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§ 458 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Magnus Pettersson (S) väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Efter att Magnus Pettersson (S) fått förhinder väljs Tommy Andersson att 

justera resterade del av dagens protokoll (se protokollets förstasida). 

________________ 
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§ 459 Dnr 2018-000181 356 

Ny taxekonstruktion VA, anläggningstaxa 

 

Sammanfattning  

VA-taxan har blivit återremitterad vid ett par tillfällen. Senaste kommunala 

beslutet är kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 då förslaget remitterades till 

AB Ronnebyhus, AB Ronneby Indutrifastigheter, teknik-, fritid- och 

kulturnämnden samt fastighetsägarna Syd (Ronnebydistriktet).  

Efter remiss har Ronneby Miljö- och teknik AB (Miljöteknik) tagit fram ett 

nytt förslag. 

Miljöteknik har kommenterat inkomna synpunkter och gjort vissa 

justeringar. 

VD Peter Berglin samt driftchef Conny Miketinac redogör för förlaget och 

skillnader bl a jämfört med Karlskrona och Karlshamn.  

Eftersom det krävs framförhållning föreslås att VA-taxan ska gälla fr o m 

2020-06-01.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Magnus 

Pettersson (S), Peter Bowin samt Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar med instämmande av Kenneth 

Michaelsson (C) att förslag till anläggningstaxa antas, att brukningstaxan 

återremitteras till Miljöteknik med uppdrag att återkomma med förslag till 

kommunstyrelsen i januari. Inriktningen är att nuvarande avgiftskonstruktion 

med mätarbaserad brukningstaxa bibehålls men att justeringar görs i texterna 

som tillhör taxan. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar brukningstaxan till Ronneby 

Miljö- och teknik med uppdrag att återkomma med förslag till 

kommunstyrelsen i januari. Inriktningen är att nuvarande avgiftskonstruktion 

med mätarbaserad brukningstaxa bibehålls men att justeringar görs i texterna 

som tillhör taxan. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till anläggningstaxa. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö- och Teknik AB 

Kommunstyrelsen 
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§ 460 Dnr 2019-000215 4310 

Snittinge - Åtgärd för fiskvandring  

 

Sammanfattning  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2020 återremitterades 

ärendet om Snittinge för att innan slutligt beslut ha en dialog med Bygd i 

samverkan och Bräkneåns vattenråd. Inriktningen innan slutligt beslut är ett 

omlöp enligt alternativ 1 i utredningen. Protokollsutdraget från 

sammanträdet den 2 juni samt utredningarna som presenterades vid 

sammanträdet finns bifogat som bilagor. 

Strategisk utvecklingsenhet har genomfört en dialog med Bygd i samverkan 

och Bräkneåns vattenråd under hösten. Utifrån dialogträffarna har båda 

föreningarna inkommit med egna skrivelser, som finns bifogade. 

Sammanfattning av respektive förenings synpunkter presenteras nedan. 

 

Bygd i samverkan 

Bygd i samverkan påpekar den extrema betydelse som både kvarndamm, fall 

och dammkonstruktionen har för Bräkne-Hoby och dess invånare, både 

utifrån kulturhistoriska aspekter, för rekreation, föreningsliv så som 

Scoutkåren, samt djur och natur. Dammen ger förutsättningar för ett rikt 

fågelliv som uppskattas av många. Dammspegeln är en mycket viktig del för 

rekreation och ökar attraktiviteten i närliggande bostadsområde i synnerhet, 

men även för Bräkne-Hoby i allmänhet.  

Snittingefallet med damm är i dess nuvarande form av stor betydelse för 

Bräkne Hobys identitet. Platsen utgör ett viktigt natursceneri och lockar 

turism utifrån.  

Dammens biotop är viktig för Bräkneån som redan har en stor andel forsar 

och därmed behövs det inte fler utan det är djuphålor som behövs. Själva 

dämmet utgör en barriär för spridning av invasiva arter och sjukdomar. 

Det påpekas att den utredning som har gjorts inte är fullständig. Det saknas 

omkringliggande faktorer då utredningen enbart behandlar de tekniska 

förutsättningarna. Detta anses behöva kompletteras innan ett beslut kan tas. 

Det var två av alternativen som Bygd i samverkan såg skulle kunna fungera 

för Snittinge är alternativ 1: Omlöp genom naturlig fiskväg och alternativ 3: 

Siphon. De förordar alternativ 1, omlöp genom en naturlig fiskväg. 
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Alternativ 1 Omlöp genom naturlig fiskväg 

Bygd i samverka förordar alternativ 1 omlöp genom naturlig fiskväg. Och 

ser det som mycket viktigt att ett sådant alternativ görs efter platsens 

förutsättningar och med lokalt material som gör att det passar på platsen, 

samt i dialog med samhällsföreningar och berörda i Bräkne Hoby. Viktigt är 

även att detta omlöp tillgängliggörs och t ex kan användas i rekreations och 

studiesyfte. Bygd i samverkan vill inte att allt vatten ska gå i omlöpet utan 

att det är viktigt att behålla fallet. 

Alternativ 3 Siphon 

Alternativ 3 Siphon ses som ett möjligt alternativ, men skulle i så fall kräva 

en närmare analys av dess påverkan på platsen och hur beständigt materialet 

är över tid. 

 

Bräkneåns vattenråd 

Vattenfrågorna - såväl ytvatten som grundvatten -har stort interregionalt och 

mellankommunalt intresse. Bräkneåns vattenråd kan konstatera att frågan om 

Snittingefallets framtid är just en sådan komplex och viktig planeringsfråga. 

Bräkneåns vattenråd verkar för en ekologisk, ekonomisk och socialt uthållig 

förvaltning av grund och- och ytvatten inom Bräkneåns avrinningsområde, 

samt beaktar och värna både natur och kulturvärden samt 

avrinningsområdets påverkan på kustvatten. Vid utrivning av dammar måste 

både kulturmiljövärden och naturmiljövärden beaktas. Det är därför inte 

möjligt att särskilja vattendrag från de kulturhistoriska objekten. Detta 

innebär att kvarndammar och andra anläggningar måste bibehållas samtidigt 

som fria vandringsvägar/faunapassager anläggs för att möjliggöra 

förflyttning både upp- och nedströms i vattendragen. Dammarna är viktiga 

vattenreservoarer och speciellt viktiga vid långvariga torrperioder och 

Bräkneåns vattenråd understryker betydelsen av att behålla vatten i 

avrinningsområdet genom att bland annat bevara dammarna. Vattenrådet ser 

också en fara för att invasiva arter kan ta sig uppströms vid en total 

utrivning.  

Vattenrådet anser att en rivning av dämmet vid Snittinge skulle medföra 

omfattande arbeten för att skapa den svaga lutning som krävs. Miljön och 

upplevelsen skulle helt förändras. Det föreslagna omlöpet däremot bör gå att 

etablera på ett ur miljösynpunkt acceptabelt sätt men Bräkneåns vattenråd 

anser att det föreslagna maximala vattenflödet 3 kbm/s i omlöpet bör kunna 

begränsas till förslagsvis 1,5-2 kbm/s med bibehållen faunapassage. Detta 

för att behålla flödet i Snittingefallet.  
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Vattenrådet ser att det, med en god samverkan kring Snittingefallet med alla 

berörda parter, finns goda möjligheter att komma fram till en bra lösning vad 

gäller Snittingeprojektet. Bräkneåns vattenråd förordar kommunstyrelsens 

förslag om ett omlöp i Snittingefallet. Med detta alternativ tas de ekologiska, 

kulturella intressena tillvara och därmed kan Ronneby kommun långsiktigt 

lösa de frågor som under många år har varit aktuella vid Snittingedammen 

och Snittingefallet.  

