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§ 111 Dnr 2021-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 112 Dnr 2021-000005 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L) och Willy 

Persson (KD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

_______________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(103) 
2021-04-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr 2020-000666 140 

Kommunfullmäktiges uppdrag till verksamheten 2020 
Förbättra företagsklimatet i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Enligt Vision för Ronneby ska näringslivet uppmärksammas som grunden 

för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga 

i samhällsutvecklingen. Alla verksamheter i kommunkoncernen har en viktig 

roll i sina kontakter gentemot näringslivet i vår kommun. Uppdraget är riktat 

mot samtliga nämnder och styrelser i kommunkoncernen. Näringslivschefen 

har tilldelats rollen som samordnare av uppdraget. Arbetet har bedrivits 

under 2020 och innevarande år som en återkommande punkt på 

Koncernledningsgruppen möten och i dialog mellan respektive 

Förvaltningschef och VD för dotterbolag.  

 

Varje förvaltning/bolag har upprättat plan för arbetet med förbättrat 

företagsklimat, bifogas handlingarna. Dessa handlingar har sedan legat till 

grund för en koncernövergripande utvecklingsplan där genomförande till 

stora delar är påbörjat. Utskick av Näringslivsplan kompletterat med 

kommunguide som beskriver handläggning av tillståndsärenden samt vår 

politiska beslutsprocess är utskickad till 550 företag samt tillgänglig på vår 

externa webb. Andra delar är politiskt beslutade processer som nu pågår. 

Digitalisering av bygglovsprocessen är ett av de prioriterade områden som 

enligt tidplan kommer att vara genomfört vid halvsårsskiftet 2021. 

 

Uppdraget har förankrat faktum att hela kommunkoncernen har påverkan på 

vårt företagsklimat och att allas delaktighet är en förutsättning för att uppnå 

förbättring.      

Bedömning 

Uppdraget har till mycket stor del uppfyllt sitt syfte att lyfta betydelsen av ett 

förbättrat företagsklimat samt att hela kommunkoncernen har ett gemensamt 

ansvar i denna fråga. Uppdraget ligger väl i koppling till Ronnebys Vision 

samt beslutade nämndmål. Uppdraget är i grunder en process utan 

tidsbegränsning.       
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Förslag till beslut 

Förslag till beslut är att uppdraget i nuvarande form avslutas. Arbetet drivs 

vidare för genomförande och ytterligare utveckling som en naturlig del i ett 

av de 3 strategiska målområden (Näringslivssamverkan), som 

Koncernledningsgruppen nu fokuserar på.       

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att uppdraget i nuvarande form avslutas och att arbetet 

drivs vidare för genomförande och ytterligare utveckling som en naturlig del 

i ett av de 3 strategiska målområden (Näringslivssamverkan), som 

Koncernledningsgruppen nu fokuserar på. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdraget i nuvarande 

form avslutas och att arbetet drivs vidare för genomförande och ytterligare 

utveckling som en naturlig del i ett av de 3 strategiska målområden 

(Näringslivssamverkan), som Koncernledningsgruppen nu fokuserar på. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 114 Dnr 2018-000181 356 

Ny taxekonstruktion VA- Brukningstaxa 

 

Sammanfattning  

      

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna den reviderade brukningstaxan med 

gällande tid från och med 2021-06-01 samt att ge styrelsen för Ronneby 

Miljö & Teknik i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till brukningstaxa 

som följer svenskt vattens basförslag. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(103) 
2021-04-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Lova Necksten (MP), Malin 

Månsson (S), Jan-Eric Wildros (S), Ola Robertsson (S), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S) och Roger 

Gardell (L). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna den reviderade brukningstaxan med 

gällande tid från och med 2021-06-01.  

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifall Kenneth Michaelssons (C) förslag röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges sex (6) ja-röster och 

elva (11) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med Kenneth Michaelssons (C) förslag.  

 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M)  X  

Åsa Evaldsson (M)  X  

Magnus Persson (M)  X  

Kenneth Michaelsson (C)  X  

Silke Jakob (C)  X  

Roger Gardell (L)  X  

Magnus Pettersson (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Malin Månsson (S) X   

Ola Robertsson (S) X   

Jan-Eric Wildros (S) X   

Lova Necksten (MP) X   

Nicolas Westrup (SD)  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Anders Oddsheden (SD)  X  

Gina Hellberg Johansson (SD)  X  

Tony Holgersson (SD)  X  

Totalt  6 11  
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade 

brukningstaxan med gällande tid från och med 2021-06-01. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Magnus Petterssons (S) förslag.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 115 Dnr 2021-000177 179 

Förstudie om gemensamt räddningstjänstförbund för 
räddningstjänsterna i Sölvesborg, Olofström, 
Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Tingsryd, Lessebo 
och Uppvidinge kommuner 

 

Sammanfattning  

Idag är räddningstjänst för Sölvesborgs, Olofströms och Karlshamns 

kommuner organiserat i kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 

Blekinge, Ronneby och Karlskrona kommun i Räddningstjänsten Östra 

Blekinge samt Uppvidinge, Lessebo och Tingsryds kommun i 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg.  

Möten med kommunstyrelsens ordförande i dessa kommuner har utmynnat i 

förslag att genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för 

ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst med inriktningen att ett 

sådant kommunalförbund i så fall skulle kunna bildas från och med nästa 

mandatperiod dvs från 2023-01-01.  

Bedömning 

Förstudien ska belysa förutsättningarna för att genom ett gemensamt 

kommunalförbund för räddningstjänst 

- stärka räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra uthålligheten,  

- förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete,  

- förbättra möjligheterna till utbildning och fortbildning i verksamheten,  

- kostnadseffektivisera verksamheten, 

- säkra framtida kompetensförsörjning och  

- skapa karriärvägar för medarbetare. 

 

Uppdragsbeskrivning, förstudiestruktur och tidplan tas fram av Ronneby 

kommun och kommuniceras med härför aktuella kommuner och 

kommunalförbund för räddningstjänst.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen i Ronneby kommun beslutar att  

Genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för 

kommunerna Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, 

Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge att bilda ett gemensamt 

kommunalförbund för räddningstjänst från och med 2023-01-01. 

 

Förstudien utredningen ska belysa förutsättningarna för att stärka 

räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra uthålligheten, förbättra 

möjligheterna till olycksförebyggande arbete, utbildning och fortbildning i 

verksamheten, kostnadseffektivisera verksamheten, framtida 

kompetensförsörjning och karriärvägar för medarbetare. 

 

Ansvaret för genomförande av förstudien läggs på Ronneby kommun. 

Arbete genomförs i samråd och dialog med övriga kommuner som också åtar 

sig, att utefter behov, bidra med underlag mm till förstudien.  

Deltar i debatten 

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

(S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Genomföra en förstudie med syfte att belysa förutsättningarna för 

kommunerna Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby, 

Karlskrona, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge att bilda ett 

gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst från och med 

2023-01-01. 

