderättsavtal Frej 2
Servitutsavtal Leråkra 2:57
Lägenhetsarrende Enbäret 13
Avtal hästbete Droppemåla
Servitutsavtal elskåp Ronneby 25:16 Trafikverket
Transport av arrende Yttre Stekön 42

Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Anna Hinseäng
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Anna Hinseäng
Eva Lydin
Eva Lydin
Anna Hinseäng
Eva Lydin

2020-03-18
2019-12-16
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-25
2020-05-28
2020-06-11
2020-06-16
2020-07-06
2020-07-07
2020-08-17
2020-08-24
2020-08-27
2020-08-28
2020-08-28
2020-09-14

Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.
Ärendepunkt enligt delegationsordningen.

**
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Sammanställning av delegationsbeslut 2020

*

82808
82813-14
83521
83541
83680-81
84046-59

5.5
2.9
5.5
2.9
5.5
5.12

Nyttjanderättsavtal Ronneby 24:1
Förordnande till skyddsjägare
Avtal om Nyttjanderätt Sjöarp 2:3
Förordnande till skyddsjägare
Jaktarrende Järnavik 1:1 och 3:1
Fastighetsdeklarationer

84084, 84429

5.15

Värderingsprotokoll Svenstorp 2:99, ny karta

84118
84121
84120
84119
84413
84481
84516, 18-19

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

84522

5.5

Lägenhetsarrende brygga Kuggeboda 4:47
Lägenhetsarrende brygga Kuggeboda 4:47
Lägenhetsarrende brygga Kuggeboda 4:47
Lägenhetsarrende brygga Kuggeboda 4:47
Lägenhetsarende för bete Kalleberga 6:159 och Bredåkra 9:1
Skötselavtal Lindö udde, Styrsvik 3:1
Överlåtelse av arrendeavtal Ronneby 24:13, Droppemåla 1:87,
Svenstorp 2:2
Tillstånd att öva, Häggatorp 1:119

Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.
Ärendepunkt enligt delegationsordningen.

**

2

Eva Lydin
Anna Hinseäng
Eva Lydin
Anna Hinseäng
Eva Lydin
Eva Lydin, Sören
Andersson
Eva Lydin

2020-10-01
2020-09-02
2020-11-02
2020-11-03
2020-11-10
2020-11-30

Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin

2020-12-02,
17
2020-10-01
2020-10-20
2020-10-22
2020-12-03
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-16

Eva Lydin

2020-12-21
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2021-03-12

Delegationsärenden
Genom av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning § 205/2018, gällande från och med 2018-06-05, har kommunstyrelsen delegerat sin
beslutanderätt i ärenden avseende Upphandling enligt följande:
1)Fastställa förfrågningsunderlag i egen verksamhet och samordnade upphandlingsärenden till och med maximalt direktupphandlingsgränsen
enligt LOU per år och med en avtalstid om längst fyra år.
Delegat: Förvaltningschef
2)Besluta delta i upphandling fastställd av SKI Kommentus och Kammarkollegiet.
Delegat: Upphandlingssamordnare
Avge yttrande vid överklagande i upphandlingsärende.
Delegat: Upphandlingssamordnare, Upphandlare
Fatta beslut om tilldelning av upphandlingskontrakt.
Delegat: Upphandlingssamordnare, Upphandlare
Ärende

1)Fastställt
förfrågningsunderlag
2)Delta i SKI Kommentus
Kammarkollegiet

Fattat
Avgivit
Handläggare
beslut om yttrande vid
tilldelning överklagande

Mediaservice
Mejeriprodukter
Konsult för upphandling av
telefoni som tjänst

2020-03-23

Delegat

2020-08-20

Annica
Blomstrand
Teo Zickbauer

Annica
Blomstrand
Teo Zickbauer

2020-10-06

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer
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Kommunstyrelsen

2020-10-02
Brandskyddsutrustning och
service
Bilpool
Försäkringar
-Konsultförsäkring
-OCIP/Projekt
-Byggsäkerhet
-Excessansvar
-LOU
-Sanering
-Konst/utställning
-Diskriminering

2020-10-30
2020-11-09
2020-12-09

Annica
Blomstrand
Annica
Blomstrand
Teo Zickbauer
Söderberg &
Partners

Annica
Blomstrand
Tommy Ahlqvist
Teo Zickbauer
Teo Zickbauer
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Textilservice

Delegationsbeslut
1(2)
2021-01-05
Handläggare

Dnr KS /2020-000543
Beslutnr 84723

Miljöutvecklare Sofie Samuelsson
Telefon

sofie.samuelsson@ronneby.se

Visma Addo ID-nummer : 9cbb34f8-5e7e-4580-8d24-ddd71049390b
00ab3311-8301-4d47-96c8-da8f6bebc532

Delegationsbeslut enligt KS delegationsordning punkt 1.1
Sammanfattning

Ronneby kommun är en av de kommuner som fått Infrastrukturdepartementets remiss
promemoria avseende tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktion av förnybar
energi.
I promemorian föreslås en sektorsövergripande lag och förordning med bestämmelser om
tidsfrister för vissa tillståndsförfarande vid produktion av förnybar el och om en
kontaktpunkt för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar energi.
Bestämmelserna syftar framförallt till att genomföra artikel 16 i Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen
av energi från förnybara källor (förnybartdirektivet).
Den nya lagen och förordningen föreslås träda i kraft den 30 juni 2021. I förslaget till ny
lag och förordningen föreslås att tillståndsförfarandet ska ta högst ett år om tillståndet
avser anläggningar med en produktion av el under 150 kW och högst två år för
anläggningar med högre elproduktion. Möjlighet till förlängning av tidsfristerna ska
finnas.
I promemorian föreslås ett nytt sektorsövergripande regelverk för att det ska vara lätt att få
en överblick över vilka verksamheter som omfattas av de nya reglerna.
Statens energimyndighet föreslås i samarbete med andra myndigheter tillhandahålla en
kontaktpunkt. Syftet med kontaktpunkten är att underlätta tillståndsförfaranden i ärenden
som rör produktion av förnybar energi. Bland annat ska kontaktpunkten tillhandahålla en
handbok om förfarandet att utveckla produktion av förnybar energi.
Handboken som även ska finnas digitalt, är tänkt att rikta sig till småskaliga projekt och
projekt som avser egenanvändare av förnybar energi. Förslaget om att skapa en
kontaktpunkt bedöms framförallt få en positiv påverkan för de små och medelstora aktörer
som saknar expertis i de juridiska delarna.
I författningsförslaget anges att regeringen får meddela föreskrifter om kommuners
medverkan i kontaktpunkten för att vägleda sökanden i ärenden som gäller tillstånd,
anmälningar och dispenser för uppförande, uppgradering och drift av anläggningar för

Postadress
”372 80” ”Ronneby”
”www.ronneby.se”

Besöksadress
”Stadshuset”
E-post

Telefon
”0457-61 80 00”

Fax
”0457-61 86 33”

Delegationsbeslut
2(2)
2021-01-05

Dnr KS /2020-000543
Beslutnr 84723

Handläggare

Miljöutvecklare Sofie Samuelsson
Telefon

sofie.samuelsson@ronneby.se

Noterbart är att för handläggning inom plan- och bygglagen gäller lagens tidsfrister på
samma vis som nu. Det vill säga 10 veckors handläggningstid med möjlighet till en
förlängningsperiod om maximalt 10 veckor.
Remiss promemoria avseende tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktion av
förnybar energi har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och
byggnadsnämnden beslutar att ställa sig positiva till Infrastrukturdepartementets remiss
promemoria avseende tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktion av förnybar
energi.
Beslut

Ronneby kommun beslutar att ställa sig positiva till Infrastrukturdepartementets remiss
promemoria avseende tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktion av förnybar
energi.

Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till
Kommunstyrelsen, delegationsbeslut
Infrastrukturdepartementet
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produktion av förnybar energi samt utrustning för anslutning av sådana anläggningar till
elnätet.
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