Bedömning 

Bygd i samverkan och Bräkneåns vattenråd föredrar samma alternativ som 

kommunstyrelsen förordade i beslutet i juni 2020, det vill säga alternativ 1 

omlöp.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att omlöp 

inklusive damsäkerhetshöjande åtgärder är det alternativ som kommunen ska 

söka tillstånd för att genomföra.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 

Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att omlöp 

inklusive damsäkerhetshöjande åtgärder är det alternativ som kommunen ska 

söka tillstånd för att genomföra. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 461 Dnr 2020-000561 007 

Granskningsrapport - Granskning av boendeformer för 
äldre 

 

Sammanfattning  

Yttrandet gäller kommunstyrelsens svar till Granskningsrapport 2020 - 

Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2020. Där EY på uppdrag av 

kommunrevisionen i Ronneby granskat om vård-och omsorgsnämnden och 

kommunstyrelsen har en ändamålsenlig långsiktig planering av 

boendeplatser för äldre. Sammanfattningsvis var bedömningen att vård- och 

omsorgsnämndens och kommunstyrelsens långsiktiga planering av 

boendeplatser för äldre är delvis ändamålsenlig. Det finns en strategisk 

planering för vård- och omsorgsboenden och övergripande boendeplanering i 

kommunen samt ett pågående arbete med att samla funktioner för 

samordning av lokalförsörjning, bostadsförsörjning och översiktsplanering. 

Idag finns översiktlig planering och ansvar för 

bostadsförsörjningsprogrammet, utbyggnadsplanen för bostäder, samt arbetet 

med lokalförsörjningsprogram samlade under KS.  

 

Kommunstyrelsen rekommenderas i granskningsrapporten att: 

 

 Att tillse att planering och uppföljning av fullmäktiges 

bostadspolitiska mål sker. 

 Att säkerställa samordningen och styrningen avseende översiktsplan 

och bostadsförsörjning där berörda nämnder och bolag inkluderas. 

 Att färdigställa utredning av kommunens medverkan i olika aktörers 

trygghetsboenden. 

 

 

Kommunstyrelsen har sett över dessa behov och kommunstyrelsen har 

påbörja arbetet för att se till att de två översta punkterna tillses och 

säkerställs i arbetet med översiktsplanering och bostadsförsörjningsprogram. 

Ett formellt uppdrag bör formuleras från KS till strategisk utvecklingsenhet 

för genomförande av fördjupad analys och kvalitetssäkring i form av 

upprättad handlingsplan. 
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Sista punkten gällande: Att färdigställa utredning av kommunens medverkan 

i olika aktörers trygghetsboenden. Där måste KS formulera sig vidare i hur 

KS tänker arbeta vidare med utredningen och tidpunkt för färdigställande. 

      

Bedömning 

Det finns ett behov av utökad dialog mellan förvaltningar och bolag i den 

årliga uppföljningen av bostadsförsörjningsprogrammet och i framtida 

revideringar. Bostadsförsörjningsprogram innehåller målsättningar och 

riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning och utgör underlag för bland 

annat förvaltningar, politiker och exploatörer vid bedömningar av 

förfrågningar, förhandlingar, prioriteringar och projekt som rör 

bostadsbyggande.  

Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för alla i 

kommunen att leva i goda bostäder.  

 

Utöver bostadsförsörjningsprogrammet uppdateras en gång om året även 

dokumentet utbyggnadsplan för bostäder, som är ett komplement till 

bostadsförsörjningsprogrammet. Även här kan det behöva ses över hur 

planerna tillgodoser behovet av långsiktig planering av boendeplatser för 

äldre. Samverkan och dialog mellan SUE, med ansvar för 

bostadsförsörjningsprogrammet och MEX, med ansvar för arbetet med 

lokalförsörjningsprogrammet, har inletts och framtida dialoger däremellan 

kommer föras för en god samverkan. 

 

I arbetet med uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet, samt 

uppföljning utbyggnadsplan för bostadsbyggande, är det av största vikt att 

tillgodose behovet av aktuell helårsstatistik gällande befolkningen, samt en 

aktuell befolkningsprognos. Detta för att i tid kunna se behov i närtid och 

framtid av boendeplatser för äldre. I denna kontext finns ett behov av en 

utökad budget för årliga inköp av aktuell befolkningsstatistik, samt 

befolkningsprognos. 

 

KS har genom strategisk utvecklingsenhet påbörjat ett arbete att se över 

dialoger och samverkansformer mellan förvaltningar och enheter i allmänhet 

och gällande översiktsplaneringen i samhällsbyggnadsprocessen i synnerhet. 

I arbetet med bostadsförsörjningsprogram och utbyggnadsplanen för 

bostäder, samt lokalförsörjningsprogram, bör en fördjupad analys 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(63) 
2020-12-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

genomföras och en handlingsplan upprättas för att kvalitetssäkra dialoger 

och samverkansformer mellan berörda förvaltningar och enheter i arbetet 

med att löpande följa upp program, planer och bostadspolitiska mål. 

 

Genom att påbörja ett arbete för att se till att samverkansformer, dialoger och 

arbetsgrupper ses över tillgodoses behovet fullt ut mellan KS och vård och 

omsorgsnämnden avseende korrelationen mellan översiktsplanering och 

bostadsförsörjning, där berörda nämnder och bolag inkluderas. På så sätt 

säkras en strategisk planering så att framtida behov av boendeplatser för 

äldre tillgodoses på kort och lång sikt.      

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

besluta att ge strategisk utvecklingsenheten i uppdrag att säkerställa 

och kvalitetssäkra samverkansformer, dialoger och arbetsgrupper för 

att säkerställa samordningen och styrningen avseende översiktsplan 

och bostadsförsörjning där berörda nämnder och bolag inkluderas. 

Och på så sätt säkrar en strategisk planering för framtida behov av 

boendeplatser för äldre på kort och lång sikt.   

 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

besluta att avsätta tillräckligt stor budget årligen för att ge goda 

förutsättningar att köpa in och tillgodose behovet av aktuell 

helårsstatistik gällande befolkningen, samt aktuell 

befolkningsprognos, för att på så sätt säkra ett aktuellt statistiskt 

underlag för den strategiska planeringen av boendeplatser för äldre, 

på kort och lång sikt. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus 

Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på punkten 2 samt att till 

kommunstyrelsen ska även svar på tredje rekommendationen från revisionen 

besvaras.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att till kommunstyrelsens 

sammanträde ska förslaget till yttrande till revisionen även innehålla svar på 

tredje rekommendationen dvs Att färdigställa utredning av kommunens 

medverkan i olika aktörers trygghetsboenden. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ge strategisk utvecklingsenheten i uppdrag att säkerställa och 

kvalitetssäkra samverkansformer, dialoger och arbetsgrupper för att 

säkerställa samordningen och styrningen avseende översiktsplan och 

bostadsförsörjning där berörda nämnder och bolag inkluderas. Och på så sätt 

säkrar en strategisk planering för framtida behov av boendeplatser för äldre 

på kort och lång sikt.   

________________ 

Exp: 

Maria Andersson Barrdahl 

Kommunstyrelsen 
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§ 462 Dnr 2020-000601 310 

Information om åtgärdsvalsstudie för cykelväg 
Ronneby-Listerby 

 

Sammanfattning  

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) angående en 

cykelväg för sträckan Ronneby – Listerby. Sträckan mellan Ronneby och 

Listerby saknar idag en säker cykelförbindelse. De vägar som förbinder 

Ronneby med Listerby är väg 669 och E22. Dessa vägar lämpar sig inte för 

cykling i blandtrafik på grund av trafikflöde i kombination med hastighet. 

Sträckan Ronneby – Listerby har pekats ut som ett prioriterat objekt i den 

regionala cykelstrategin för Blekinge (2017), med fokus på arbetspendling. 

 

I denna utredning rekommenderas en ny cykelväg längs väg 669 mellan 

Gärestad och E22. Detta skulle på sikt skapa en sammanhängande cykelväg 

mellan Ronneby och Listerby, vilket i sin tur innebär en del i det regionala 

cykelvägsnätet. Rekommenderade åtgärder skulle skapa möjligheter för både 

ökad arbetspendling och en säker skolväg för barn och unga med cykel. 

Cykelvägen ger även nytta för en kustnära turismcykelled genom Blekinge.  

Bedömning 

Sträckan mellan Ronneby och Listerby saknar idag en säker cykelförbindelse 

och har pekats ut som ett prioriterat objekt i den regionala cykelstrategin för 

Blekinge (2017), med fokus på arbetspendling. Tidigare har etappen 

Ronneby – Gärestad utretts i Åtgärdsvalsstudie länsväg 669, Ronneby – 

Gärestad (TRV 2016/53840) som en del av hela stråket Ronneby - Listerby. 

De åtgärder som rekommenderas i den åtgärdsvalsstudien har inte 

genomförts då höga kostnader inte står i relation till nyttan samt att 

föreslagna åtgärder utesluter andra möjliga lösningar för hela sträckan 

Ronneby-Listerby.  

 

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt för Trafikverket som grundar sig på 

dialog med bland annat kommuner och regioner. Syftet har varit att ta fram 

en åtgärdsvalsstudie som tydligt ger en nulägesanalys, beskriver problem, 

brister, behov och föreslår eventuella lösningar utifrån fyrstegsprincipen. 

Eventuella åtgärder ska vara av den karaktären att de går att beställa i ett 

senare skede och vara väl förankrade hos berörda intressenter. Utredningen 
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fokuserar på de behov som finns för cyklister.  I arbetet har tjänstemän från 

Ronneby kommun, Ronneby Miljö och Teknik AB och Region Blekinge 

deltagit. Underlag som tjänstemännen fört fram finns med i 

åtgärdsvalsstudien.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 

Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) samt Magnus 

Pettersson (S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 463 Dnr 2020-000518 001 

Förslag till digitaliseringsstrategi  

 

Sammanfattning  

En digitaliseringsstrategi är framtagen med syftet att vara ett stöd till 

nämnder, förvaltningar och bolag genom att ge vägledning i hur 

kommunkoncernens vision och strategiska målområden kan uppnås med 

digitalisering som verktyg. 

Strategin ska även leda till mer samordnat och koncerngemensamt 

digitaliseringsarbete i syfte att göra verksamheten i Ronneby kommun mer 

effektiv och ändamålsenlig. 

De övergripande målen för kommunens digitalisering är:  

ör privatpersoner och företag  

 

 

 

Till strategin finns en aktivitetsplan som innefattar planerade, pågående och 

avslutade digitaliseringsinsatser. Dokumentet innefattar 

koncernövergripande förändringsarbeten men även verksamhetsspecifika 

aktiviteter per förvaltning och bolag. Ett digitaliseringsnätverk med utsedda 

representanter från varje verksamhet kommer att visa vägen och utgöra en 

viktig del för att nå framgång och förankring i hela organisationen. Varje 

förvaltning och bolag ansvarar för att aktivitetsplanen uppnås och efterlevs.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Magnus Pettersson (S), Bengt sven Åke Johansson (SD) samt 

Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunfullmäktige föreslås 

anta digitaliseringsstrategin.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta digitaliseringsstrategin. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 464 Dnr 2020-000414 101 

Medel från Tillväxtverket 2021-2022 

 

Sammanfattning  

Ronneby Kommun har under åren 2018–2020 fått 4,4 miljoner per år som 

stöd från Tillväxtverket. Detta stöd kommer att betalas ut även under 2021 

och 2022. För att få stödet under de kommande 2 åren måste vi få godkänt på 

redovisningen för 2020 samt skicka in en plan för hur stödet kommer att 

användas under 2021 och 2022.  

Bedömning 

Projektägare för projektet har under 2019–2020 varit IT-chefen. 

Projektägaren har tagit fram ett ekonomiskt förslag för hur stödet kan 

användas under de närmsta 2 åren. Den gemensamma åsikten från 

verksamheterna har varit att stödet främst bör användas till aktiviteter som 

främjar digitalisering. Projektägarens bedömning är att det bifogade 

ekonomiska förslaget kommer leda till ökad digitalisering och 

effektivisering.  

Förslag till beslut 

KSAU föreslås att anta det ekonomiska förslaget för stödet från 

Tillväxtverket under åren 2021 och 2022.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Peter 

Bowin (V)  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 465 Dnr 2020-000616 800 

Vision för Gamla teatern 

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 2020-11-17 § 203: 

Sammanfattning  

Teknik, -fritid och kulturnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att 

utforma en ambitionsinriktning för gamla teatern. Teknik, -fritid och 

kulturnämnden gav i sin tur Kulturutskottet uppdraget att utforma 

inriktningen. Gamla teatern har de senaste åren varit föreningsdriven där ett 

särskilt avtal mellan Folkteatern och Ronneby kommun upprättats. I 

lokalerna pågår en renovering gällande brandskydd och ventilation, en 

renovering av salong och scen återstår. 

Kulturutskottet har genomfört ett dialogmöte med inbjudna föreningar där 

deras synpunkter har beaktats och även är upptagna i nedanstående förslag.  

Bedömning 

Kulturutskottet har kommit fram till följande ambitionsinriktning: 

”Kulturutskottets grundinställning är att teatern ska vara ett levande hus för 

flera olika kulturaktörer och målgrupper i kommunal regi. Kulturutskottets 

inställning är att fastighetens ursprungliga jugendstil ska bevaras.” 

 Teatern ska vara en mötesplats där amatörscenkonst möter 

professionell scenkonst. 

 Teatern ska vara en mötesplats som är öppen för alla konstformer 

 Teatern ska vara en mötesplats för alla föreningar. 

 Teatern ska drivas i kommunal regi. 

 Serveringsmöjlighet ska finnas i verksamheten.    

 

Kulturutskottets bedömning är att Teknik, -fritid och kulturförvaltningen ges 

i uppdrag att, enligt planen nedan, genomföra en förstudie gällande hela 

byggnadens framtida användning, utformning och innehåll. 

Förstudiens innehåll: 
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 Våren/sommaren 2021 – Dialog med politiker, invånare och berörda 

föreningar. Dialog gällande platsen och byggnadens funktion, 

studiebesök, skisser på utformning, placering, etc. 

 Till förstudien uppskattas och avsätts 150 000 kronor 

Hösten 2021 – Förstudien avrapporteras och godkänns. 

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslår Teknik- fritid-och kulturnämnden att föreslå 

kommunstyrelsen att uppdra åt Teknik-fritid- och kulturförvaltningen att 

genomföra en förstudie enligt förslaget samt avsätter 150 000 kronor till den 

föreslagna uppdraget.      

 

Beslut Teknik-, fritid- och kulturnämnden 2020-11-17 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

uppdra åt Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att genomföra en förstudie 

enligt förslaget samt avsätter 150 000 kronor för finansiering av extern 

konsult till det föreslagna uppdraget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD) samt Tommy 

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig 

positiv till genomförande av förstudien men att kostnaden hanteras inom 

teknik-, fritid- och kulturnämndens ram. 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till teknik-, fritid- och 

kulturnämndens beslut samt att medel tas från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på sitt eget samt 

Nicolas Westrups (SD) yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller hans 

eget yrkande.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

positiv till genomförande av förstudie enligt teknik-, fritid- och 
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kulturnämndens förslag. Kostnaden hanteras inom teknik-, fritid- och 

kulturnämndens ram. 

 

Reservation 

Ledamöterna Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

reserverar sig mot beslutet 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 466 Dnr 2020-000590 001 

Överföring av ansvaret för detaljplanering från miljö- 
och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

En framgångsrik samhällsbyggnadsprocess ger förutsättningar för en god 

samhällsutveckling i kommunen.  Idag hanteras mark- och 

exploateringsfrågor samt strategiska utvecklingsfrågor som 

översiktsplanering under kommunstyrelsen medan detaljplanering, bygglov 

mm ligger under miljö- och byggnadsnämnden. Ansvaret är reglerat i 

respektive reglemente. Dock finns det i viss mån överlappande ansvar då det 

t.ex. även åligger kommunstyrelsen att följa utvecklingen inom plan- och 

byggområdet och därvid utarbeta de förslag som är påkallade.  (1 § Miljö-

och byggnadsnämndens reglemente). Kommunstyrelsen ansvarar också för 

upprätthållandet av en effektiv och ändamålsenlig kommunal organisation. I 

det ljuset finns det ett behov av att tydliggöra organisationen inom 

planområdet och skapa en lösning som ger bättre helhetsgrepp och styrning 

på samhällbyggnadsprocessen.  

Bedömning 

I arbetet mot hållbar utveckling är den fysiska planeringen ett kraftfullt och 

nödvändigt instrument för att uppnå förutsättningar för en attraktiv kommun 

med god tillgång till bostäder, samhällsservice, väl utbyggd infrastruktur 

samt ett rikt fritid- och kulturliv.  

Samhällsplanering inklusive översiktsplanering är ett av de områden som 

idag hanteras inom den strategiska utvecklingsenheten på 

kommunledningsförvaltningen. Enheten har det strategiska ansvaret för 

områden som trygghet, miljö, hållbar utveckling, landsbygdsutveckling, 

folkhälsa, krisberedskap mm. Samtliga områden är viktiga delar i arbetet 

med att uppnå en gynnsam och hållbar utveckling för Ronneby kommun. 

  

Genom att sammanföra detaljplanearbetet med övrig samhällsplanering 

under kommunstyrelsen skapas möjlighet för både ett helhetsgrepp och en 

tydlighet i organisationen som på sikt kan gynna och skapa bättre 

samhällsbyggnadsprocess i kommunen. 
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Förvaltningsorganisatoriskt innebär det att flytta personalen inom 

planenheten på miljö- och byggnadsförvaltningen till strategiska 

utvecklingsenheten på kommunledningsförvaltningen.  

 

Att samla översiktsplanearbetet och detaljplanearbetet gemensamt under 

kommunledningsförvaltning där även mark- och exploateringsenheten samt 

näringsliv och kommunikation finns samlade, ger en god struktur för 

kommunens samhällsplanering och ökad möjlighet att nå såväl långsiktiga 

som kortsiktiga mål. Det skapar bättre förutsättningar för att förenkla och 

effektivisera arbetet samt få god framförhållning för framtida 

utvecklingsmöjligheter och etableringar i stad, tätort och på landsbygd. 

 

Vid en förändring enligt ovan bör en genomgång av juridiska aspekter, 

ekonomi mm genomföras. Det krävs även förändringar i gällande 

reglementen och delegationsordningar för kommunstyrelsen och miljö- och 

byggnadsnämnden 

Förslag till beslut 

Alternativ 1.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

 överföra ansvaret för utarbetande av detaljplaner från miljö- och 

byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

 flytta samtliga tjänster som planarkitekter, planerare samt 

stadsarkitekt vid planenheten, miljö- och byggnadsförvaltningen till 

strategiska utvecklingsenheten, kommunledningsförvaltningen och 

 ändra namnet på enheten från strategiska utvecklingsenheten till 

enheten för strategisk samhällsutveckling 

 

Alternativ 2.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

 överföra ansvaret för utarbetande av detaljplaner från miljö- och 

byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

 flytta samtliga tjänster som planarkitekter, planerare, miljö- och 

byggnadsförvaltningen till strategiska utvecklingsenheten, 

kommunledningsförvaltningen 
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 rollen som stadsarkitekt blir kvar under miljö- och 

byggnadsförvaltningen som en strategiskt viktig person för 

bygglovsenheten och Ronneby stads utveckling samt 

 ändra namnet på enheten från strategiska utvecklingsenheten till 

enheten för strategisk samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-09 § 442 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förordar alternativ två, med inriktningen att 

förändringen genomförs senast första mars 2021, i enlighet med nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. överföra ansvaret för utarbetande av detaljplaner från miljö- och 

byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

2. flytta samtliga tjänster som planarkitekter, planerare, miljö- och 

byggnadsförvaltningen till strategiska utvecklingsenheten, 

kommunledningsförvaltningen 

3. rollen som stadsarkitekt blir kvar under miljö- och byggnadsförvaltningen 

som en strategiskt viktig person för bygglovsenheten och Ronneby stads 

utveckling samt 

4. ändra namnet på enheten från strategiska utvecklingsenheten till enheten 

för strategisk samhällsutveckling. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslaget i sin helhet till miljö- 

och byggnadsnämnden, strategiska utvecklingsenheten samt mark- och 

exploateringsenheten för yttrande. Yttrandet ska vara arbetsutskottet till 

handa senast 7/12 2020. 

 

 

Yttranden från miljö- och byggnadsnämnden, mark- och 

exploateringsenheten, näringslivsenheten samt strategiska 

utvecklingsenheten har inkommit liksom riskbedömningar från miljö- och 

byggnadsförvaltningen och strategiska utvecklingsenheten. 

Kommundirektör Tommy Ahlquist redogör att han haft samtal med flertalet 

berörda medarbetare, att det varit information i centrala samverkansgruppen 

om ärendet och att det kommer att ske en förhandling innan 

kommunstyrelsens sammanträde.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger Gardell 

(L) samt Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) med instämmande av ordförande Roger 

Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets inriktningsbeslut från 2020-

11-09 med följande tillägg: 

5. ge kommundirektören uppdrag att till kommunstyrelsen i februari redovisa 

hur strandskydd är tänkt att hanteras samt dialogen avseende förhandsbesked 

samt bygglov. 

6. ge kommundirektören uppdrag att säkra aktiviteter utefter de riskanalyser 

som gjorts samt föra samtal med berörd personal. 

  

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar med instämmande av Peter Bowin (V) 

i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut om yttrande dvs 

1. Att miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen, att utifrån 

beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott samt bifogade synpunkter i 

förvaltningens tjänsteskrivelse, utreda konsekvenser med införande av en 

samlad samhällsbyggnadsförvaltning där de i en effektiv 

samhällsbyggnadsprocess ingående delarna samverkar under en och samma 

förvaltning. 

2. Att miljö- och byggnadsnämnd och förvaltning får fortsatt förtroende och 

tid att utveckla och effektivisera förvaltningen tills nytt organisationsförslag 

är utrett och förankrat.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att Kenneth Michaelssons (C) yrkande bifalls. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla Kenneth Michaelssons (C) yrkade röstar ja. 

De som önskar bifalla Tommy Anderssons (S) yrkande röstar nej.        

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas fem (5) ja-röster och tre (3) nej-röster. 

Kenneth Michaelssons (C) yrkande har därmed bifallits. 

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 
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Namn   Ja Nej 

Roger Fredriksson (M)  X 

Kenneth Michaelsson (C)  X 

Roger Gardell (L)  X 

Tommy Andersson (S)   X 

Peter Bowin (V)   X 

Nicolas Westrup (SD)  X 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X 

Summa:   5 3    

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. överföra ansvaret för utarbetande av detaljplaner från miljö- och 

byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

2. flytta samtliga tjänster som planarkitekter, planerare, miljö- och 

byggnadsförvaltningen till strategiska utvecklingsenheten, 

kommunledningsförvaltningen 

3. rollen som stadsarkitekt blir kvar under miljö- och byggnadsförvaltningen 

som en strategiskt viktig person för bygglovsenheten och Ronneby stads 

utveckling samt 

4. ändra namnet på enheten från strategiska utvecklingsenheten till enheten 

för strategisk samhällsutveckling 

5. ge kommundirektören uppdrag att till kommunstyrelsen i februari redovisa 

hur strandskydd är tänkt att hanteras samt dialogen avseende förhandsbesked 

samt bygglov. 

6. ge kommundirektören uppdrag att säkra aktiviteter utefter de riskanalyser 

som gjorts samt föra samtal med berörd personal. 

 

Inriktningen är att förändringen genomförs senast första mars 2021. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 467 Dnr 2020-000606 303 

Anhållan om införlivande av fastigheten Bussemåla 2:5 
i verksamhetsområdet för spillvatten 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB anhåller om att införliva fastigheten 

Bussemåla 2:5 i verksamhetsområdet för spillvatten.      

Bedömning 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till det befintliga verksamhetsområdet 

för spillvatten och ingår redan i verksamhetsområdet för vatten. Fastigheten 

har ansökt om att få ansluta till kommunalt vatten och spillvatten.  

I kartan nedan är fastigheten markerad blå och verksamhetsområdet för 

spillvatten röd markerat. 

Ronneby Miljö och Teknik AB kommer att bygga fram en vattenanslutning 

till fastighetens gräns och om fastigheten införlivas i verksamhetsområdet 

för spillvatten kommer även spillvatten att byggas fram till tomtgräns.  

Införlivas inte fastigheten i verksamhetsområdet kommer fastigheten att få 

anslutas som avtalskund och får en förbindelsepunkt på den närmsta 

kommunala ledningen.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Ronneby Miljö och 

Teknik AB:s anhållan.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att införliva fastigheten Bussemåla 2:5 i 

verksamhetsområdet för spillvatten. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 468 Dnr 2020-000633 250 

Ny skrivelse ang att få förvärva del av Risatorp 1:10 till 
Sjölejonet 1 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har återigen ansökt om att köpa till ca 2000 

kvm mark från kommunägda Risatorp 1:10. På Sjölejonet 1 bedrivs en 

markentreprenadfirma (F:a Willy Persson) och marken som önskas köpas är 

tänkt att nyttjas för utökning av den verksamheten. Då det aktuella 

markområdet bland annat ligger inom naturreservatet för Södra 

Brunnsskogen är försäljning av marken inte genomförbar. 

Bedömning 

Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har återigen ansökt om att köpa till ca 2000 

kvm mark från kommunägda Risatorp 1:10. På Sjölejonet 1 bedrivs en 

markentreprenadfirma (F:a Willy Persson) och marken som önskas köpas är 

tänkt att nyttjas för utökning av den verksamheten. 

Nedanstående nämns en del av den redogörelse som låg till grund för 

kommunfullmäktiges beslut om avslag på köp 2020-10-06 § 292 i ärende dnr 

2020-284. Samma skäl föreligger fortfarande för avslag till markköp.  

Marken ligger inom det kommunala naturreservatet för Södra Brunnsskogen. 

Naturreservat och andra områdesskydd regleras i miljöbalkens 7 kapitel. Då 

det enligt reservatsföreskrifterna är förbjudet att avstycka tomt innebär det 

att berörd del av reservatet måste upphävas för att en försäljning av marken 

ska kunna ske. Eftersom reservatet är kommunalt är det kommunen som tar 

beslut om förändringar av det. Dock kan reservatsgränser inte ändras hur 

som helst, utan det krävs synnerliga skäl.  Synnerliga skäl är ett av de högst 

ställda kraven inom svensk rätt. I förarbetena till miljöbalken anges att syftet 

med ett beslut om naturreservat ska vara att skapa ett definitivt skydd och 

endast undantagsvis ska avsteg från skyddet göras. Normalt sett ska inte 

privata exploaterings-företag tillåtas som skäl för upphävande, vilket detta 

ärende faller in under. 

Vidare har markområdet tidigare använts som lertag och i takt med att den 

verksamheten avvecklats har området fyllts ut. År 2012 gjordes provgropar 

på markområdet som gav indikationer på att området är utfyllt med bygg- 

och fyllnadsmassor. Det är olämpligt att fylla upp markområdet då det 
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hindrar och försvårar en framtida sanering av området, något som behandlas 

i föregående ärende dnr 2020-284.  

För att kunna överföra mark som inte är detaljplanerad till en fastighet som 

ligger inom detaljplan kan det dessutom krävas att en ny detaljplan tas fram 

för Sjölejonet 1 och den mark som önskas köpas.  

Ansökan om markköp nämner ett markpris om 20 kronor kvadratmeter för 

aktuellt markområde vilket kraftigt avviker från fastställda riktlinjer för 

markförsäljning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå markköp från Risatorp 

1:10.  

 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng informerar om att sedan 

ovanstående tjänsteskrivelse skrevs har länsstyrelsen avslagit ansökan om 

strandskyddsdispens. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S) Kenneth 

Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 

markköp från Risatorp 1:10. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(63) 
2020-12-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 469 Dnr 2020-000624 261 

Informationsärende padeletableringar 

 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng och exploateringsingenjör 

Sandra Danielsson informerar om olika padeletableringar. Särskilt med 

fokus på Silverbergsplanen och dess dåliga bärighet.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna, Roger 

Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Magnus Pettersson 

(S), Tommy Andersson (S) samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att arbetsutskottet noterar 

informationen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

________________ 
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§ 470 Dnr 2020-000646 011 

Äskande av medel för utredningar tillhörande detaljplan 
för Kalleberga 1:3 mfl 

 

Sammanfattning  

Det pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för del av Kalleberga 

1:3 mfl på Miljö- och byggnadsförvaltningen. Detaljplanen kommer att 

möjliggöra fler bostäder i Kallinge samt en utökad byggrätt för förskola i 

anslutning till Junibacken. Detaljplanen kräver en del utredningar som 

behöver finansieras.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 

för Kalleberga 1:3 mfl som ska utöka byggrätten för förskola samt 

möjliggöra planlagd mark för bostäder i Kallinge. Arbetet med detaljplanen 

startades upp förra året. För att säkerställa kvalité i detaljplanen krävs 

utredningar för bland annat dagvatten (även geoteknik kan bli aktuellt). Fler 

kan bli aktuella men bedöms i dagsläget kunna hanteras med kompetens 

inom egen organisation (till exempel trafikutredning). Bedömd kostnad för 

ovanstående utredningar är ca 150 000 kronor.  

 

Planområdetsgräns ses nedan markerat med lila: 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta tillföra mark- och 

exploateringsenheten 150 000 kronor som utredningsmedel för detaljplan för 

del av Kalleberga 1:3.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 

Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med 

tillägget att finansiering sker genom extern upplåning samt att ett 

exploateringskonto upprättas.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1) tillföra mark- och exploateringsenheten 150 000 kronor som 

utredningsmedel för detaljplan för del av Kalleberga 1:3 

2) finansiering sker via extern upplåning samt  

3) ett exploateringskonto upprättas 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 471 Dnr 2020-000644 214 

Detaljplan för del av Ronneby 22:1, Viggen Norra , 
etapp 2 - samråd 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2018-12-19 § 335 ett uppdrag från 

Kommunfullmäktige att upprätta ny detaljplan inom fastigheten Ronneby 

22:1 Detaljplanen är en utökning av verksamhetsområdet Viggenområdet åt 

norr. Planområdet är angivet i gällande översiktsplan Ronneby 2035 som 

verksamhetsområde Ka07. Planförslaget innehåller motsvarande 

verksamheter och regleringar som finns i angränsande detaljplaner för 

Viggenområdet. 

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen skapa möjlighet till 

utökning av ett handels- och verksamhetsområde. Planen upprättas med ett 

standard planförfarande. 

Planområdet omfattar cirka 2,7 ha, varav ca 1 ha är kvartersmark.  

Samrådstiden varar mellan: 2020-12-11 – 2021-01-15.  

 

Samtliga planhandlingar och tillhörande utredningar finns på 

http://www.ronneby.se/viggennorra_etapp2  

     

Bedömning 

Området Viggen Norra etapp 2 är strategiskt beläget intill ett område där 

handelsetablering pågår. Planområdet angränsar i norr till Moabackens 

naturreservat och i söder till Viggens handelsområde. I väster angränsar 

planområdet till jordbruksmark och i öster till Västervägen. 

 

I samband med att kommunen planlägger Viggen Norra etapp 2 har en 

trafikutredning beställts som utreder trafiksituationen för både Viggen Norra 

etapp 2 och Viggen Norra etapp 3. Trafikutredningen har resulterat i att 

trafiken till Viggen Norra etapp 2 i första hand kommer gå via befintlig 

cirkulationsplats vid Omloppsvägen och ledas under befintlig kraftledning. 

Detaljplanen förbereds och möjliggör för fortsatt etablering (etapp 3).   

 

Det har även gjorts en dagvattenutredning för Viggen Norra etapp 2.  
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Förslag till beslut 

Att KSau förslår kommunstyrelsen att inte ha något att erinra mot förslaget över 

Detaljplan för del av Ronneby 22:1, Viggen Norra etapp 2.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet lämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärende till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 472 Dnr 2020-000607 210 

Remiss - Ny/Ändrad ansökan om planbesked för 
upphävande för del av byggnadsplan för Jordökalv 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har översänt remiss angående en ny/ändrad 

ansökan om planbesked för fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37, Ronneby 

kommun. I ett planbesked ska kommunen ta ställning till om man avser att 

påbörja ett detaljplanearbete eller inte. Ansökan avser möjligheten att 

upphäva vissa delar av den gällande byggnadsplanen nr. 176 för Jordökalv. 

Ändring från tidigare ansökan 

Ansökan gäller upphävande av mark för allmän plats som idag reglerats som 

park eller plantering. Ansökan har ändrats från tidigare ärende 2020/71 

genom att allmän plats för väg inte längre omfattas av ansökan. Ansökan 

avser inte heller upphävande av byggnadsplanens resterande delar för 

bostadsändamål eller gatumark.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Bengt Sven 

Åke Johansson (SD) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslås ställa 

sig positiv till ansökan om planbesked.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att yttra 

till miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen ställer sig positiv till 

ansökan om planbesked. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 473 Dnr 2020-000586 009 

Remiss av promemorian En utökad möjlighet att söka 
efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23) 

 

Sammanfattning  

Justitiedepartementet har översänt promemorian En utökad möjlighet att 

söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23) på remiss. Svarstid 

är satt till 15 januari 2021. 

Uppdraget har varit att utreda och se över polisens utrymme för 

husrannsakan utanför förundersökning och lämna förslag som förbättrar 

polisens möjligheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet 

har varit att ge polisen bättre redskap i arbetet mot skjutningar och annan 

allvarlig brottslighet. 

Utredningens förslag innebär att polisen ges ökad möjlighet att i 

förebyggande syfte göra husrannsakan i gemensamt tillgängliga utrymmen i 

eller i anslutning till flerbostadsområden utöver nuvarande omfattning som 

är i fordon och båtar. Genom ett förtydligande i brottsbalken säkerställs även 

att föremål som är ägnade att användas för sprängning kan eftersökas. I 

utredningen förslås även att kravet på särskilda skäl för husrannsakan, 

kroppsvisitation och beslag hos barn under 15 år inte ska gälla om det finns 

särskild anledning att anta att den unge utnyttjas av annan i brottslig 

verksamhet. 

Förslaget innebär förändringar i brottsbalken, polislagen samt lagen med 

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.  

      

Bedömning 

Utredningen bedöms komma med väl avvägda förslag. En medförd viss ökad 

risk för integritetsintrång jämfört med dagens lagstiftning vägs mot intresset 

av att allvarliga brott förhindras. Utredningen berör inte Ronneby kommun 

direkt utan påverkar framför allt polisens möjligheter och arbete. 

Enligt utredningen så kan förslagen enbart leda till marginellt ökande 

kostnader för enskilda kommuner. Kostnaderna kommer av att använda 

tvångsmedel mot unga kan få till följd att fler barns förhållanden kan behöva 

utredas närmare av socialtjänsten. Tidiga ingripanden mot unga som begår 

brott eller som riskerar att dras in i kriminell verksamhet kan dock leda till 

att mindre ingripande åtgärder behövs, vilket kan minska kostnaderna. 

Kommunens trygghetssamordnare har tagit del av promemorian och har inte 

haft något att erinra.      
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att yttra att Ronneby kommun inte har något att 

erinra mot förslagen i promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen 

och andra farliga föremål, Ds 2020:23.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra 

att Ronneby kommun inte har något att erinra mot förslagen i promemorian 

En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål, Ds 

2020:23. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 474 Dnr 2020-000621 053 

Fastställande av upphandlingsdokument avs Färskt 
bröd och konditorivaror 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser Ronneby kommuns behov av färskt bröd och 

konditorivaror. Nuvarande avtal upphör att gälla 2021-03-31. Ny avtalstid 

kommer att gälla fr o m 2021-04-01 – 2023-03-31 med möjlighet till option 

på 12 plus 12 månader.  

Omfattningen beräknas till ca 900 000 kronor per år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avs upphandling av Färskt bröd och 

konditorivaror.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten avs 

upphandling av Färskt bröd och konditorivaror. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer 
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§ 475 Dnr 2020-000622 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Fordonsskötsel 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 213 att ge 

Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda 

verksamheter upphandla hantering och skötseln av vård- och 

omsorgsförvaltningens samt socialförvaltningens fordon med inriktningen att 

arbetsintegrerat socialt företag ska utföra tjänsten. 

 

Upphandlingen avser fordonsskötsel och underlaget har arbetats fram av en 

arbetsgrupp med representanter från vård- och omsorgsförvaltningen, 

socialförvaltningen samt teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Avtalstiden 

kommer att gälla fr o m 2021-03-01 – 2023-02-28 med möjlighet till 12 

månaders option. 

 

Omfattningen beräknas till ca 560 000 kronor per år.  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av Fordonsskötsel.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokument avseende 

upphandling av Fordonsskötsel. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer 
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§ 476 Dnr 2020-000628 101 

Förlängning länsgemensam Folkhälsopolicy 

 

Sammanfattning  

Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner, 

Länsstyrelsen Blekinge, kommunalförbundet Region Blekinge och 

Landstinget Blekinge 2014 i syfte att skapa grunder för en långsiktig 

samverkan. Policyn förlängdes 2018 att gälla ytterligare 2 år till 31 december 

2020. Beslutet att förlänga giltighetstiden för den länsgemensamma 

folkhälsopolicyn togs i kommunfullmäktige 2018-11-29 § 299. 

Regionstyrelsen beslutade 2019-04-24 § 171 om att inleda arbetet med ny 

regional utvecklingsstrategi (RUS). Överenskommelse har gjorts av 

folkhälsorådet och i styrgruppen för ny RUS att det som idag är gällande 

enligt folkhälsopolicyn ska ingå i ny RUS. I februari beslutade regionala 

utvecklingsnämnden om att förlänga projekttiden för framtagandet av ny 

RUS då den nya nationella strategin beräknas beslutas under första kvartalet 

år 2021. Den regionala strategin måste beakta den nationella strategin. 

Projekttiden blev förlängd till 2021-06-30.  

Bedömning 

Utifrån ovan bedöms länsgemensam folkhälsopolicy förlängas till att gälla 

fram tills att en ny regional utvecklingsstrategi är beslutad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga gällande länsgemensam folkhälsopolicy till 

att gälla fram tills att en ny regional utvecklingsstrategi är beslutad samt att 

beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Länsstyrelsen 

Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga gällande länsgemensam folkhälsopolicy till 

att gälla fram tills att en ny regional utvecklingsstrategi är beslutad samt att 

beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Länsstyrelsen 

Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 477 Dnr 2020-000629 101 

Förlängning länsgemensam ANDT-strategi 

 

Sammanfattning  

På regional nivå har Blekinge län sedan 2015 en organisation för 

länssamverkan om ANDT, kallad "Blekingesamverkan mot droger”. I 

länssamverkan deltar Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, 

Polismyndigheten samt länets fem kommuner (Karlskrona, Ronneby, 

Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun). Det gemensamma 

arbetet har sin grund i en regional strategi som ursprungligen löper mellan 

2016–2020.  

 

Under 2021 kommer en ny nationell ANDT-strategi (alkohol, narkotika, 

dopning och tobak) tas fram och för att kunna ha den nya nationella strategin 

som grund i framtagandet av en ny regional strategi, beslöt 

Regionschefsgruppen den 5 juni 2020 att nuvarande strategi ska förlängas till 

2021. Under 2021 ska en ny regional ANDT-strategi tas fram som kommer 

gälla från och med 2022. Beslut om ANDT-strategi 2016-2020 tog av 

kommunfullmäktige 2016-12-15 § 428 

Bedömning 

Utifrån ovan bedöms länsstrategi ANDT Blekinge län 2016-2020 förlängas 

till att gälla till dess att en ny regional ANDT-strategi är framtagen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga gällande länsstrategi ANDT (alkohol, 

narkotika, dopning och tobak) 2016-2020, till att gälla till dess att en ny 

regional ANDT-strategi är framtagen, samt att beslut gäller under 

förutsättning av likalydande beslut tas av Karlskrona kommun, Karlshamns 

kommun, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun, Polismyndigheten 

och Region Blekinge.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga gällande länsstrategi ANDT (alkohol, 

narkotika, dopning och tobak) 2016-2020, till att gälla till dess att en ny 

regional ANDT-strategi är framtagen, samt att beslut gäller under 

förutsättning av likalydande beslut tas av Karlskrona kommun, Karlshamns 

kommun, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun, Polismyndigheten 

och Region Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(63) 
2020-12-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 478 Dnr 2020-000435 040 

Årliga ägardirektiv 2021 till Ronnebys kommuns 
helägda bolag samt direktiv till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag” ska kommunfullmäktige ”besluta om årliga ägardirektiv för de 

kommunala bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie 

budgetprocess och omfattar bland annat ekonomiska målsättningar, mål och 

uppdrag. De årliga ägardirektiven fastställs av en extra bolagsstämma efter 

att kommunfullmäktige antagit kommunens budget”.  

Bedömning 

Kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att genomföra flera 

utredningar kopplat till de kommunala bolagens verksamheter. Ett av 

uppdragen är att ta fram en ny ägarpolicy. I avvaktan på att den tas fram 

föreslås endast små uppdateringar i ägardirektiven för 2021 i jämförelse med 

direktiven för 2020. 

 

Ägardirektiven beslutas av kommunfullmäktige och fastställs på 

bolagsstämma i respektive bolag. För detta behövs direktiv till 

stämmoombuden.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv för 

Ronneby kommuns helägda bolag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

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

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 
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 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga ägardirektiv.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Tommy 

Andersson (S). 

 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv för 

Ronneby kommuns helägda bolag.  

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

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

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 
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 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga ägardirektiv. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 479 Dnr 2020-000643 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot 
i Miljö- och energirådet, Mattias Ronnestad (SD) 

 

Sammanfattning  

Mattias Ronnestad har begärt sitt entledigande från uppdraget som ledamot i 

miljö- och energirådet.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 480 Dnr 2020-000645 023 

Rekrytering av ny kommundirektör 

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Tommy Ahlquist har idag ett förordnande till 2021-06-30.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Tommy Ahlquists förordnande 

förlängs till 2021-12-31 samt att kommunstyrelsen ger arbetsutskottet att 

inleda rekrytering av ny kommundirektör.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunstyrelsen besluta att 

1. förlänga Tommy Ahlquists förordnande som kommundirektör t o m 

2021-12-31 

2. ge arbetsutskottet i uppdrag att inleda rekryteringen av ny 

kommundirektör. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 481 Dnr 2020-000650 101 

Öppettider Ronneby kommun 2021 

 

Sammanfattning  

Frågan om stadshusets öppettider reviderades senast 2013. Mycket har 

förändrats sen dess. Många externa och interna tjänster som tidigare sköttes 

manuellt görs nu digitalt t ex sjukanmälan skolan, bokning/utlämning av 

bilnycklar som sköts av Sunfleet. Vi har numera öppet dygnet runt på 

ronneby.se med flertalet digitala tjänster, möjligheter till felanmälan, se 

journummer, klagomålshantering, lämna synpunkter och förslag etc.  

 

Nuvarande öppettider 

 

Öppettider växeln: 

September-Maj: 

Måndag-Torsdag kl. 07.30-17.00 

Svarsservice Telenor kl. 16-17  

Fredag kl. 07.30-16.00 

Juni-Augusti: 

Måndag-Fredag 07.30-16.00 

Dag före helgdag som fredagar. Julafton, nyårsafton och midsommarafton 

stängt. 

 

Öppettider Stadshuset/Medborgarservice: 

September-Maj: 

Måndag-Torsdag kl. 07.30-17.00 

Fredag kl. 07.30-16.00 

Juni-Augusti: 

Måndag-Fredag 07.30-16.00 

Dag före helgdag som fredagar. Julafton, nyårsafton och midsommarafton 

stängt. 
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Öppettider kommunala bolag: 

ABRI Vardagar 8-16. 

Ronnebyhus Måndag 10-18, Tisdag-Torsdag 10-16, fredag 10-13 

(lunchstängt 1 tim) 

Miljöteknik Måndag-Torsdag 8-16, Fredag 8-15 (lunchstängt 1 tim) 

 

Andra kommuner i Blekinge: 

Karlskrona kommun: Vardagar kl. 07.30-16.00. 

Karlshamns kommun: Måndag-Torsdag kl. 07.30-16.30, Fredag kl. 07.30-

16.00 (lunchstängt 1 tim) 

Olofströms kommun: Måndag-Torsdag kl. 07.30-16.15, Fredag kl. 7.30-

15.00 (lunchstängt 1 tim) 

Sölvesborgs kommun: Måndag-Torsdag kl. 08.00-17.00, Fredag kl. 08.00-

16.00. 

 

Bedömning 

Nedanstående beslutsförslag har presenterats för KCG och KLF då 

förvaltningarna ska ha bemanning under samma tider som telefonväxel och 

medborgarservice håller öppet, även kommunens bolag rekommenderas att 

följa Stadshusets öppettider enligt beslutet 2013. Huvuddelen av 

förvaltningarna, bolagen och enheterna står bakom detta förslag. Inga 

synpunkter har inkommit förutom från SOC som ibland har bokade besök 

efter kl.16 men de har en egen reception alternativt kan den som har bokat 

besök möta upp besöket i dörren som vi andra gör efter att Stadshuset är 

stängt. Glasdörrar in till övriga stadshuset är låsta för den som inte har tagg 

och kod. 

I dagsläget informerar vi om våra öppettider på t ex hemsidan men Växeln 

upplever inte att vi har öppet då de inte kan koppla in till de olika 

förvaltningarna för att uträtta sina ärenden under hela dagen eftersom många 

funktioner och handläggare har telefontider. Vi alla borde sträva mot att 

medborgare och andra myndigheter ska kunna nå oss under befintliga 

kontorstider. Kl. 16-17 är det Telenor svarsservice som tar samtalen men 

efter 16 är det svårt att nå personer och kvalitén på service och bemötande är 

låg. Vi har även en flexram kl. 06.30-19.00 samt kl. 12.00-13.00 att ta 

hänsyn till. Statistik visar att vi får flest samtal kl. 10-11 samt 13-14. Ringer 

du efter stängning får du talsvar och journummer du ska vända dig till om 
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akut. Efter 16 är det ett fåtal besök till Stadshuset 0-2 st. Förslaget om 

kvällsöppet någon dag i veckan har diskuterats men vi föreslår att vi 

avvaktar med detta tills/om vi får ett välutvecklat Kontaktcenter som kan 

hantera alla ärenden fram till en viss nivå då kvalificerad handläggning krävs 

annars måste även förvaltningar och bolag har kvällsöppet. Då krävs även en 

förhandling om flexramen. Beslutsförslaget ger en kostnadsbesparing på ca 

50.000 kr/år då vi ej behöver nyttja extern service via Telenors svarsservice 

kl. 16-17.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att följande öppettider gäller from 

2021: 

www.ronneby.se Dygnet runt, alla dagar 

Telefon: 0457-61 80 00 Måndag-fredag kl. 07.30-16.00 

E-post: stadshuset@ronneby.se 

Facebook: Ronneby kommun 

Besök Stadshuset Vardagar 07.30-16.00.  

Dag innan röd dag och afton stänger vi 12.00.  

Trettondagsafton har vi öppet till kl.12.00. 

 

Förvaltningarna ska ha bemanning under samma tider som 

telefonväxel/medborgarservice håller öppet.  

 

Kommunens bolag rekommenderas att följa stadshusets öppettider.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut men 

med ändringen att sista meningen om de kommunala bolagen tas bort.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

följande öppettider gäller from 2021: 

www.ronneby.se Dygnet runt, alla dagar 

Telefon: 0457-61 80 00 Måndag-fredag kl. 07.30-16.00 

E-post: stadshuset@ronneby.se 

Facebook: Ronneby kommun 

Besök Stadshuset Vardagar 07.30-16.00.  

Dag innan röd dag och afton stänger vi 12.00.  

Trettondagsafton har vi öppet till kl.12.00. 

 

Förvaltningarna ska ha bemanning under samma tider som 

telefonväxel/medborgarservice håller öppet.  

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 482 Dnr 2019-000579 109 

Medborgarförslag - inrätta fixarrum i kommunens 
hyreshus 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunen i sina 

hyreshus inrättar ett fixarrum där hyresgäster kan fixa sina saker. Den största 

miljöpåverkan sker under produkternas tillverkning. Det är därför viktigt att 

vi kan laga och reparera våra prylar så vi ökar dess livslängd och på så sätt 

minskar deras miljöpåverkan. De som bor i hyreshus har sällan utrymme till 

det i sina lägenheter. I fixarrummen bör det finnas tillgång till basverktyg 

och symaskin samt möjlighet till att snickra och måla. Ett fixarrum kan även 

bli en mötesplats för hyresgästerna och öka den sociala gemenskapen. Vid 

nybyggnation är det speciellt viktigt att inrätta fixarrum med tanke på att vi 

alla måste ändra vårt beteende och medverka till hållbar konsumtion för att 

minska klimatproblemet. Allt fler inser att vi måste minska vår konsumtion 

för att inte öka den negativa påverkan på vår miljö och vårt klimat.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har skickats till Ronnebyhus för yttrande. De yttrar:  

”Medborgarförslaget innebär att motionären, Naturskyddsföreningen, 

föreslår att kommunen i sina hyreshus inrättar fixarrum där hyresgäster kan 

fixa sina saker. 

Frågor om verkstäder, syrum, hobbyrum, fritidslokaler, bastu, odling m.m. 

förekommer kontinuerligt i Ronnebyhus verksamhet. I de flesta fall 

förknippade med en rad följdfrågor om ansvar, säkerhet, störningar, 

regleringar, tillträde, skötsel o.s.v. 

Detta är en av många liknande frågor som ständigt är aktuella och som berör 

samtliga våra hyresgäster och hanteras därför bäst i dialog med 

Hyresgästförening. Den dialogen ansvarar Ronnebyhus för. 

Ronnebyhus och Hyresgästföreningen har kontinuerliga möten under 

verksamhetsåret där parterna diskuterar pågående och kommande aktiviteter 

som ett led i att öka inflytandet for de boende. I detta forum kan denna fråga 

beaktas tillsammans med övriga frågor.” 

Ronnebyhus föreslår att kommunfullmäktige tar denna skrivelse som sitt 

eget svar på medborgarförslaget.  
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att ta Ronnebyhus skrivelse som sitt eget svar på 

medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att ta Ronnebyhus skrivelse som sitt eget svar på 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 483 Dnr 2019-000383 109 

Medborgarförslag - Kommunens möjligheter att främja 
ladd-infrastrukturen för elfordon 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att Ronneby kommun ska ta fram en 

laddinfrastrukturplan för den geografiska kommunen.  

Bedömning 

Ronneby kommun har ingen laddinfrastrukturplan däremot har Länsstyrelsen 

i Blekinge har tagit fram ett planeringsverktyg för infrastrukturutbyggnad av 

förnybara drivmedel och laddstationer. Planeringsverktyget är digitalt och 

kan användas för att se hur det ser ut i Ronneby kommun. I 

planeringsverktyget visas regional statistik, trafikflöde och laddstationer, 

täthetskarta för elfordon och snabbladdare, prognos för elfordon, fordonsgas, 

HVO, järnväg och laddinfrastruktur samt vätgas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att tacka för medborgarförslaget och besvara det 

med att det finns ett regionalt planeringsverktyg för infrastrukturutbyggnad 

som täcker in Ronneby kommun.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att tacka för medborgarförslaget och besvara det med 
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att det finns ett regionalt planeringsverktyg för infrastrukturutbyggnad som 

täcker in Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 484 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Delegationsbeslut inköp lagerhållning 6 månader 

- Delegationsbeslut avstå från att lämna yttrande över Vägledning om 

samverkan inför omprövning av vattenkraft 

- Sammanställning av delegationsbeslut mark- och 

exploateringsenheten 2020-0101 – 2020-12-04 

- Delegationsbeslut – Yttrande över remiss om en långsiktigt hållbar 

migrationspolitik (SOU 2020/54)     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Peter 

Bowin (V) 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslås att 

notera delegationsbesluten till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delegationsbesluten till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 485 Dnr 2020-000006 101 

Kurser och konferenser 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan åtgärd. 

________________ 
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§ 486 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden delges kommunstyrelsen: 

1. Andreas Bergman, Angående detaljplan 163 

2. Blekinge Tingsrätt, Eva-Lenas Mur och bygg AB har försatts i 

konkurs 

3. Jämställdhetsmyndigheten, Utskick till chefer och politiker 

4. Regeringskansliet Expediering av regeringsbeslut -god mobil 

uppkoppling på fjärrtåg 

5. Region Blekinge, Nyhetsbrev december 2020 

6. Ronny Palmqvist, Besparingar Ronneby kommun och Två meters 

regeln? 

7. SKR, Cirkulär 20 :46, 20 : 47, 20 :48, 20 :49, 20:5 7 

8. Socialstyrelsen, Analys och åtgärdsförslag från Nationella 

vårdkompetensrådet om kompetensförsörjningen i hälso- och 

sjukvården efter pandemivåren 2020 

 

Protokollsutdrag 

Region Blekinge, Reglemente for samverkansnämnden i Blekinge      

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 