 

2. Förstudien utredningen ska belysa förutsättningarna för att stärka 

räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra uthålligheten, 

förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete, utbildning 

och fortbildning i verksamheten, kostnadseffektivisera verksamheten, 

framtida kompetensförsörjning och karriärvägar för medarbetare. 

 

3. Ansvaret för genomförande av förstudien läggs på Ronneby 

kommun. Arbete genomförs i samråd och dialog med övriga 

kommuner som också åtar sig, att utefter behov, bidra med underlag 

mm till förstudien. 

________________ 

Exp: 

Sölvesborgs kommun 

Olofströms kommun 

Karlshamns kommun 

Karlskrona kommun 

Tingsryds kommun 

Lessebo kommun 

Uppvidinge kommun 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 
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§ 116 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. 

 

Sista punkten gällande; att färdigställa utredning av kommunens medverkan 

i olika aktörers trygghetsboenden.  Utredning av former och förutsättningar 

för trygghetsboende – kommunala åtaganden. Utredningen har 
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avrapporterats och beslut fattats av KF 2020-09-24 § 209 där 

kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1. Ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att säga upp samtliga 

hyreskontrakt för gemensamhetslokaler på trygghetsboende. 

2. Riktlinjer antagna 2013-12-12 av kommunfullmäktige upphör i 

samband med att sista gällande hyreskontrakt löper ut. 

3. Ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

vad, hur och var förvaltningen ska erbjuda de äldre aktiviteter i 

kommunen utifrån var behov och målgrupp finns. Arbetet med att ta 

fram dessa nya riktlinjer ska redovisas till kommunstyrelsens 

arbetsutskott senast i december månad 2020. 

4. Inga nya lokalkontrakt för mötesplats på trygghetsboende, eller 

annan lokal med samma syfte, tecknas innan dessa riktlinjer är 

framtagna och fastställda.      

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 
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utökad budget för årliga inköp av aktuell befolkningsstatistik, samt 

befolkningsprognos vid behov. 

 

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 

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 

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.   

 

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 vid behov, 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), Kenneth Michaelsson 

(C), Annette Rydell (S) och Magnus Pettersson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar 

följande: 

1. Kommunstyrelsen överlämnar ovanstående som yttrande till 

revisionen avseende granskningsrapporten av boendeformer för 

äldre. Kommunstyrelsen låter även informera revisionen om att vård- 

och omsorgsnämnden än inte återkommit med någon återrapportering 

kring punkt tre i kommunfullmäktige beslut 2020-09-24 § 209 men 

att detta är på gång och kommer sker framöver.  

2. Kommunstyrelsen ger 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.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunstyrelsen överlämnar ovanstående som yttrande till 

revisionen avseende granskningsrapporten av boendeformer för 

äldre. Kommunstyrelsen låter även informera revisionen om att vård- 

och omsorgsnämnden än inte återkommit med någon återrapportering 

kring punkt tre i kommunfullmäktige beslut 2020-09-24 § 209 men 

att detta är på gång och kommer sker framöver.  

2. Kommunstyrelsen ger 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: 

Revisionen 

Mara Barrdahl Andersson, strategiska utvecklingsenheten  
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§ 117 Dnr 2021-000124 253 

Ny ansökan köp av mark från Bökenäs 1:48 

 

Sammanfattning  

Ansökan om att få köpa del av Bökenäs 1:48 har inkommit för andra gången. 

Sökande önskar bygga fritidshus på tomten i anslutning till befintlig 

villabebyggelse. Den tidigare ansökan avsåg permanentbostad. Tomten är 

inte detaljplanelagd och stora delar av tomten är strandskyddad. Förra 

ansökan om köp av mark har prövats utav förvaltningsrätten som avslog 

överklagandet.  

Bedömning 

Ansökan om att få köpa delar av Bökenäs 1:48 har inkommit för andra 

gången. Sökande önskar uppföra en fritidsbostad på tomten. Förra ansökan 

(2020) avsåg permanentbostad. Tomten måste om en försäljning ska ske 

avstyckas.  

Detaljplan saknas för området vilket innebär att förhandsbesked behöver 

sökas.  

Strandskydd gäller för nästan hela tomten och möjligheten till 

strandskyddsdispens är inte utesluten.  

Delar av området är utarrenderat till campingen men området används inte i 

den utsträckning som arrendeavtalet medger. Inga övriga kommunala 

intressen finns på området. Lämpligheten i samlad bebyggelse gör att en 

villa skulle ses som lämplig komplettering. Om försäljning ska ske bör 

positivt förhandsbesked beviljas innan försäljning. Med tanke på närheten till 

campingen så är försäljning tveksam.  

Förra ansökan om försäljning blev beslutet att inte sälja marken. Beslutet 

överklagades av sökanden till förvaltningsrätten i Växjö. Domen följde 

kommunens beslut och överklagandet avslogs.  

Förhållanden i den ny ansökan innebär inte så väsentliga förändringar från 

tidigare ansökan och försäljning av marken bör därför avslås. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

avslå ansökan om köp av mark.  

Arbetsutskottets beslut 2021-3-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan 

om köp av mark. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om köp av mark. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef 

Sökande 
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§ 118 Dnr 2020-000685 101 

Föreläggande om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen - Sune Håkansson 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut av den 26 november 2020, § 292, Dnr 

2020/499, ”Folkets hus Kallinge, förfrågan om köp av fastighet” har 

överklagats av Sune Håkansson. Överklagandet handläggs av 

Förvaltningsrätten i Växjö, mål nr. 5774-20. 

 

Undertecknad kommunjurist har yttrat sig laglighetsprövningen den 22 

februari 2021.  

 

Yttrandet har lämnats med stöd av p. 1.5 i kommunstyrelsens 

delegationsordning och kommunstyrelsen ska besluta om yttrandet ska 

vidhållas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås fastställa kommunjuristen yttranden den 22 

februari 2021 som har lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 

5774-20.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

kommunjuristen yttranden den 22 februari 2021 som har lämnats in till 

Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 5774-20. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kommunjuristen yttranden den 22 februari 2021 

som har lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 5774-20. 

________________ 

Exp: 

Julia Brorsson, kommunjurist  
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§ 119 Dnr 2020-000647 003 

Reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge 

 

Sammanfattning  

Bakgrund 

År 2011 övertog kommunerna ansvaret för hemsjukvården och ett stort antal 

hjälpmedel förskrivna enligt Hälso- och sjukvårdslagen gick från 

landstingets ansvar till kommunernas. Det beslöts därför att Blekinges fem 

kommuner och landsting tillsammans skulle tillsätta en gemensam nämnd 

vars ansvar var att besluta om och ansvara för alla hjälpmedel inom hälso- 

och sjukvårdslagen. Undantaget ortopedtekniska- och hörselhjälpmedel. 

Samverkansnämnden bildades och ett avtal och reglemente togs fram. 2016 

reviderades reglementet och uppdraget att inkludera även hjälpmedel enligt 

Socialtjänstlagen lades till. Dock togs aldrig denna revidering för beslut i 

samverkansnämnden och inte heller skickades reglementet eller nytt avtal för 

beslut i någon av alla 6 fullmäktige. Ändringen var alltså aldrig giltig. 

 

Januari 2019 bildades Region Blekinge och ett förslag till nytt reglemente 

togs fram av regionjurist tillsammans med Hjälpmedelscenters 

verksamhetschef och Samverkansnämndens ordförande. Förslaget, som då 

inkluderade hjälpmedel enligt socialtjänstlagen, skickades ut till Blekinge 

äldreförvaltningars förvaltningschefer för synpunkter och tre av dem svarade 

att de inte hade några anmärkningar. Övriga svarade inte. September 2019 

togs ärendet upp för beslut i samverkansnämnden men återremitterades då 

till regionstyrelsen med en anmärkning. Något svar kom aldrig tillbaka från 

regionstyrelsen. Eftersom det enda reglemente och avtal som finns är från 

2011 är det viktigt att nytt reglemente och avtal beslutas. Ursprunget till 

samverkansnämnden och det avtal som slöts är att samordna det 

hjälpmedelsansvar som de fem kommunerna och landstinget hade 

gemensamt, det vill säga hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen.  

 

Socialtjänstlagen ansvarar enbart 5 av 6 huvudmän för och bör därmed inte 

ingå i uppdraget, reglementet och avtalet om inte samtliga huvudmän 

uttryckligen önskar det. I förslaget för det nya reglementet finns därför inte 

hjälpmedel enligt socialtjänstlagen med. I övrigt är det inga skillnader mot 

det förslag som skickades ut till förvaltningscheferna juni 2019. 
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Det reviderade samverkansavtalet är tänkt att gälla fr o m den 1 april 2021 

under förutsättning att fullmäktige i regionen samt de berörda kommunerna 

har godkänt avtalet genom ett lagakraftvunnet beslut.  

Bedömning 

Ledningen av Region Blekinges verksamheter utövas av nämnder och 

styrelser med ansvarsfördelning enligt de av regionfullmäktige fastställda 

reglementena. 

 

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser och 

vakar över att Region Blekinge fullgör sina åligganden inom olika 

verksamheter utifrån regionfullmäktiges beslut samt enligt lag och andra 

författningar. 

Regionstyrelsen utövar även ägarskap för verksamheter i egen regi. Ansvaret 

innebär att styrelsen har ett samordningsansvar för att verksamheter i egen 

regi bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 

 

Kommunfullmäktige behöver anta ett reviderat avtal samt reglemente som 

innehåller de nödvändiga ansvarsområdena.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till att ingå nytt samverkansavtal och 

reglemente för samverkansnämnden i Blekinge. För reglementet och avtalets 

giltighet förutsätts att samtliga Blekingekommuner och region fattar samma 

beslut. 

 

Avtalet ersätter nuvarande avtal från 1 januari 2011.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige ingå nytt samverkansavtal och reglemente för 

samverkansnämnden i Blekinge. För reglementet och avtalets giltighet 

förutsätts att samtliga Blekingekommuner och region fattar samma beslut. 

 

Avtalet ersätter nuvarande avtal från 1 januari 2011. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ingå 

nytt samverkansavtal och reglemente för samverkansnämnden i Blekinge. 

För reglementet och avtalets giltighet förutsätts att samtliga 

Blekingekommuner och region fattar samma beslut. 

 

Avtalet ersätter nuvarande avtal från 1 januari 2011. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 120 Dnr 2021-000122 003 

Ändring av reglemente kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Med anledning av beslut i kommunfullmäktige om överföring av ansvaret 

för utarbetandet av detaljplaner från miljö- och byggnadsnämnden till 

kommunstyrelsen föreslås ändringar i kommunstyrelsens reglemente 

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2021, § 46, dnr KS 2020/590, att, 

bland annat, överföra ansvaret för utarbetandet av detaljplaner från miljö- 

och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Med anledning av att 

fullmäktiges beslut behöver reglementet för kommunstyrelsen revideras.  

 

Förslaget är att de punkter som idag finns i reglementet för miljö- och 

byggnadsnämnden flyttas över till kommunstyrelsens reglemente i sin 

helhet. Punkterna (1-9) är föreslagna att placeras i 4 § i kapitel 5 under 

rubriken ”Mark-, plan- och byggnadsväsendet”.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 

reglementet för kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 121 Dnr 2021-000123 003 

Ändring av delegationsordning kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Med anledning av beslut i kommunfullmäktige om överföring av ansvaret 

för utarbetandet av detaljplaner från miljö- och byggnadsnämnden till 

kommunstyrelsen föreslås ändringar i kommunstyrelsens 

delegationsordning. Förutom att hela kapitel 6 är nytt i delegationsordningen 

så är även punkterna 5.19-5.24 tillagda.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2021, § 46, dnr KS 2020/590, att, 

bland annat, överföra ansvaret för utarbetandet av detaljplaner från miljö- 

och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Till följd av att fullmäktiges 

beslut så behöver delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras. 

Delegationspunkterna som rör styrelsens nya ansvar är tillagda i ett nytt 

kapitel 6, ”planärenden”. Föreslagna punkter är tagna från 

delegationsordningen för miljö- och byggnadsnämnden. Dock har mark- och 

exploateringsenheten (MEX) redan delegation från kommunstyrelsen 

avseende punkterna 6.4-6.9, varför förslaget är att de inte ska finnas med 

även under kapitel 6. De ärendena handläggs idag av MEX. Punkterna 6.11-

6.16 är allmänna delegationer som avser planärenden. Samma delegationer 

har lagts till avseende mark och exploatering under kapitel 5, punkterna 

5.19-5.24.  

 

En förkortning är tillagd på s. 4.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunstyrelsen att anta 

ändringarna i kommunstyrelsens delegationsordning.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

ändringarna i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen antar ändringarna i kommunstyrelsens 

delegationsordning. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören 

Chefen för enheten för strategisk samhällsutveckling 

Kommunjuristen 
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§ 122 Dnr 2020-000611 011 

Förlängning av Funktionshinderpolitiskt program 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns funktionhinderpolitiska program har utarbetats med 

avsikt att skapa en struktur för uppfyllandet av såväl nationellt mål och 

inriktning för funktionshinderspolitiken som FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. Funktionshinderpolitiskt program för 

Ronneby kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-10-29. Under 2019 

tog kommunfullmäktige beslut om att förlänga programmet till 2020-12-31 

(2019-01-31§37). 

 

Efter ett beslut av Koncernchefsgruppen 2020-02-21 har Strategisk 

utvecklingsenhet påbörjat ett uppdrag med att ta fram ett styrdokument för 

hållbarhet. Inriktningen är frågor som rör social hållbarhet och männskliga 

rättigheter blir en del av detta styrdokument. Förslaget är därmed 

styrdokument för hållbarhet ersätter det funktionshinderpolitiska 

programmet. Tidsplanen för uppdraget med att ta fram ett styrdokument för 

hållbarhet har förlängts till och med 2021 på grund av arbete med covid-19. 

Utifrån det föreslås det Funktionshinderpolitiska programmet förlängas till 

och med 2021.  

Bedömning 

Det finns ett behov av att anpassa och revidera det funktionhinderpolitiska 

programmet efter nuvarande nationella inriktningar samt Ronneby kommuns 

nuvarande behov och organisation. Den nationella funktionshinderpolitiken 

tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga 

rättigheter. Ronneby kommun strategiska målområden from 2021 lyfter fram 

mänskliga rättigheter och ickediskriminering, vilket gör att frågorna kan och 

bör integreras i verksamheternas ordinarie leding och styrning. 

 

Syftet med uppdraget som beskrivs ovan är att ta fram ett 

kommunövergripande styrdokument för hållbarhet. Frågor som rör 

mänskliga rättigheter ligger i den sociala aspekten av hållbarhetsbegreppets 

tre delar (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet). Målet med 

styrdokumentet är att få ett samlat hållbarhetsarbete i kommunkoncernen och 

uppnå synergier mellan de tre hållbarhetsdimensionerna. Under pågående 
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process med att ta fram ett styrdokument för hållbarhet bör 

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun förlängas ett år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga Funktionshinderpolitiskt program Ronneby 

kommun till och med 2021.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga Funktionshinderpolitiskt program Ronneby 

kommun till och med 2021. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga 

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun till och med 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 123 Dnr 2021-000153 001 

Uppdrag till Socialnämnden - beslut av KF 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-02-23 § 21 

Försörjningsenheten arbetar dels med att utreda rätten till och fatta beslut om 

ekonomiskt bistånd och dels med att upprätta arbetsplaner med målet att 

jobba ut försörjningsstödstagare i egen försörjning. Enheten är indelad i två 

grupper: ekonomigrupp och planeringsgrupp där handläggarna jobbar med 

respektive uppdrag. Ekonomigruppen består av 6 handläggare och 

planeringsgruppen av 7 handläggare. En omfördelning av resurserna gjordes 

medvetet under förra året för att förstärka planeringsgruppen då fokus har 

varit ett aktivt arbete med att jobba ut försörjningsstödstagare i egen 

försörjning genom att upprätta arbetsplaner, följa upp planerna och anvisa 

kompetenshöjande insatser via Arbetsmarknadsenheten.  

Till detta läggs nu det praktiska arbetet med att anskaffa praktikplatser för 

försörjningsstödstagare, vilket innefattar kontakter med arbetsgivare, 

matchning av individer för utsättning på arbetsplatsen, uppföljning på 

arbetsplatsen m.m. Detta är ett resurskrävande arbete som ska genomföras 

inom befintlig budgetram, vilket kommer få inverkan på effektiviteten för 

planeringshandläggarnas ordinarie uppdrag.      

Bedömning 

Resursmässigt är det inte möjligt att avvara en heltidstjänst till anskaffning 

av praktikplatser. Att lägga ut praktikanskaffningen på samtliga 

planeringshandläggare skulle inte bli effektivt, därför kommer en 

planeringshandläggare att jobba med uppdraget i kombination med sitt 

ordinarie uppdrag som planeringshandläggare.  

Det bedöms vara rimligt att handläggaren jobbar med max 10 deltagare i 

praktik samtidigt, men beroende på utfallet av insatserna för individen kan 

det totala antalet under året inte preciseras. 

Målgruppen är arbetslösa försörjningsstödstagare och anvisningar görs enligt 

4 kap 4 § Socialtjänstlagen.  

Socialtjänstlagen 4 kap. 4 § ”Socialnämnden får begära att den som får 

försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller 

annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat 

erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  
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Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket 

ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja 

sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in 

på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den 

ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 

förutsättningar.  

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas 

enligt första stycket. Lag (2013:421)”  

Process för anvisning till kompetenshöjande insats  

      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta;  

att anta ovanstående information om det av kommunfullmäktige beslutade 

uppdraget att inom budgetram arbeta med att hitta praktikplatser eller 

motsvarande arbetsmarknadsåtgärder för de som uppbär försörjningsstöd och 

inte har sysselsättning.      

Socialnämndens beslut 2021-02-23 

Socialnämnden beslutar;  

- att anta ovanstående information om det av kommunfullmäktige 

beslutade uppdraget att inom budgetram arbeta med att hitta 

praktikplatser eller motsvarande arbetsmarknadsåtgärder för de som 

uppbär försörjningsstöd och inte har sysselsättning.  

- att en uppföljning av uppdraget ska ske i juni.  
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Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 124 Dnr 2021-000149 730 

Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter 
för vård- och omsorgsnämnden 2021 

 

Sammanfattning  

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden justeras årligen procentuellt 

utifrån ändringar i prisbasbeloppet. Detta tillika eventuella ändringar vad 

gäller lag om förbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av Vård-

och omsorgsnämnden. Övriga ändringar hänskjuts till Kommunfullmäktige.  

I samband med den årliga justeringen av avgifterna föreslås en ökning av 

hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 konor/hemtjänsttimma och att denna 

föreslås gälla från 2021-03-01.  

Vid föreslagen avgiftsökning 2020, från 160 kronor till 220 kronor beslutade 

Vård- och omsorgsnämnden göra ökningen i två steg. Ökningen inför 2020 

blev från 160 kronor till 190 kronor. Nu föreslås steg två av avgiftsökningen 

ske upp till 220 kronor.  

Vidare föreslås ett tillägg under rubriken ”Reducering av 

hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen för 

avgiftshandläggarna då de ska hantera avgiftsreducering.  

Alla föreslagna ändringar och tillägg gällande 2021 står med röd skrift i den 

bifogade Författningssamlingen och de borttagna gällande 2020 är 

överstrukna.   

 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:  

 Att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom 

vård- och omsorgsnämnden för 2021utifrån prisbasbelopp och att 

dessa ska gälla från 210301.  

 Att godkänna en ökning av hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 

konor/hemtjänsttimma samt att denna ska gälla från datum beslutat 

av kommunfullmäktige.  

 Att föreslå Vård- och omsorgsnämnden föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anta Författningssamlingen ”Avgifter Vård- och 

omsorgsnämnden”.  
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 Att godkänna tillägget under rubriken ”Reducering av 

hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen av 

avgifter.      

Bedömning 

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden justeras årligen procentuellt 

utifrån ändringar i prisbasbeloppet. Detta tillika eventuella ändringar vad 

gäller lag om förbehållsbelopp. Beslut om de nya avgifterna samt från när 

dessa skall gälla fattas av Vård- och omsorgsnämnden. Övriga ändringar 

hänskjuts till Kommunfullmäktige.  

Prisbasbeloppet har från 2020 ökat från 47 300 till 47 600 år 2021. Här med 

har avgifterna procentuellt ökat med 0,63 %.  

I samband med den årliga justeringen av avgifterna föreslås en ökning av 

hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 konor/hemtjänsttimma och att denna 

föreslås gälla från beslutat datum från kommunfullmäktige.  

Vid beslut i Vård- och omsorgsnämnden inför avgiftsökning 2020, från 160 

kronor till 220 kronor beslutade kommunfullmäktige att genomföra ökningen 

i två steg. Ökningen 2020 beslutades bli 160 kronor till 190 kronor. Nu 

föreslås steg två av avgiftsökningen ske upp till 220 kronor.  

En sammanställning över avgifter i Blekinges övriga kommuner samt 

Hässleholms kommun nedan.  

 

2021  Ronneby  Karlskrona  Karlsham

n  

Sölvesborg  Olofström  Hässleholm  

Maxtaxa  2138 kr  2139  2138 kr  1 904 kr  2138 kr  2138  

Hemtjänst  220 kr  513 kr  

(Nivå 1)  

348 kr  238 kr  269 kr  

(Nivå 1)  

344 kr  

 

Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man 

har i pension och vad man har för tillgångar. Enligt socialtjänstlagen (SoL) 

får den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans 

med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst det fastställda 

högkostnadsskyddet enligt SoL.  

Vidare föreslås ett tillägg under rubriken ”Reducering av 

hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen för 

avgiftshandläggarna då de ska hantera avgiftsreducering.  

Förtydligandet gäller att vid övrig frånvaro, föranmäld annan frånvaro eller 

vid bortfall av enstaka insatser ska utfört antal timmar understiga det antal 

timmar som utgör maxtaxa, för att reducering av avgiften ska göras.  
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Maxtaxa = Gräns för antal timmar för reducering.  

Timpris  

Alla föreslagna ändringar och tillägg gällande 2021 står med röd skrift i den 

bifogade Författningssamlingen och de borttagna gällande 2020 är 

överstrukna.      

Förslag till beslut 

 Att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom 

vård- och omsorgsnämnden för 2021 utifrån prisbasbelopp och att 

dessa ska gälla från 210301.  

 Att godkänna en ökning av hemtjänsttaxan från 190 kronor till 220 

konor/hemtjänsttimma samt att denna ska gälla från datum beslutat 

av kommunfullmäktige.  

 Att föreslå Vård- och omsorgsnämnden föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anta Författningssamlingen ”Avgifter Vård- och 

omsorgsnämnden”.  

 Att godkänna tillägget under rubriken ”Reducering av 

hemtjänst/omvårdnadsavgift” för att tydliggöra handläggningen av 

avgifter.  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna den årliga 

procentuella ökningen av avgifterna inom vård- och 

omsorgsnämnden för 2021 utifrån prisbasbelopp.  

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att anta författningssamlingen Avgifter vård- och omsorgsnämnden 

enligt bilaga.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta författningssamlingen Avgifter vård- och 

omsorgsnämnden enligt bilaga.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

författningssamlingen Avgifter vård- och omsorgsnämnden enligt bilaga.   

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 125 Dnr 2021-000150 739 

Hyra Sörby Center 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-02-24 § 23 

Hösten 2019 fick förvaltningschefen i uppdrag av KF att teckna kontrakt med 

Sörbycenter, KF-beslut 2019-12-18 § 384. Delar av vård- och 

omsorgsverksamheten flyttade in på Sörby center. Pga att den lokal man 

lämnade hanterades som internhyra, fick nämnden dock ej kompensation för 

den nya hyran på 575 tkr/år. Denna hyra fick hanteras inom befintlig budgetram.         

Bedömning 

Vård- och omsorgsförvaltningen bör få kompensation för hyran på 575 

tkr/år, istället för att hantera den inom befintlig budget.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden 

besluta, att föreslå kommunfullmäktige att ersätta vård- och 

omsorgsförvaltningen för hyran på Sörbycenter, 575 tkr/ år.        

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-02-23 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

ersätta vård- och omsorgsförvaltningen för hyran på Sörbycenter, 575 tkr för 

2021 samt kommande indexuppräkning. 

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ersätta vård- och omsorgsförvaltningen för hyran på 

Sörbycenter, 575 tkr/ år. Finansiering sker via den extra reserv som finns på 

de centrala kontona.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att ersätta vård- och 

omsorgsförvaltningen för hyran på Sörbycenter, 575 tkr/ år. Finansiering 

sker via den extra reserv som finns på de centrala kontona.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 126 Dnr 2021-000104 220 

Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual 

 

Sammanfattning  

År 2011 antogs ”Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i 

Ronneby kommun - Hållbar utveckling inspirerad av Cradle to Cradle®” av 

Kommunfullmäktige. 

 

Det generella programmet följs upp inför respektive 

nybyggnads/renoveringsprojekt genom att kommunen tillsammans med 

aktuella byggherrar tar fram ett mer detaljerat kvalitetsprogram med mätbara 

mål, ett projektspecifikt kvalitetsprogram. 

  

Genom projektet ”Energisamverkan Blekinge” har en hållbar byggmanual 

tagits fram i samverkan mellan kommunerna, kommunala byggbolag och 

Region Blekinge. Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt 

arbetsverktyg för projektledare, beställarorganisation med flera för att ta 

fram projektspecifika kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i respektive 

byggprojekt. 

 

Manualen ska även bidra till ökad kunskap om vad hållbart byggande 

innebär, både hos beställare och hos entreprenörer. Via manualen kan 

offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara 

byggnader i länet. För att uppnå ett samarbete om hållbart byggande i länet 

behöver kommuner/ kommunala bolag/regionen ta ett politiskt beslut om att 

de ska arbeta enligt manualen. Manualen i sig ska vara ett arbetsdokument 

som uppdateras kontinuerligt.  

Bedömning 

År 2011 antogs ”Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i 

Ronneby kommun - Hållbar utveckling inspirerad av Cradle to Cradle®” av 

Kommunfullmäktige. 

 

Kvalitetsprogrammet ska användas som ett verktyg för att säkerställa att 

antagna miljö- och folkhälsomål och andra kvalitetsmål implementeras och 

genomförs i planering, exploatering och renovering av den byggda miljön i 
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Ronneby kommun. Det generella programmet följs upp inför respektive 

nybyggnads/renoveringsprojekt genom att kommunen tillsammans med 

aktuella byggherrar tar fram ett mer detaljerat kvalitetsprogram med mätbara 

mål, ett projektspecifikt kvalitetsprogram. 

 

Sedan 2011 har det generella kvalitetsprogrammet för Ronneby används vid 

nybyggnation och renoveringar och en Cradle to Cradle manual har tagits 

fram som ett praktiskt verktyg för att omsätta fokusområdena i 

kvalitetsprogrammet till aktiviteter och mätbara mål. 

 

Då Ronneby kommun delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta med 

en Cradle to Cradle®-manual för byggnation i projektet Energisamverkan 

Blekinge var det flera kommuner/kommunala bostadsbolag i länet som 

framförde att man borde ha en gemensam manual för hållbart byggande i 

Blekinge. Ett gemensamt synsätt på hur man kan arbeta med 

hållbarhetsaspekter inom byggnation skulle underlätta både för oss och för 

de entreprenörer som vi samverkar med. Energisamverkan Blekinge startade 

därför upp en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till 

regional manual för hållbart byggande. 

 

De projektspecifika kvalitetsprogrammen lägger fast ambitionsnivån för 

aspekter som inte kan eller bör regleras i detaljplan. De ska vara länken 

mellan detaljplan, markanvisning, bygglov och köpeavtal och utgöra basen 

för dialog med berörda byggherrar.  

 

Genom projektet ”Energisamverkan Blekinge” har en hållbar byggmanual 

tagits fram av i samverkan mellan kommunerna, kommunala byggbolag och 

Region Blekinge. Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt 

arbetsverktyg för projektledare, beställare, byggherre, arkitekter och 

entreprenörer. I samband med olika byggprojekt inriktade på nyproduktion 

eller ombyggnation/renovering ska manualen användas som ett underlag för 

att ta fram projektspecifika kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i 

respektive byggprojekt.  

 

Manualen ska även bidra till ökad kunskap om vad hållbart byggande 

innebär, både hos beställare och hos entreprenörer. Via manualen kan 

offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara 

byggnader i länet. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(103) 
2021-04-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

För att uppnå ett samarbete om hållbart byggande i länet behöver 

kommuner/kommunala bolag/regionen ta ett politiskt beslut om att de ska 

arbeta enligt manualen. Manualen i sig ska vara ett arbetsdokument som 

uppdateras kontinuerligt. Olofströms kommun har varit först ut med att anta 

manualen på politisk nivå. 

 

Genom en gemensam manual kan vi i Blekinge sätta en gemensam standard 

för vårt arbete och höja kunskapsnivån om hållbart byggande.  

Förslag till beslut 

Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att Ronneby kommun 

arbetar enligt manualen ”Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk 

manual”.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Ronneby kommun arbetar enligt manualen ”Hållbar 

byggnation i Blekinge - en praktisk manual”. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att Ronneby kommun 

arbetar enligt manualen ”Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk 

manual”. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 127 Dnr 2021-000134 214 

Uppdatering av åtgärds- och prioriteringsplan för 
bearbetning av detaljplaner i kustzonen 

 

Sammanfattning  

I samband med att Ronneby 2035- förslag till översiktsplan för Ronneby 

kommun antogs fick miljö- och byggnadsförvaltningen ett särskilt uppdrag 

att upprätta en åtgärds- och prioriteringsplan för bearbetning av detaljplaner i 

kustzonen (MBN 2018/218). Planen bedöms idag ofullständig då den inte i 

tillräcklig grad analyserar förutsättningarna för planläggning. Att skapa ett 

uppdaterat dokument bedöms därför angeläget för att titta på vilka hinder 

och möjligheter som finns i områdena, samt analysera rimligheten att gå 

vidare med uppdatering av detaljplaner i kustzonen.  

Bedömning 

Bakgrunden till den befintliga åtgärds- och prioriteringsplanen var att det 

finns ett flertal äldre detaljplaner i kustzonen vars planbestämmelser inte 

bedömdes motsvara dagens behov av bebyggelse och en uppdatering av 

detaljplanerna bedömdes därför aktuell. Det var ett komplext arbete med 

många parametrar att väga samman, så som översiktsplanens intensioner, 

kustbebyggelsens befintliga karaktär och stigande havsnivåer. 

 

Idag upplever förvaltningen att dokumentet utgör en grund för arbetet att 

prioritera uppdatering av detaljplaner i kustzonen. Däremot har det uppstått 

problem då förutsättningarna för att kunna uppdatera detaljplaner bedöms 

inte ha varit tillräckligt utredda i den tidigare åtgärds- och 

prioriteringsplanen. Under de år som gått sedan dokumentet skrevs har vi 

även fått nya lärdomar och kraven på detaljplaner har blivit hårdare. Nyligen 

har ett planuppdrag i Sörkåsa (diarienummer MBN 2020/247) dragits 

tillbaka av Miljö- och byggnadsnämnden då förutsättningarna på platsen, 

med bland annat risk för översvämning, var sådana att nämnden bedömde att 

det inte var rimligt att uppdatera detaljplanen. För att undvika att liknande 

sker i framtiden föreslår förvaltningen en uppdatering av den tidigare 

åtgärds- och prioriteringsplanen. I arbetet ska förvaltningen titta djupare på 

förutsättningarna för respektive plats och analysera möjligheterna att 

uppdatera detaljplanerna. Det handlar exempelvis om att titta på vem som 

står för kostnaden för planarbetet, risk för översvämning, insatstider för 
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räddningstjänst, väghållningsansvar och utbyggnad av infrastruktur såsom 

gatunät samt vatten och avlopp.  

 

I samband med arbetet kan det bli aktuellt att justera avgränsningen för vilka 

planer som analyseras och då eventuellt inrymma fler detaljplaner i 

kustzonen. Det handlar om områden där bygglovsenheten har upplevt att 

uppdatering av gällande detaljplaner hade varit positivt för att möjliggöra 

ökad bostadsbebyggelse.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att ge 

planenheten, Enheten för strategisk samhällsutveckling, i uppdrag att 

upprätta en uppdatering av Åtgärds- och prioriteringsplanen för bearbetning 

av detaljplaner i kustzonen.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge enheten 

för strategisk samhällsutveckling, i uppdrag att upprätta en uppdatering av 

Åtgärds- och prioriteringsplanen för bearbetning av detaljplaner i kustzonen. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen ger enheten för strategisk samhällsutveckling, i uppdrag 

att upprätta en uppdatering av Åtgärds- och prioriteringsplanen för 

bearbetning av detaljplaner i kustzonen. 

________________ 

Exp: 

Krister Svensson, strategisk utvecklingschef  

Karolina Bjers, planarkitekt 
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§ 128 Dnr 2020-000571 340 

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 

 

Sammanfattning  

Den 1 november 2020- 30 april 202I genomför Vattenmyndigheten för Södra 

Östersjöns vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och 

kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren. Följande handlingar ingår i 

samrådet:   

 Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor). 

 Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga)  

 Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer  

 Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och 

torka 

 Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB). 

 

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön ser helst att ni använder det 

webbformulär som har tagits fram för att svara på samrådet. Det underlättar 

vår sammanställning och gör att vi enklare kan väga samman synpunkterna. 

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på alla delar av materialet, men det 

är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Välj ut de delar som din 

organisation känner er berörda av.  

 

Notera också att vattenmyndigheten samråder särskilt om 

miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som påverkas av vattenkraft. 

Detta samråd påbörjas l- mars 2O2t och avslutas 30 april 2021-.|detta samråd 

gäller det påverkan från den vattenkraft som omprövas 2022-2024, enligt 

den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften, NAP.  

Bedömning 

Den största förändringen från tidigare cykler av åtgärdsprogrammet är en ny 

åtgärd för vattenplanering för kommunerna. Nytt är också att det finns en 

delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka. 
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Framtagande om förslag på yttrande från Ronneby kommun har 

kommunledningsförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen och 

Miljöteknik gemensamt sammanställt. Förslag på yttrande finns i bilaga 

Vattenmyndighetens samråd – Ronneby kommuns yttrande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämnat 

bifogat förslag på yttrande som kommunens yttrande över 

Vattenförvaltningen 2021-2027.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna bifogat 

förslag på yttrande som kommunens yttrande över Vattenförvaltningen 

2021-2027. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar bifogat förslag på yttrande som kommunens 

yttrande över Vattenförvaltningen 2021-2027. 

________________ 

Exp: 

Vattenmyndigheten Södra Östersjön 
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§ 129 Dnr 2020-000572 439 

Remiss gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet 
för havsmiljön och tillhörande 
miljökonsekvensutredning 

 

Sammanfattning  

Alla Europas kuststater arbetar sedan 2008 gemensamt med genomförandet 

av havsmiljödirektivet för att Europas hav ska uppnå eller upprätthålla god 

miljöstatus. Direktivet har införts i svensk lagstiftning via miljöbalken och 

havsmiljöförordningen. En viktig del i genomförandet är att alla som berörs 

ska ges möjlighet att delta i arbetet. Detta samråd är en möjlighet för alla 

berörda att lämna sina synpunkter för åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska 

bli så bra som möjligt, där bördefördelning, prioriteringar och finansiering av 

åtgärder blir tydliga. 

 

Parallellt med Havs- och vattenmyndighetens samråd om det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska vattenmyndigheterna genomföra 

samråd för sina planer och åtgärder för vattenarbetet, för perioden 2022-

2027. Vattenförvaltningen omfattar sjöar, vattendrag, grundvatten samt 

kustvatten. Eftersom det finns direkta kopplingar mellan de båda 

programmen samarbetar Havs- och vattenmyndigheten och 

vattenmyndigheterna kring samordning av åtgärdsprogrammen ur ett käll-

till-hav-perspektiv. 

 

Åtgärdsprogrammet ska ange vilka åtgärder som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna enligt havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) 

ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i Sveriges 

havsområden. När en miljökvalitetsnorm inte följs behövs ett 

helhetsperspektiv som omfattar vad myndigheter och kommuner behöver 

göra och som besvarar ett antal frågor om källorna till påverkan. Det ska 

även omfatta konsekvenser för miljön och samhället samt hur bördan att 

minska påverkan ska fördelas mellan olika aktörer, samt källor och 

styrmedel. 

 

I förslaget på uppdaterat åtgärdsprogrammet som nu remitteras, finns de 

åtgärder som enligt Havs- och vattenmyndigheten behövs för att 

miljökvalitetsnormerna enligt havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) 
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ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i de svenska delarna av 

Nordsjön och Östersjön. Där anges också vilka myndigheter åtgärderna 

riktar sig till och vilka resultat som förväntas om åtgärderna genomförs.  

 

I detta förslag på uppdaterat åtgärdsprogram ingår förslag på nya åtgärder, 

förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som 

beslutades 2015 som behöver fortsätta. Programmet ska genomföras under 

perioden 2022-2027.  

Bedömning 

Utifrån ett kommunalt perspektiv är den marina strategin väldigt 

övergripande. Det är enbart 2 av åtgärder som riktar sig direkt till 

kommunen. Däremot kan flera av de övriga åtgärderna ge konsekvenser för 

kommunen, men det är svårt som enskild kommun förutsäga vilka dessa 

konsekvenser kan vara.   

 

En utmaning som påverkar Hanöbukten och som inte omnämns i strategin är 

brunifieringen och dess konsekvenser. Det framgår inte tydligt utifrån 

strategins avgränsning om detta är en utmaning som ska behandlas i strategin 

eller om den ska behandlas i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. I 

avgränsningen anges enbart att för övergödning och farliga ämnen ska 

minskningar av belastningar från landbaserade aktiviteter beskrivas inom de 

åtgärdsprogram som upprättas enligt vattenförvaltningsförordningen. Det bör 

då även nämnas att brunifieringen och dess konsekvenser inte heller nämns 

som en utmaning i åtgärdsprogrammet för Södra Östersjön, vilket gör att 

utmaningen varken behandlas i den marina strategin eller 

åtgärdsprogrammen. 

 

För att kunna genomföra åtgärd 23 på ett tillfredsställande sätt hade 

kommunerna behövt att naturvårdsverket i åtgärd 22 hade fått i uppdrag att 

utveckla sin vägledning om kommunala avfallsplaner med ett mer konkret 

stöd om hur en kommun kan visa hur avfallshanteringen kan bidra till att 

minska uppkomsten av marint skräp och hur målsättningar för ett sådant 

arbete kan göras.  

 

En redaktionell synpunkt är att cirkeldiagrammen (exempelvis figur 15 och 

16) är svåra att utläsa då förklaringen med vad de olika färgerna står för är 

väldigt små.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 

ovanstående bedömning som yttrande över Marin strategi för Nordsjön och 

Östersjön.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 

ovanstående bedömning som yttrande över Marin strategi för Nordsjön och 

Östersjön. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar ovanstående bedömning som yttrande över Marin 

strategi för Nordsjön och Östersjön. 

________________ 

Exp: 

Krister Svensson, strategisk utvecklingschef  
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§ 130 Dnr 2021-000157 370 

Program för klimat och energi 

 

Sammanfattning  

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun 

ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. 

Kommunen ska främja hushållningen med energi och verka för en säker och 

tillräcklig energitillförsel. För att kunna genomföra detta krävs att 

kommunen undersöker förutsättningarna till samverkan med viktiga 

regionala och lokala aktörer för att tillsammans lösa frågor inom 

energiområdet. Planen ska också innehålla en analys av energisystemets 

påverkan på miljö och hälsa samt hushållning med mark och andra resurser. 

Energimyndigheten redovisade ett uppdrag om aktualisering av lagen om 

kommunal energiplanering 2011 där de anser att lagen har fyllt och 

fortfarande fyller ett viktigt syfte genom att reglera kommunens ansvar för 

de lokala energifrågorna. Lagens nuvarande utformning är emellertid 

föråldrad till stora delar, då den bygger på förhållanden som till stor del inte 

längre finns, och av samma skäl tar lagen inte hänsyn till den positiva 

utveckling som skett i kommunernas ambitionsnivå och sätt att hantera 

energi- och klimatfrågorna de senaste decennierna. I dagens läge är därför en 

energi- och klimatstrategi ett relevantare styrdokument än en energiplan. 

Den 31 maj 2012 skrev Ronneby kommun på Borgmästaravtalet (Covenant 

of Mayors) och förbinder sig därmed att aktivt arbeta med att minska 

klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen. Borgmästaravtalet 

ställer krav på att kommunen har ett aktuellt styrdokument för klimat och 

energi. 

Ronneby kommun har i dagsläget en klimat- och energiplan för 2013 till 

2016 som har förlängts men som inte längre är aktuell.  

Det finns därmed flera skäl till att Ronneby kommun behöver ett nytt 

styrdokument för klimat- och energifrågor.  

Bedömning 

Syftet med programmet för klimat och energi är att utifrån nationella och 

internationella beslut samt egna åtagande ange en riktning för Ronneby 

kommuns arbete med klimat- och energifrågor. Programmet ska vara 

vägledande i kommunala beslut men också fungera som inspirationskälla för 

alla som bor och verkar i kommunen. 
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Program för klimat och energi har en stark koppling till kommunkoncernens 

strategiska målområde Attraktiv och trygg livsmiljö för alla.  

För ett hållbart samhälle där det inte sker några nettoutsläpp av koldioxid 

krävs kraftigt minskade utsläpp och en effektivare resursanvändning inom 

samtliga sektorer i samhället. Ronneby kommuns framgång i arbetet är ett 

resultat av samlade insatser från företag, föreningar, privatpersoner samt 

kommunkoncernen. Kommunkoncernen har som ambition att underlätta för 

företagare, föreningar och privatpersoner att leva och verka fossilfritt 

samtidigt som klimatpåverkan från den kommunala verksamheten minskar. 

Eftersom programmet kommer att antas av kommunfullmäktige omfattar 

insatserna i planen endast aktiviteter som genomförs av kommunens 

förvaltningar och bolag. 

I Ronneby har 5 prioriterade områden identifierats: 

1. Klimatutsläpp 

2. Transport och resor 

3. Hållbar konsumtion 

4. Energianvändning 

5. Förnybar energi 

Inom respektive prioriterat område finns ambitioner. Alla ambitioner för 

programmet för klimat och energi är: 

1. I Ronneby kommun sker inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2035. 

2. Ronneby kommunkoncern ska vara fossilbränslefri år 2025. 

3. Ronneby kommun ska vara fossilbränslefritt år 2030. 

4. År 2045 är de konsumtionsbaseradeutsläppen mindre än två ton per 

invånare i Ronneby kommun. 

5. Klimatbelastningen av måltider på kostenheten ska minska med 50 

procent till 2030. 

6. Energianvändningen i Ronneby kommun är 50 procent effektivare 

2030 jämfört med 2005. 

7. Solelen ska vara 5 procent av elanvändningen i Ronneby kommun år 

2030. 

8. Ronnebys fjärrvärme utgörs av 100 procent förnybar energi 2025. 

9. Ronneby kommunkoncern använder enbart förnybar energi för 

uppvärmning år 2025.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka 

Program för klimat och energi på remiss till kommunkoncernens nämnder 

och styrelser under perioden 2021-04-07 till 2021-06-07.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att skicka 

Program för klimat och energi på remiss till kommunkoncernens nämnder 

och styrelser under perioden 2021-04-07 till 2021-06-07. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen skickar Program för klimat och energi på remiss till 

kommunkoncernens nämnder och styrelser under perioden 2021-04-07 till 

2021-06-07. 

________________ 

Exp: 

Samtliga nämnder 

Samtliga bolagsstyrelser 

Krister Svensson, strategisk utvecklingschef  
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§ 131 Dnr 2021-000052 220 

Remiss - Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för 
bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75) 

 

Sammanfattning  

Regeringen beslutade den 13 juni 2019 att tillsätta en utredning om bättre 

konkurrens i bostadsbyggandet. Utredningen har haft som syfte att gynna en 

utveckling där lägre produktions-kostnader återspeglas i boendekostnaderna 

och där företag med sådana affärsmodeller ges bättre förutsättningar att 

verka. Uppdraget bygger på de tidigare statliga utredningar som har gjorts 

om konkurrensen på bostads-marknaden och Konkurrensverkets uppföljande 

rapporter. 

Utredningens arbete har handlat om offentlig upphandling av 

bostadsbyggande och hur kommuners agerande i olika roller i 

bostadsbyggandet påverkar byggaktörers vilja att genomföra projekt. I 

uppdraget har även ingått frågan om hur man kan reglera hyresnivåer på 

förhand. 

Enligt utredningen är det ovanligt att hus som byggs i serie erbjuds med 

förutbestämda hyror och de fåtaliga hus som byggs med förutbestämda hyror 

är sällan seriebyggda. Utredningens förslag behöver ses som en helhet. Det 

är enligt utredningen sammanfattningsvis inte så stor mening med att försöka 

bestämma hyran på förhand om man inte samtidigt säkrar ett 

kostnadseffektivt byggande i berörda projekt så att husen faktiskt kommer 

till stånd. Omvänt är det inte något självändamål att byggandet sker till låg 

kostnad om hyresgästerna ändå får betala höga hyror. Således hänger de 

olika deluppdragen i utredningens direktiv ihop, särskilt när man ser till 

förslagen, även om de samtidigt står på egna ben i stora delar av analysen. 

Utredningens förslag ökar möjligheterna till låga produktionskostnader och i 

förlängningen även låg hyra. Utredningen har uppskattat den möjliga 

kostnadsfördelen till 2 000–4 000 kronor per kvadratmeter. Seriebyggande 

av flerbostadshus kan ge förutsättningar för en bättre konkurrens och 

byggandet av bostäder med en lägre hyresnivå kan öka.  

Bedömning 

Bostadsmarknaden: De senaste åren har byggtakten varit hög i många 

kommuner. Produktionspriserna har ökat med högre boendekostnader som 

resultat. Trots en ökning av antalet nybyggda bostäder på senare år är under- 

skottet på bostäder fortfarande stort. Antalet hushåll för vilka det är 
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orealistiskt att spara ihop till en ägd bostad har ökat och tiden det tar att få 

ihop till en kontantinsats har blivit längre för de hushåll som kan spara. Allra 

störst svårigheter att skaffa en bostad har de med ekonomiska begränsningar. 

Det kan till exempel handla om unga, nyanlända eller ensamstående med 

barn. Andelen hushåll som är hänvisade till en hyresrätt har ökat samtidigt 

som andelen hyres-rätter i beståndet minskat och de som ändå tillkommit har 

haft höga hyror. När boendekostnaderna blir alltför höga är det färre som är 

beredda, alternativt har möjlighet att betala för bostaden. 

Seriebyggda flerbostadshus: Utifrån utredningens syfte att gynna lägre 

produktionskostnader som återspeglas i boendekostnaderna, har utredningen 

valt att fokusera på flerbostadshus i det lägre kostnadssegmentet som i 

väsentliga delar tas fram i standardiserade processer. Framgångsrika 

arbetssätt och lösningar i detta segment kan naturligtvis även gynna ett ökat 

bostadsbyggande och möjliggöra lägre produktionskostnader i andra 

segment. Lägre produktions-kostnader leder generellt till ökat bostads- 

byggande. Kostnadseffektivt byggande är centralt för en ökning av 

bostadsbyggandet. Förutsättningarna för att bygga bostäder till en lägre 

produktionskostnad genom att använda sig av standardiserade system, 

processer och arbetssätt behöver därför öka. 

Ramavtalen: För att utnyttja den samlade beställarkompetensen hos 

företagen och för att erbjuda potentiella anbudsgivare en större volym att 

lämna anbud på har Sveriges Allmännytta genomfört flera ramavtalsupp 

handlingar. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har också genomfört 

upphandling av bostadshus. Ronneby Kommun har än så länge inte avropat 

från dessa ramavtal men tankar finns att använda konceptet i kommande 

kommunala projekt (gäller främst förskolor, men bostäder har diskuterats 

hos Ronnebyhus också). