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§ 469 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Ola Robertsson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker 2022-12-19.  

________________ 
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§ 470 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen.  

________________ 
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§ 471 Dnr 2022-000494 041 

Budget och investeringsbudget 2023 Ronneby 
Miljöteknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB  

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB 

presenterar ett nytt förslag till budget och investeringsbudget för år 2023.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 

Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V) och Roger Gardell (L).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna Ronneby Miljö & Teknik AB:s driftbudget för år 2023. 

2. Godkänna Ronneby Miljö & Teknik AB:s investeringsbudget om 

175 260 kronor för år 2023. 

3. Godkänna Ronneby Miljöteknik Energi AB:s driftbudget för år 2023. 

4. Godkänna Ronneby Miljöteknik Energi AB:s investeringsbudget för 

år 2023. 

5. Notera att förslagen till investeringsbudget inte bedöms påverka 

bolagets borgensram.  

6. Förklara beslutet omedelbart justerat.      

Propositionsordning 

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: 

1. Godkänna Ronneby Miljö & Teknik AB:s driftbudget för år 2023. 

2. Godkänna Ronneby Miljö & Teknik AB:s investeringsbudget om 

175 260 kronor för år 2023. 

3. Godkänna Ronneby Miljöteknik Energi AB:s driftbudget för år 2023. 

4. Godkänna Ronneby Miljöteknik Energi AB:s investeringsbudget för 

år 2023. 

5. Notera att förslagen till investeringsbudget inte bedöms påverka 

bolagets borgensram.  

6. Förklara beslutet omedelbart justerat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 472 Dnr 2022-000627 206 

Taxor för gatuförsäljning i centrala Ronneby 

 

Sammanfattning  

Till största delen är dessa taxor kopplade till vårt evenemang, Tosia 

Bonnadán. 

Priserna för marknadsplats, serveringsvagn och el, har inte ändrats sedan år 

2015. Priserna för marknadsplatser och elpriser ligger lågt i förhållande till 

andra marknader av samma storlek.  

Förslaget innebär en ungefärlig fördubbling av kostnaden i jämförelse med 

vad som tidigare gällt samt en anpassning till de ökade kostnaderna för el. 

Taxeförslaget innebär också att vi anpassar oss efter den kostnadsbild för 

liknande evenemang som råder i övriga Blekingekommuner.  

En justering där vi tar ut högre taxa för de mest attraktiva platserna finns 

också med i detta förslag. 

 

 

Förslag till höjning till år 2023 (fredag-söndag) 

pris markhyror 2023 

Marknadsplats, 1200,00 kr per 3 meter (utställare med eget marknadsstånd) 

Serveringsvagn 8000,00 kr för 7 meter 

Demoplats 3000,00 kr 

Hyra ett marknadsstånd 1500 kr (ca 3 meter), placeras endast ut på 

Karlskronagatan (gågatan). 

 

Attraktiva områden för knallar att stå är:  

1600,00 kr per 3 löpmeter: Söderbro, Strandgatan fram till Nygatan och till 

Rosengatan. Gågatan och Västra Torggatan. 

 

Förslag på pris el år 2023   

10 amp 750,00 kr 

16 amp 1400,00 kr 

32 amp 2000,00 kr      

Bedömning 

Vår bedömning är att justeringen av taxorna uppåt inte kommer att påverka 

våra gatuförsäljares intresse för att medverka vid de evenemang vi bjuder in 

till. Kostnadsbilden är i paritet med vad angränsande kommur tar ut vid 

liknande evenemang, där vi tidigare legat klart lägre. Prisjustering för ökade 

elkostnader kommer även att vara aktuellt för övriga Blekingekommuner.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(67) 
2022-12-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Att beslut enligt förslag fattas, så att de nya taxorna kan tillämpas för de 

evenemang som är inplanerade för 2023 och kommande år. 

 

Deltar i debatten 

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

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslaget och att de nya taxorna kan 

tillämpas för de evenemang som är inplanerade för 2023 och kommande år. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 473 Dnr 2021-000331 101 

Återrapportering av uppdrag 4- " Presentera ett förslag 
på ett upplägg med avgiftsbelagda pedagogiska 
måltider inom skolans grundskoleverksamhet" 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2022-09-27 § 178: 

Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till Teknik-, Fritid- och 

Kulturnämnden avseende förtydligande av frågeställningar gällande om 

ersättningen avser volymökning eller kvalitetsökning.       

Bedömning 

Utbildningsnämnden har fått remiss på ärendet och beslutar: - 

”Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till Teknik-, Fritid- och 

Kulturnämnden avseende förtydligande av frågeställningar gällande om 

ersättningen avser volymökning eller kvalitetsökning.”       

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att: 

 - besluta att intäkterna skall gå till att täcka kostnader för volymökningar.       

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2022-09-27 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att besluta att intäkterna skall gå till att täcka kostnader för volymökningar. 

Deltar i debatten 

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

(L), Peter Bowin (V) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att hänskjuta uppdraget till utredningen om att 

göra om kostenheten till beställar-/utförarorganisation.        
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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 hänskjuta uppdraget till utredningen om att göra om 

kostenheten till beställar-/utförarorganisation. Kolla om budget säger 

återrapportering till KS eller KF.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 474 Dnr 2022-000576 250 

Ny lokalgata Viggen Norra Etapp 2 

 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen genom Mark- och Exploatering upphandlar 

entreprenör för byggnation av lokalgata till Viggen Norra etapp 2 samt 

infrastruktur och dagvattenhantering.    

Bedömning 

Mark- och Exploateringsenheten har tillsammans med Ronneby Miljö och 

Teknik AB tagit fram underlag för utförandet med hjälp av konsultfirman 

AFRY. 

Entreprenaden kommer innebära utbyggnad av ca 300 meter väg, VA, 

fjärrvärme och fiber samt dagvattendiken.  

 

Upphandlingen kommer annonseras under vintern med en förhoppning om 

avtalsskrivning i början av året och med ett färdigställande innan 

sommarsemestrar.   

 

Entreprenadformen kommer att vara en utförandeentreprenad. Utifrån de 

inkomna anbuden kommer det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån 

grunden pris att antas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att fastställa 

upphandlingsföreskrifterna avseende upphandlingen för utförande av 

lokalgata till Viggen Norra etapp 2 samt infrastruktur och 

dagvattenhantering.     

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsföreskrifterna 

avseende upphandlingen för utförande av lokalgata till Viggen Norra etapp 2 

samt infrastruktur och dagvattenhantering. 

________________ 

Exp: 

Daniel Camenell, mark- och exploateringsingenjör  
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§ 475 Dnr 2021-000734 287 

Informationsärende fönsterbyte Stadshuset 

 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringsenheten har i uppdrag att utföra fönsterbyte på 

Stadshuset. Uppdraget kommer från Teknik- Fritid- och 

Kulturförvaltningens fastighetsenhet. Under arbetet med projektering och 

upphandling har det framkommit att fasaden är i sämre skick än vad man 

tidigare trott. Detta har presenterats på Kommunstyrelsens arbetsutskott och 

underlaget ligger med denna skrivelse.  

Bedömning 

Mark- och exploateringsenheten har i uppdrag att utföra fönsterbyte på 

Stadshuset. Uppdraget kommer från Teknik- Fritid- och 

Kulturförvaltningens fastighetsenhet. Under arbetet med projektering och 

upphandling har det framkommit att fasaden är i sämre skick än vad man 

tidigare trott. Detta har presenterats på Kommunstyrelsens arbetsutskott och 

underlaget ligger med denna skrivelse. Mark- och exploateringsenheten 

lämnar följande information om fasadplattorna: 

 

Orsaker till att fasadplattorna behöver lyftas bort i samband med fönsterbytet 

är följande: 

 

- Fönsternas infästning gör att de inte går att lyfta ut något fönster utan 

att ta bort fasadplattorna runt om. I pågående projektering har 

infästningar tagits med på utredningar och handlingar 

 

- När fasadplattorna är nere rekommenderas/föreskrivs en rengöring av 

dem 

 

- Bakom fasadplattorna finns material av bl.a. asbest. Detta bör bytas 

ut när fasadplattorna är nere  

 

- -Gavlar som saknar fönster bör få samma behandling så att det inte 

lämnas till senare och därmed skulle ha kvar asbest medans andra 
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delar är utbytta. Risk för färgskiftningar finns också om delar av 

fasaden rengörs och andra delar inte. 

 

- Högst troligt är att många (oklart hur många) fasadplattor inte 

kommer att klara nedmontering och återmontage  

 

- Reservdelar saknas nästan helt  

 

- Fasadplattorna bedöms högst troligt ha passerat sin livstid nu. 

Alternativt har mycket kort tid kvar efter en påfrestning av 

renoveringsarbeten 

 

- Riskerna med återmontering är att diffar, glipor bli framträdande och 

synas samt svårt att få samma liv i fasaden som idag  

 

- Om det bedöms gå att låna reservplattor från andra delar eller 

nyproducera kommer den plattan synas och vara synlig som utbytt  

 

- Vid nedmonteringen kommer varje enskild fasadplatta behöva 

märkas upp för att  återmonteras på exakt samma plats. Annars 

kommer resultatet att bli ojämnt 

 

- Idag finns det 15 st olika storleksvarianter på fasadskivorna. Den 

vanligaste modellen finns det över 1000 st av. Totalt är det cirka 

4000 stycken plattor 

Deltar i debatten 

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

(V) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 476 Dnr 2022-000600 206 

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens 
taxa avseende 2023 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-16 § 227 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24, § 36, att anta en ny plan- och 

bygglovstaxa. Timavgiften fastställdes till 998 kr med möjlighet för miljö- 

och byggnadsnämnden att därefter för varje kalenderår (avgiftsår) justera 

avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s 

webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Procentsatsen för oktober 

2022 uppgår till 3,7 %. För att justera för ökade kostnader föreslås miljö- 

och byggnadsnämndens att timavgiften för 2023 ska uppgå till 1035 kr, 

vilket alltså motsvarar en höjning om 3,7 %.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-26, § 131, att anta en ny 

livsmedelstaxa. Timavgiften fastställdes till 998 kr med möjlighet för miljö- 

och byggnadsnämnden att därefter för varje kalenderår (avgiftsår) justera 

avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s 

webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Procentsatsen för oktober 

2022 uppgår till 3,7 %. För att justera för ökade kostnader föreslås miljö- 

och byggnadsnämndens att timavgiften för 2023 ska uppgå till 1035 kr, 

vilket alltså motsvarar en höjning om 3,7 %.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-26, § 291, att anta en ny taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalken m.fl. Timavgiften fastställdes för år 

2021 till 975 kr med möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att därefter 

för varje kalenderår (avgiftsår) justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och 

timavgifter) med den procentsats för Prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 

avgiftsåret. Procentsatsen för oktober 2022 uppgår till 3,7 %. För att justera 

för ökade kostnader föreslås miljö- och byggnadsnämndens att timavgiften 

för 2023 ska uppgå till 1035 kr, vilket alltså motsvarar en höjning om 3,7 %.  

PKV är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av 

kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.       
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att avgiftsbeloppen som utgår 

enligt av kommunfullmäktige antagna taxor - 2022-02-24, § 36, 2022-06-26, 

§ 131 och 2020-11- 26, § 291- höjs med 3,7 %.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att höjningen enligt ovan skall 

gälla från och med den 1 januari 2023.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-11-16 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Avgiftsbeloppen som utgår enligt av kommunfullmäktiges antagna 

taxor - 2022-02-24, § 36, 2022-06-26, § 131 och 2020-11- 26, § 291- 

höjs med 3,7 %.  

2. Höjningen enligt ovan ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är miljö- och byggnadsnämndens. Ordförande ställer 

proposition på miljö- och byggnadsnämndens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera ärendet 

till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 477 Dnr 2022-000069 009 

Ansökan om personlig konkurs  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-16 § 230 

Miljö- och byggnadsnämndens gemensamt formulerade skrivelse: Miljö- och 

byggnadsnämnden beslutade 2022-01-26, § 23, att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att vidta rättsliga åtgärder och därvid 

om nödvändigt ansöka om att Hans-Erik Johansson, 19570924–3330, 

försätts i konkurs samt att ge kommundirektör Carl-Martin Lanér i uppdrag 

att utse ombud med behörighet att företräda kommunen i ärendet.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-01, § 68, enligt följande: 

”Kommunstyrelsen beslutar att vidta rättsliga åtgärder och därvid om 

nödvändigt att ansöka om att Hans-Erik Johansson, 19570924–3330, försätts 

i konkurs.”  

Efter kommunsstyrelens beslut har det inte vidtagits några åtgärder i ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämnden har å sin sida uppfattat det som att beslutet 

skulle verkställas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen å sin sida har 

uppfattat det som att miljö- och byggnadsnämnden skulle vidta de åtgärder 

som kommunstyrelsen beslutade om.  

Med anledning av att åtgärder inte vidtagits i ärendet har möjligheterna att 

kunna påräkna utdelning i en konkurs avsevärt försämrats. Detta beror på att 

de fastigheter som Hans-Erik Johansson lämnat i gåva inte längre kan 

återvinnas inom ramen för ett konkursförfarande. Liksom tidigare kan det 

inte heller i övrigt påräknas någon utdelning genom realisering av andra 

tillgångar, inkomster etc.       

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämndens gemensamt formulerade skrivelse:  

Miljö- och byggnadsnämndens bedömning är att nämnden saknar mandat att 

vidta de åtgärder som kommunstyrelsen beslutade om 2022-03-01, § 68. 

Förhållandena har också ändrats på sätt som redovisats ovan vad gäller 

utsikterna att kunna erhålla utdelning i en eventuell konkurs. Med anledning 

av det sagda anser miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen 

återigen bör ta ställning till om det finns anledning att vidta rättsliga 

åtgärder.  
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Utsikterna att erhålla utdelning vid en eventuell konkurs bedöms i nuläget 

som mer eller mindre obefintliga. En ansökan om konkurs och utförande av 

talan är också förenat med kostnader för kommunen. Kostnader som 

kommunen inte heller kan räkna med att få ersatta. Motsvarande gäller även 

andra rättsliga åtgärder även om nämnda kostnader torde bli lägre. Vad 

gäller andra rättsliga åtgärder så finns det numera inte någon anledning att 

framför andra rättsliga åtgärder välja att ansöka om konkurs eftersom 

möjligheten att inom konkursförfarandet återvinna gåvorna utsläckts. 

En ansökan om konkurs skulle dock innebära ett ställningstagande och en 

klar markering från kommunens sida. Förrättningskostnaderna hos 

kronofogden avser kostnader för sanering och rensning av mark till följd av 

omfattande och mångårig verksamhet i strid mot bestämmelser i 

miljöbalken. Anledningen till att kommunen blev betalningsansvarig 

gentemot kronofogden beror också på att gäldenären genom gåvor av 

fastigheter undanhållit egendom. 

Om gäldenären försätts i konkurs finns det möjlighet för kommunen att i 

framtiden erhålla betalning för sin fordran om gäldenären tillförs tillgångar. 

Det kan t.ex. röra sig om att gäldenärens tidigare gåvor lämnas åter 

gäldenären i form av gåva, vilket redan har skett beträffande en fastighet 

(vilken dock inte bedöms ha något marknadsvärde). Motsvarande gäller dock 

även i det fall att en skuld fastställts av kronofogden i ett utslag och 

kommunen begär verkställighet.  

Sammanfattningsvis saknas det rationella ekonomiska och juridiska 

argument för att i nuläget ansöka om konkurs. Andra rättsliga åtgärder, 

såsom framställande av skriftligt krav följt av en ansökan om ett 

betalningsföreläggande jämte verkställighet framstår, givet hur situationen 

utvecklats, som mer lämpligt och dessutom i bättre överensstämmelse med 

god inkassosed. Med detta sagt finns det ju som påtalats principiella skäl 

som likväl kan tala för en ansökan om konkurs.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-11-16 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå att kommunstyrelsen beslutar att utreda och vidta eventuella rättsliga 

åtgärder gentemot Hans-Erik Johansson, 19570924–3330. 

Deltar i debatten 

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

Åke Johansson (SD), Peter Bowin (V) och Malin Månsson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet till 

kommunjuristen.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera ärendet till kommunjuristen.   

________________ 

Exp: 

Kommundirektören, Carl-Marin Lanér 

Kanslichef, Anna-Karin Sonesson  

Kommunjurist, Madeleine Morales 

Förvaltningsjurist miljö- och byggnadsförvaltningen, Oskar Engdahl  
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§ 478 Dnr 2022-000590 040 

Totalram och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2023 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en 

totalram för bolagens koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska 

gälla.  

Bedömning 

Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2022 varit 300 mkr. 

För närvarande har 150 mkr beviljats. 

 

Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2022 varit 

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

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

samt NSSu vecka + 1,00% över 40 mkr.  

 

Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi 

vecka med räntemarginal om -0,10%. 

 

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

noll procent.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

* För 2023 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen 

för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

 

* Avseende räntevillkoren för 2023 för utlåning till bolagen ska kommunens 

ränta mot banken ha ett påslag om 0,50% (2022: 0,40%) för bolagens 

koncernkontokrediter vilket ger:  

NSSu vecka + 0,80% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,10% över 40 

mkr.  

 

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från 

banken, NSSi vecka med räntemarginal om -0,10%.   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. För 2023 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom 

ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

2. Avseende räntevillkoren för 2023 för utlåning till bolagen ska 

kommunens ränta mot banken ha ett påslag om 0,50% (2022: 0,40%) 

för bolagens koncernkontokrediter vilket ger:  

NSSu vecka + 0,80% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,10% över 40 

mkr.  

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från 

banken, NSSi vecka med räntemarginal om -0,10%. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 479 Dnr 2022-000591 040 

Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2023 
samt direktiv till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 

lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 

att låna pengar. För att de kommunala bolagen inte därigenom ska erhålla 

konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

 

Förslaget till borgensramen har beaktat bolagens investeringsplaner för det 

kommande året. Dialog har förts med bolagens ekonomichefer. 

Internkontokrediter ingår inte i borgensramarna. 

 

Respektive bolags ram för upptagande av krediter, dvs den beviljade 

borgensramen, ska antas på bolagsstämma i varje bolag.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de 

kommunala bolagen. Borgensramarna 2023 föreslås enligt nedan. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutat att gälla tillsvidare: 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475,0 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Bolag Nuvarande 

borgensram 

Önskad 

förändring 

Ny 

borgensram 

AB Ronnebyhus 475,0 - 475,0 

AB Ronneby 

Industrifastigheter 

450,0 75,0 525,0 

Ronneby Miljö 

och Teknik AB 
1 100,0 - 1 100,0 

AB Ronneby 

Helsobrunn 
96,9 - 96,9 

Totalt (mkr) 2 121,9 75,0 +2 196,9 
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 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 525,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

 1 100,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att gälla tillsvidare: 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475,0 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 525,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

 1 100,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 480 Dnr 2022-000609 052 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Samordnare för event/evenemang 

 

Sammanfattning  

Nuvarande avtal avs Samordnare för event/evenemang upphör att gälla  

2023-05-21. Upphandlingen är gemensam för kommunen, Ronnebyhus AB, 

AB Ronneby Industrifastigheter och Ronneby Miljö och Teknik AB. Ny 

avtalstid kommer att gälla fr o m 2023-05-22 – 2025-08-31 med möjlighet 

till ett plus ett års option. Ronneby kommuns omfattning är ca 500 000 

kronor per år.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avseende upphandling av Samordnare för 

event/evenemang.  

Deltar i debatten 

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

(L) och Malin Månsson (S).   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

avseende upphandling av Samordnare för event/evenemang. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  
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§ 481 Dnr 2021-000198 4013 

Kalleberga 8:267 - Ny detaljplan för bostäder och 
förskola i södra Kallinge 

 

Sammanfattning  

Förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 8:267 med flera fastigheter är 

beläget direkt söder om Kallinge tätort och ingår som en del i det strategiska 

utbyggnadsområdet mellan Kallinge och Ronneby. Förslaget har tidigare 

varit utsänt för samråd 2021-10-23 till och med 2021-11-14. Under samrådet 

inkom nya planeringsunderlag som gjorde att Ronneby kommun behövde 

rita om planförslaget. Mot bakgrund av detta föreslås därför att förslaget till 

ny detaljplan skickas ut på ett förnya samråd. 

Omarbetningen av förlaget innebär att vägdragningar och kvarter har ritats 

om med hänsyn till så väl naturvärden, flyttblock och platsens topografi, som 

frågor om dricksvatten och anläggande av avloppsledningar. Utöver kvarter 

för flerbostadshus och skola finns nu också några mindre kvarter avsedda för 

lägre marklägenheter eller friliggande enbostadshus.  

Bedömning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2021-05-04 § 161 att ge planenheten i 

uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Kalleberga 8:267 som är i kommunal 

ägo. Syftet med uppdraget var huvudsakligen att möjliggöra för en högre 

byggrätt för bostäder inom området jämfört med gällande detaljplan, samt 

reglera markförhållanden kring Skogsbrynets förskola på Kalleberga 8:269.  

Detaljplanen är förenlig med översiktsplan Ronneby 2035 som pekar ut ett 

större område inkl. planområdet för tätortsutveckling. Utpekat område 

sträcker sig sedan öster och söder om planområdet. Detaljplanen bedöms inte 

vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 

Standardförfarande tillämpas. 

Gällande stads- och detaljplaner 

För planområdet gäller idag stadsplan för Kalleberga 8:198 m.fl. (Plannr. 

315 och akt.nr 1081-P82/17) antagen 1982-10-01 och ändring genom 

upphävande av del av stadsplan för Kalleberga 8:198 m.fl. (plannr. 421 och 

akt.nr.1081-P82/17) antagen 2017-08-23. Syftet med att ta fram en ändring 

genom upphävande för del av stadsplanen var att möjliggöra ett planlöst läge 

och bygglov för privat förskola. Förskolan beräknas vara uppförd under 

hösten år 2021. Markanvändningen bekräftas i aktuellt planförslag. 

Förskolan har en kapacitet på 120 barn, fördelat på sex avdelningar. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(67) 
2022-12-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Större delen av stadsplanen är fortfarande gällande för området och medger 

en bostadsutveckling. Medgiven byggrätt bedöms inte tillräcklig eller 

ändamålsenligt varken för området eller kommunens fortsatta utveckling, 

varvid aktuellt planförslag har tagits fram för området.  

Planläggning av skoländamål 

Under planarbetets gång uppkom det ett intresse av att etablera en privat 

grundskola i området. I syfte att bibehålla möjligheten att anlägga en skola 

har ett av kvarteren försetts med byggrätt för både bostadsändamål och 

skola. Grundskolan behöver en yta på 20 000 m² för att möjliggöra en 

kapacitet på 600 elever. Utbildningsförvaltningen har i tidig dialog framfört 

att en byggnation av privat grundskola för 600 elever kan påverka 

elevunderlaget för kommunala grundskolor. 

Planläggning för nya bostäder 

Utöver ovan nämnda byggrätter för förskola, grundskola och bostäder 

möjliggör planförslaget för en varierad bostadsutveckling i området. 

Planförslaget möjliggör även för teknisk anläggning i form av 

transformatorstation för flera kvarter samt allmän plats gata och allmän plats 

för natur. Föreslagen gata följer i stort befintlig grusväg i området. 

Angöringen från Ronnebyvägen föreslås flyttas längre söderut i planområdet 

för att öka trafiksäkerheten. En mindre del av föreslagen gata är för 

närvarande strandskyddad. Strandskyddet föreslås upphävas och berör enbart 

en ytterst begränsad yta. Strandskyddets syfte bedöms däremot inte påverkas 

eftersom det är befintlig markanvändning på platsen och området även 

fortsättningsvis är tillgängligt.  

Geoteknik, naturvärden, vatten- och avlopp 

Det finns en geoteknisk undersökning för området från 1980 som visar på 

goda markförhållanden för byggnation. En naturvärdesinventering har visat 

att naturvärden förekommer men inte utav betydande karaktär. En VA-

utredning inklusive dagvattenutredning har arbetats fram i nära dialog med 

Ronneby Miljö & Teknik AB. Resultatet av utredningen har påverkat 

planförslaget på flera sätt. Dels har bebyggelsens höjd i planområdet sänkts 

till följd av dricksvattnets distributionstryck och dels att mark avsätts för 

hantering av dagvatten i form av naturmark och dike. Detta har även 

inneburit att planområdet utvidgas i syfte att kunna reglera hanteringen av 

dagvatten inom planområdet. 

Barnperspektiv 

Planområdet bedöms ha goda förutsättningar att bli ett barnvänligt område. 

Planområdet är utformat med barnperspektivet i åtanke. Möjlighet finns att 

välja mellan belysta vägar och spännande stigar. Kvarteren som tillåter 

skolverksamhet är placerade så nära Ronnebyvägen som möjligt för att inte 
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leda in onödig trafik i området. Det föreslagna bostadskvarteren föreslås ha 

återvändsgränder för att inte möjliggöra för genomfartstrafik. Gatan som 

löper tvärs över planområdet är böjd på flera ställen för att inte uppmuntra 

till högre hastighet.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Det finns inga omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan och 

en miljöbedömning behöver därmed inte göras. Samråd med länsstyrelsen 

om undersökning om behov av strategisk miljöbedömning har gjorts i 

samband med det föregåden samrådet av planförslaget.  

Förslag till beslut 

Att godkänna förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 8:267 m.fl. 

(Södermark) för ett förnyat samråd. 

Att förslaget till ny detaljplan inte bedöms medföra en betydande 

miljöpåverkan i enlighet med länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-11-11.  

Deltar i debatten 

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

Åke Johansson (SD) och Malin Månsson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Godkänna förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 8:267 m.fl. 

(Södermark) för ett förnyat samråd. 

2. Förslaget till ny detaljplan inte bedöms medföra en betydande 

miljöpåverkan i enlighet med länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-

11-11. 

________________ 

Exp: 

Peter Robertsson, planarkitekt  
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§ 482 Dnr 2021-000357 214 

Hoby 19:1 - Detaljplaneläggning för ny förskola 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 165 att ge planavdelningen i 

uppdrag att ta fram en detaljplan för en förskola i norra delen av Sanden i 

Bräkne Hoby. Ett förslag till detaljplan framarbetades tillsammans med en 

kombinerad avlopps- och dagvattenutredning samt trafikutredning och 

trafikbullerberäkning. Förslaget samråddes under hösten 2022 varpå flera 

utredningskrav uppdagades från Länsstyrelsen i Blekinge län och 

Trafikverket. Mot bakgrund av utredningsbördan kan planuppdraget därför 

behöva breddas i fråga om markanvändning från att enbart möjliggöra 

förskola utan också bostäder.  

Bedömning 

Under 20221 antog Kommunfullmäktige ett planprogram som innefattar 

utvecklingsområdena Br-02 och Br-02 i nordöstra Bräkne Hoby. 

Planprogrammet var en övergripande studie om vart inom denna del av 

samhället som en ny förskola skulle kunna placeras. Flera alternativa platser 

studerades och Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 165 att ge 

planavdelningen i uppdrag att arbeta fram en detaljplan enligt 

planprogrammets alternativa placering nr. 1. 

Syftet med den nya detaljplanen var på detta sätt fokuserat till just 

etableringen av en ny förskola. Arbetet som följde innebar att flera 

utredningar togs fram. Dels studerades trafiksituationen i en trafikutredning 

som följdes av en beräkning av trafikbullret för vägtrafiken. Vidare 

arbetades också en kombinerad avlopps- och dagvattenutredning fram. 

Förslaget samråddes med myndigheter och berörda sakägare från 2022-09-

12 till och med 2022-10-02. Under samrådstiden framkom flera krav på 

utredningar från så väl Länsstyrelsen i Blekinge län som Trafikverket. De 

utredningar som lyftes fram i samrådssvaren var följande:  

* Naturvärdesinventering (NVI) 

* Artinventering av fladdermöss 

* Artinventering av skyddade fåglar 

* Trafikbullerutredning - väg och järnväg 

* Riskutredning – järnväg 
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* Utredning för behov av stängsling av järnväg 

Mot bakgrund av de utredningskrav som ställs på Ronneby kommun och den 

tid och arbetsinsats som krävs för att ta fram dessa, är det viktigt att markens 

användning i den nya detaljplanen kan användas på ett långsiktigt och 

strategiskt sätt. Det blir därför värdefullt att se över vilka alternativa 

markanvisningar som skulle vara lämplig alternativ till etableringen av en 

förskola. En sådan markanvändning skulle kunna vara bostadsändamål vilket 

likt förskoleändamål räknas till känsliga markanvändningar. Platsens 

beskaffenhet och omfattning talar också för möjligheten att pröva 

bostadsändamål som ett komplement till ändamålet förskola. Frågan om en 

breddning av planuppdragets syfte har beretts ett dialogtillfälle vid 

planberedningen 2022-11-29 varpå Kommunstyrelsen får ovanstående 

förslag till formell behandling.  

Till detta förslag bifogas samrådsversionen av detaljplanekartan och 

planbeskrivningen för kännedom om planförslagets utformning vid det 

tidigare genomförda samrådet.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att 

detaljplaneuppdragets syfte ska utökas med bostadsändamål utöver redan 

beslutat ändamål för förskola.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S) och Bengt Sven 

Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

detaljplaneuppdragets syfte ska utökas med bostadsändamål utöver redan 

beslutat ändamål för förskola. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 483 Dnr 2022-000296 214 

Bökevik 1:131 m.fl. - Ändring av gällande 
byggnadsplaner 

 

Sammanfattning  

"2014 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden på initiativ av en skrivelse 

från Skinnavikens intresseförening att detaljplanerna i Bökevik skulle ses 

över av planenheten. Detta för att möjliggöra att de gällande 

planbestämmelserna jämställs för tomterna i området. Uppdraget har länge 

legat orört men tas nu upp i samband med att flera nya planarkitekter 

anställts. En ny detaljplan som följer den nu gällande lagstiftningen föreslås 

tas fram av Enheten för strategisk samhällsutveckling."    

Bedömning 

"För området gäller nu tre stycken detaljplaner – dpl 310 laga kraft 64-05-04, 

dpl 281 laga kraft 80-02-06 samt dpl 265 laga kraft 89-09-14. Detaljplanerna 

reglerar olika delar av ett relativt litet område bestående främst av fritidshus 

med varierande bestämmelser för den totala byggnadsarean, från 50kvm till 

90kvm i ett plan eller med en maxhöjd på 3,5m. Avvikelser från dessa 

bestämmelser har enligt tidigare tjänsteskrivelse förekommit flitigt. I tidigare 

tjänsteskrivelse beskrevs även att när fastigheterna i Bökevik kopplas till det 

kommunala VA-nätet förväntas en högre efterfrågan på att bygga ut och höja 

standarden på fritidshusen för att uppnå kraven för åretruntboende. Från 

Skinnavikens intresseförening kom 2014 ett önskemål om att ta fram en 

gemensam detaljplan för de fastigheter som är fördelade på tre detaljplaner i 

dagsläget och att alla fastigheter då regleras med samma planbestämmelser 

för till exempel byggnadsarea och byggnadshöjd.  

2014-09-14 gav Miljö- och byggnadsnämnden planenheten i uppdrag att 

påbörja en ändring av planbestämmelserna i de tre planerna med inriktningen 

att samtliga fastigheter får liknande bestämmelser för bland annat 

byggnadshöjd och högsta tillåtna area. Miljö- och byggnadsnämnden har 

också på senare tid påtalat behovet av en uppdaterad plan i området för att 

tydliggöra hur man ska ta ställning kring bygglov i området.  

Förutom ovanstående behöver frågor rörande höjda havsnivåer, strandskydd 

och obebyggda tomter behandlas under planarbetet. En planarkitekt har 

under hösten haft kontakt med flera boende i området och arbetat med frågan 

kring vad som händer med de strandnära tomter som i dagsläget inte är 

bebyggda. Efter diskussioner med ägarna och de som nyligen köpt tomter i 
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området anses det nu som rimligt att påbörja ett planarbete för att ta fram 

planhandlingar inför ett samråd under första halvan av nästa år. 

Eftersom så lång tid har förflutit bör ett beslut om förnyat planuppdrag tas 

för att tydliggöra att arbetet ska ske enligt nu gällande plan- och 

bygglagstiftning och att en ny detaljplan ska tas fram. " 

Förslag till beslut 

"Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen 

besluta att ge Enheten för strategisk samhällsutveckling förnyat uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för Bökevik 1:131 m.fl. enligt nu gällande plan- och 

bygglagstiftning."   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge Enheten 

för strategisk samhällsutveckling förnyat uppdrag att ta fram en ny detaljplan 

för Bökevik 1:131 m.fl. enligt nu gällande plan- och bygglagstiftning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 484 Dnr 2022-000603 214 

Gärestad 1:13 - Planuppdrag om ändring av gällande 
detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl. 

 

Sammanfattning  

I samband med byggnation inom gällande detaljplan nr 442 på Gärdet och 

vidare utveckling av översiktsplanens utvecklingsområde Ro-14 har det 

uppkommit ett behov av att ändra vägdragningar i detaljplan nr 442. En 

ändring av nu gällande detaljplan föreslås därför med detta syfte.  

Bedömning 

Nu gällande detaljplan för Gärdet, nr 442, bebyggs just nu. I samband med 

detta har det uppkommit ett behov av att Logistikvägen förkortas så att en 

större del av marken i den norra delen kan bebyggas. Samtidigt pågår 

planläggning för en utökning av Gärdet i utvecklingsområde Ro-14, utpekat 

som framtida verksamhetsområde i översiktsplanen. I samband med detta ses 

ett behov av att från Logistikvägen ha möjlighet att ansluta till det nya 

området genom kopplingar västerut. 
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Utifrån ovanstående föreslås en ändring av nu gällande detaljplan där 

Logistikvägen kortas något samt två vägförbindelser västerut över 

fastigheten Frakten 10 respektive Gärestad 1:13 möjliggörs. 

 

Nu gällande detaljplan nr 442 på Gärdet med ungefärlig placering för nya 

vägkopplingar (pilar i svart) samt ny lokalisering av vändplan för 

Logistikvägen (cirkel) 

 

Den nu gällande planen för Gärdet har genomförandetid kvar till 2026-10-

07. Under planens genomförandetid har fastighetsägarna en säkerställd 

byggrätt i enlighet med planen. Som huvudregel får planen därför inte 

ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja före 

genomförandetidens utgång. Det är dock möjligt att ändra en detaljplan före 

genomförandetidens utgång om ingen berörd fastighetsägare motsätter sig 

ändringen. 

 

Processen bedöms kunna genomföras med ett standardförfarande. Om alla i 

samrådskretsen aktivt godkänner förslaget under samrådet finns möjlighet att 

använda ett begränsat standardförfarande.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

ge Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att ändra detaljplanen 

för Gärestad 1:13 m.fl.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V) och Roger Gardell (L).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge Enheten 

för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att ändra detaljplanen för 

Gärestad 1:13 m.fl. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(67) 
2022-12-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 485 Dnr 2022-000019 214 

Detaljplan för del av Listerby 16:8 m.fl. (idrottshall) 

 

Sammanfattning  

Enligt uppdrag 2021-09-30, § 205, har förslag till detaljplan för del av 

Listerby 16:8 m.fl. i Ronneby kommun upprättats.  

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

möjliggöra uppförande av en idrottshall med kompletterande funktioner.  

Idrottshallen ska användas för skolverksamhet dagtid och till föreningar på 

kvällar och helger. Området ligger centralt i Listerby och är tänkt att fungera 

som en mötesplats och bidra till tätortsutveckling. 

Planarbetet hanteras med standardförfarande. Detaljplanen är förenlig med 

översiktsplanen och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten 

eller i övrigt av stor betydelse. Den antas inte medföra en betydande 

miljöpåverkan.    

Bedömning 

Det finns ett behov av en ny idrottshall i Listerby för skolans verksamhet 

dagtid och för föreningar övrig tid. Befintlig gymnastiksal skulle kunna 

användas till andra ändamål för skolan. En förstudie kring ny idrottshall i 

Listerby har genomförts. Medborgardialog har skett genom samtal med 

bland annat föreningar och en öppen enkät på nätet. Förstudien har tittat på 

kostnader, förutsättningar, alternativ för utformning av hallar och jämfört tre 

olika platser. Vald plats motiveras bland annat med att den är nära till 

skolan, kommunen äger marken samt att det inte innebär en större ökning av 

genomfartstrafik i befintligt bostadsområde.  

Planområdet ligger i Listerby cirka 1,2 kilometer söder om E22:an. Det 

ligger i närheten av Listerby skola och gränsar till Yxnarumsvägen och 

Abergavägen. Öster och söder om planområdet är det bostadsbebyggelse.  

Planområdet består av delar av fastigheten Listerby 16:8 samt hela 

fastigheten Listerby 16:163. Båda ägs av Ronneby kommun. 

Planområdet omfattar cirka 6100 m². Idag finns ingen gällande detaljplan 

inom området. 

Planförslaget medger användningarna Besöksverksamhet och 

Centrumverksamhet, vilket innebär att området på sikt skulle kunna anpassas 

till andra behov.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(67) 
2022-12-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Området är redan ianspråktaget, där finns en grusplan och en bordtennishall 

samt gräsmatta mot befintlig bebyggelse. VA-ledningar ligger rakt igenom 

planområdet. För att möjliggöra en ny idrottshall planeras bordtennishallen 

rivas och VA-ledningarna flyttas.   

Förslag till beslut 

Att godkänna förslaget till ny detaljplan för del av Listerby 16:8 m.fl. 

(idrottshall) och sända ut detsamma för samråd.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Malin Månsson (S).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till ny detaljplan för del 

av Listerby 16:8 m.fl. (idrottshall) och sända ut detsamma för samråd. 

________________ 

Exp: 

Karla Henzel, planarkitekt 
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§ 486 Dnr 2022-000610 119 

Nyval av gode män till lantmäteriförrättningar 2023-
2026 

 

Sammanfattning  

Enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) ska 

Bedömning 

Enligt fastighetsbildningslagen 4 kap. 2 § ska gode män utses av 

kommunfullmäktige. Gode männens uppgift är att medverka i 

lantmäteriförrättning såsom myndighet tillsammans med utsedd 

förrättningslantmätare vid påkallande,  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta föreslå kommunfullmäktige att utse x och y till gode män vid 

lantmäteriförrättningar för perioden 2023-2026.    

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 487 Dnr 2022-000619 289 

Information Uppmätta värden i stadshuset-status och 
fortsatt hantering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.  

________________ 

Exp: 

Kanslienheten 

Sören Andersson, fastighetschef  
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§ 488 Dnr 2022-000187 009 

Avyttring av fastigheter 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet återremitteras och kompletteras 

med en bättre beskrivning av fastigheterna som avses och att en dialog förs 

med eventuellt berörda föreningar och i kommande behandling beskrivs i 

underlaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att kompletteras 

med en bättre beskrivning av fastigheterna som avses och att en dialog förs 

med eventuellt berörda föreningar och i kommande behandling beskrivs i 

underlaget.        

________________ 

Exp: 

Sören Andersson, fastighetschef 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef  
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§ 489 Dnr 2022-000445 370 

Återrapportering av förstärknings- och 
energibesparingsåtgärder 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen ytterligare information vid dagens sammanträde.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(67) 
2022-12-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 490 Dnr 2022-000632 225 

Återrapportering Kallinge Simhall, 
utbildningsförvaltningen, med anledning av 
förstärknings- och energisparåtgärder 

 

Sammanfattning  

Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, ger informationen 

om konsekvenser för utbildningsförvaltningen i det fall Kallinge Simhall 

stängs.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L) och Bengt Sven 

Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att Kallinge simhall sängs från 

och med 22 december 2022- 10 april 2023.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att stänga Kallinge Simhall från 

och med 23 december-10 april 2023. 

________________ 

Exp: 

Sören Andersson, fastighetschef  

Tobias Ekblad, utbildningschef  
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§ 491 Dnr 2022-000620 009 

Energieffektivisering- nya torkskåp med 
värmepumpsteknik 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet. 

________________ 

Exp: 

Sören Andersson, fastighetschef  
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§ 492 Dnr 2022-000624 009 

Energieffektiviseringen- Installation av 
frekvensstyrning av motorer till kompressorer Lugnevi 
isbana 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet. 

________________ 

Exp: 

Sören Andersson, fastighetschef  
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§ 493 Dnr 2022-000213 192 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) och 
Mia Persson (MP) stärk demokratin - gör försök med 
sänkt rösträttsålder 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) och Mia Persson (MP) har inkommit med motion om 

sänkt röstålder. Den svenska Demokratiutredningen från 2016 föreslog att en 

försöksverksamhet med 16 års rösträttsålder bör genomföras vid lokala val. 

Därefter ska en vetenskaplig utvärdering göras, inför ett beslut på nationell 

nivå. Ett 20-tal kommuner har på olika sätt visat sig positiva till 

försöksverksamhet. Miljöpartiet föreslår att Ronneby kommun ansöker om 

att genomföra försök med sänkt rösträttsålder i kommande kommunalval.  

Bedömning 

I betänkande från 2016 års Demokratiutredning återfanns ett förslag rörande 

att på försök ska sänka rösträttsåldern i kommunala val till 16 år i frivilligt 

deltagande kommuner. Detta och liknande förslag är också något som lyfts 

flertalet gånger i riksdagen de senaste åren. 

Förslagen har dock inte gått igenom. I konstitutionsutskottets betänkande 

(2021:22: KU26, s. 13–15) föreslogs att samtliga motioner om sänkt 

rösträttsålder skulle avslås. Utskottet noterade Demokratiutredningens 

förslag om en försöksverksamhet avseende sänkt rösträtt på kommunal nivå, 

men då Regeringskansliet fortfarande bereder förslaget var de inte villiga att 

bifalla motioner av detta slag. I riksdagen röstade samtliga närvarande 

ledamöter från Miljöpartiet och Vänsterpartiet mot utskottets förslag och för 

en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder, medan resterande partiers 

närvarande ledamöter röstade för konstitutionsutskottets förslag om att avslå 

motionerna (prot. 2021/22:71, s. 63). 

 

Demokratiutredningen bedömer att en kommun som genomför 

försöksverksamheten med sänkt rösträttsålder till 16 år vid valen till 

kommunfullmäktige 2018 och 2022 skulle få en  

sammantagen extra kostnad på mellan två och tre miljoner kronor (SOU 

2016:5).  

Med utgångspunkt i att en majoritet i riksdagen röstat för avslag avseende 

sänkt rösträttsålder samt med hänsyn till de kostnader ett ökat antal 
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röstberättigade skulle medföra vid ett framtida val till kommunfullmäktige, 

rekommenderar därför utredare vid kommunledningsförvaltningen att 

Ronneby kommun prioriterar andra åtgärder för att öka ungas inflytande.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med hänvisning till att Demokratiutredningens förslag 

inte har genomgått full beredning och beslutats av Sveriges riksdag.   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att 

Demokratiutredningens förslag inte har genomgått full beredning och 

beslutats av Sveriges riksdag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 494 Dnr 2021-000175 101 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) om att 
införa mensskydd på kommunens offentliga toaletter 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) har inkommit med en motion avseende gratis 

mensskydd på kommunens offentliga toaletter för att underlätta för alla 

menstruerande personer som har glömt mensskydd eller som överraskas av 

att mensen kommer plötsligt. Detta kan genomföras genom att t.ex. köpa 

boxar med mensskydd från Menssäkrad.      

Bedömning 

Ronneby kommun har, enligt information från Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen, 10 offentliga toaletter:  

 

1. Brunnsparken, vid Basaren/kiosken 

2. Brunnsparken, vid Bäckahästen 

3. Brunnsparken, vid Naturum 

4. Ronneby centrum, i Rådhusparken 

5. Ronneby centrum, parkeringen vid gamla Arbetsförmedlingen 

6. Ekenäs, parkeringen vid tankstationen 

7. Karö, servicehuset vid gästbryggorna 

8. Kallinge, vid fritidsgården 

9. Aspan, på campingen (säsong) 

10. Järnavik, vid båthuset (säsong) 

 

Menssäkrad, som ägs av det sociala företaget World Period Group AB, säljer 

menssäkra produkter, bl.a. en mensskyddslåda med lock – fylld med 

mensskydd. En sådan låda kostar 695 kr. En laddning mensskydd till 

mensskyddslådan för påfyllning kostar 399 kr.  

 

Kostnaden för att införa mensskydd uppgår initialt till 7000 kr för inköp av 

startkit till samtliga toaletter. Efter kontakt med Forshaga kommun, som 

infört mensskydd 2020, kan den årliga kostnaden för påfyllning beräknas till 

ca 5000 kr. Kostnaden bedöms tas inom teknik-, fritid- och kulturnämndens 

befintliga budget.      
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

förslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar bifall till motionen,      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört förslag 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 495 Dnr 2022-000449 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG Hjärtstartare 

 

Sammanfattning  

Magnus Stridh har lämnat ett medborgarförslag rörande hjärtstartare. I 

korthet innebär förslaget att kommunen skall tillse att hjärtstartare finns 

tillgängliga alla tider på dygnet i centrala Ronneby och Brunnsparken. 

Bedömning 

I enlighet med Hjärtstartarregistret finns 3 hjärtstartare tillgängliga i 

Ronneby dygnet runt. De finns på Ronneby Padel, på Västra Industrigatan 8, 

Kottens förskola på Vierydsvägen 38 och på Brunnsparkens Vandrarhem 

och BoB på Övre Brunnsvägen 54. Placeringen i centrala Ronneby är inte 

optimal medan Brunnsparken får anses vara tillfyllest enligt 

förslagsställarens skrivning. 

 

Det är en viktig trygghetsfråga att man snabbt kan få hjälp vid hjärtbesvär 

under de första minuterna. 

 

Förslaget bör därför bifallas i de stycken som förslagsställaren ställer, dvs 

utanför biblioteket och utanför stadshuset. Båda ställena har idag 

hjärtstartare tillgängliga inomhus varför det endast behöver anskaffas skåp 

för utomhusanvändning eftersom hjärtstartaren bör skyddas från kyla, stötar 

och damm för att hålla längre. Uppskattad inköpskostnad per utomhusskåp 

med värme och ventilation är cirka 9 000kr. 

 

Vill man förstärka i Brunnsparken kan motsvarande lösning göras för den 

som idag finns i Naturum. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att införskaffa skyddsskåp i enlighet 

med ovan varför medborgarförslaget får anses vara bifallet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införskaffa skyddsskåp i enlighet med ovan varför 

medborgarförslaget får anses vara bifallet 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 496 Dnr 2022-000372 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG ang förnya 
Ronneby Torg. 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren framför följande medborgarförslag: Öka besök och trivsel 

på torget. Det finns flera exempel där kommuner valt att satsa på 

uthyrningsbara marknadsstånd. Både av mindre kommuner samt i större 

städer som i kvarter vill underlätta till ökad försäljning av närproducerat, 

loppis och säsongsbetonade försäljning samt möjliggöra utökad 

försäljningsyta för redan etablerad verksamhet. Målgrupper är den enskilda 

individen, föreningar, lokala näringsidkare, skolklasser, ung företagsamhet 

och varför inte politiker. Det ligger i vår framtid att återanvända och i 

Ronneby är loppis ett välkänt och välbesökt sätt att umgås i Brunnsparken. 

Kommunen borde också underlätta till närproducerad försäljning som också 

ligger i tiden, med t ex Reko-ring. Med permanenta marknadsstånd 

underlättar och försköna man intrycket inför evenemang som Toisa 

bonnadagen och med valstugor. Integration kan komma att öka då loppis 

samlar alla grupper i samlat gemensamt intresse. Med belyst yta i 

marknadsstånden ökar allmänt tryggheten under den mörka tiden på torget. 

Marknadsstånden skulle enkelt kunna bokas digitalt och en avgift tas ut. 

Eluttag underlättar och breddar möjligheter till fler försäljare som kan vara i 

behov av ström. Torget är stort så att hitta en lämplig placering kan inte bli 

svårt, för t ex 8 marknadsstånd. Förslaget skulle gynna många och stimulera 

till mer besök av torget samt öka tryggheten. Ett naturligt sätt att umgås i en 

förskönad miljö.   

Bedömning 

Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningen har lämnat följande svar på 

medborgarförslaget som antagits av deras nämnd: ”Miljö och 

Byggnadsförvaltningen fick i uppdrag 2019 att utföra en stadslivsanalys och 

trafikanalys i Ronneby centrum, torget inkluderat. Uppdraget ska utföras 

gemensamt av Miljö och Byggnadsförvaltningen, 

Kommunledningsförvaltningen och Teknik, Fritid och Kulturförvaltningen. 

Medel för utredningen tilldelades Miljö och Byggnadsförvaltningen 2020. 

Då är det lämpligt att medborgarförslaget beaktas i denna stadslivsanalys”. 
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Mark- och exploateringsenheten lämnar ytterligare synpunkter att det skulle 

kunna vara möjligt att ha en ”lottbod” på plats på torgets om kan hyras ut till 

exempel till föreningar. I arbetet med marknader såsom Tosia är det viktigt 

att föreningarna få en möjlighet att vara med. Mark- och 

exploateringsenheten ser att kommunen har ett antal idéer om torgets vidare 

utveckling och delar Teknik- fritid- och Kulturförvaltningens yttrande att det 

är n bra tanke att ta med torget för ordentlig genomlysning i stadslivsanalyse. 

Vidare finns det mycket material att använda vidare genom den 

arkitekttävling som genomfördes från Miljö- och byggnadsnämnden för ett 

antal år sedan. 

 

Stadsarkitekten är hörd i frågan och lämnar följande yttrande: Det finns flera 

fördelar med en sådan satsning, dels gestaltningsmässigt (att hålla ihop 

helheten mm), dels för att locka besökare till torget och stadskärnan. Vi 

behöver att det händer saker i stadskärnan även under tiden vi tar fram vår 

långsiktiga strategi i stadslivsanalysen m.fl. projekt. Kanske behöver dessa 

marknadsstånd inte ha en permanent plats utan kunna tas fram/tas undan och 

användas på olika platser?  

 

Då flera delar inom kommunen är positiva till att arbeta vidare med 

attraktiviteten kring torget bör en utredning genomföras vad som kan göras 

och med vilka medel samt kopplat till medborgarönskemål och tidigare 

material som finns inom kommunen.    

Förslag till beslut 

Alternativ 1: 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat.  

 

Alternativ 2: 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att anser medborgarförslaget besvarat och ge 

teknik- fritid- och kulturförvaltningen i samarbete med andra berörda 

förvaltningar/enheter i uppdrag att genomföra utredning om möjligheter med 

torgförändringar enligt text.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M).  
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Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 497 Dnr 2020-000658 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG angående 
trafiksituationen vid Lidl-/Preeminfarten 

 

Sammanfattning  

Förslagsskrivaren skriver följande: Trafiksituationen vid Lidl- 

/Preeminfarten Jag föreslår att utfarten från CPL Verktygsgatan söderut 

utökas till två filer, vilket skulle förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet. 

Bilister som skall svänga in till Lidl och måste lämna företräde för mötande 

trafik stoppar upp trafiken med risk för köbildning och i värsta fall kökrockar 

Bedömning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att ändra infarten vid Lidl/Preem för 

att förbättra trafiksituationen. Förslagsställaren föreslår att utfarten från 

cirkulationsplatsen Verktygsgatan söderut utökas till två filer, vilket skulle 

förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet.  

Teknik- Fritid- och Kulturnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 

och deras svar lyder: Kommunstyrelsen har givit Strategiska 

utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram en FÖP för området längs 

Karlshamnsvägen och att Mark och exploateringsenheten arbetar med ny in- 

och utfart till Karossen så anser TFK att medförslaget anses besvarat genom 

att dessa enheter arbetar strategiskt med trafiken på Karlshamnsvägen. 

Mark- och exploateringsenheten har under 2021 jobbat med alternativa 

lösningar för in- och utfart mot Stora COOP som öppnar i april 2022. 

Utredning visar att det är möjligt att anlägga två fält ut från cirkulationen 

men att problem finns, dels ledningar, dels markägarfråga dels 

detaljplanefråga. Något beslut finns inte om att genomföra förändringar i 

aktuell cirkulationsplats men att det är möjligt framöver att förändringar 

sker.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Peter Bowin 

(V). 
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Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att ge enheten för mark- och exploatering i 

uppdrag att göra en förändring i enlighet med intentionens i förslaget samt 

anse medborgarförslaget besvarat med detta.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på fframfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge enheten för mark- och exploatering i uppdrag att 

göra en förändring i enlighet med intentionens i förslaget samt anse 

medborgarförslaget besvarat med detta. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 498 Dnr 2022-000004 101 

Delegationsbeslut 2022 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Sammanställning delegationsbeslut, upphandlingsärenden. 

2. Delegationsbeslut, anställning av kommunjurist.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar återrapporterade delegationsbeslut 

till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 499 Dnr 2022-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 
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§ 500 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

1. Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Garda Restaurang AB har försatts i 

konkurs. 

2. Bräkneåns vattenråd, Inbjudan till höstmöte 29/11 

3. Carina Abrahamsson, Bredband på landsbygden 

4. Länsstyrelsen Blekinge, Beslut om ändrade allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Ronneby kommun 

5. Ulf Fembro, brev till KSau angående Ronneby teater 

6. Smajic, skrivelse  

Protokoll 

Cura Individutveckling 2022-11-04 

Protokollsutdrag 

Cura Individutveckling 2022-11-04 § 47 med bilagor.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 501 Dnr 2022-000476 009 

SAIN, ESF-ansökan 

 

Sammanfattning  

Medel för att kunna arbeta med de individer och deltagare som behöver extra 

hjälp för att ta sig till självförsörjning behövs i Ronneby kommun. Därav 

föreslås att Ronneby kommun och verksamheten för Arbetsmarknad och 

Integration tar emot de ansökta medel från Europeiska socialfonden (ESF) 

om projektet blir godkänt. Det finns möjlighet att under 3 års tid få ta del av 

drygt 2,6 miljoner kronor per år till en totalsumma av nästan 8 miljoner. Det 

kräver dock en medfinansiering, som kan hanteras inom kommunal budget. 

Förslaget inbegriper att växla upp medel som i dagsläget redan används till 

målgruppen. Ansökan till ESF skickades 29 september 2022 och svar väntas 

komma 7 december.       

Bedömning 

Ronneby kommun har fortfarande en hög andel som uppbär ekonomiskt 

bistånd. Verksamheten för Arbetsmarknad och integration arbetar aktivt med 

uppdraget att få individer till självförsörjning. För att klara uppdraget har 

verksamheten mer eller mindre alltid ansökt och erhållit externa medel från 

olika projektfinansiärer. Europeiska socialfonden (ESF) har sedan många år 

tillbaka varit en samverkanspart för Arbetsmarknad och Integration i 

Ronneby. ESF har nu en ny utlysning som riktar sig till de frågor och 

individer som verksamheten har i uppdrag att hjälpa. 

 

Målgruppen för projektet är enligt bred definition långtidsarbetslösa 

utrikesfödda som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Vi har bedömt 

deltagarunderlaget enligt följande definition: Arbetslösa utrikesfödda 

individer som genomgått Etableringsprogrammet och uppburit ekonomiskt 

bistånd från 1 till 8 år, dvs med start i perioden 2013 till 2021. 

Vi kan då se att 156 personer, 88 kvinnor och 68 män, i åldern 18 till 65 är 

aktuella hos Försörjningsstödet. I stort sett samtliga har arabiska som 

modersmål. Detta är den primära målgrupp som projektet vill arbeta med. 

 

Projektet har 7TJUGO-metoden som är den grundläggande arbetsmetoden i 

verksamheten. Till det har vi lagt BIP-metoden som också kommer utgöra en 

stomme i projektet. Aktiviteterna i projektet syftar till att genom nya grepp ta 

individerna till självförsörjning. Tanken är att arbeta med interkulturella 

insatser, nära coaching samt i parallella processer för att deltagaren ska ta sig 
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framåt. Samverkan med BIU gällande förstärkt samhällsorientering är också 

en viktig del i projektet. 

 

Projekttiden förslås till 3 år och projektet är tänkt att omfatta totalt 4 

heltidstjänster inklusive medfinansiering. Ekonomisk omfattning på 

projektet är cirka 4,9 miljoner kronor per år där medfinansiering är beslutad 

till 46 % av ESF. Det innebär stödmedel på drygt 2,6 mkr per år från ESF 

och en egeninsatsen för verksamheten på drygt 2,2 mkr per år. 
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Om ESF godkänner projektetbudgeten så rör det sig om totalt 14,7 miljoner 

kronor på tre år där ESF bidrar med 7,9 mkr (54%) och kommunen med 

resterande 6,8 mkr (46%) Detta kommer hanteras i form av arbetande 

timmar av medarbetare inom projektet. Dessa medarbetare belastar den 

kommunala budgeten i verksamheten.       

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott att vid godkännande av projektansökan 

från ESF mottaga medel utifrån ovannämnda beskrivning.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.  

________________ 
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§ 502 Dnr 2022-000634 059 

Miljöcertifiering El 

 

Sammanfattning  

Avtalsleverantören Affärsverken AB avseende el försörjning har meddelat 

att det har varit en omcertifiering av produkten Bra miljöval inför 2023. 

Vilket har resulterat i att få producenter har omcertifierats sig och detta 

innebär att det inte finns säljare av produkten på marknaden just nu. 

 

Alternativ som finns är att vi köper - Ursprungsmärkt el från förnybara 

energikällor med ett indikativt påslag: 8,93 öre/KWh eller köp av – Nordisk 

elmix 

Påslag: 2 öre/KWh.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för första kvartalet 2023 välja 

elleverans av Nordisk elmix till ett påslag om 2 öre/kWh. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  

 

 


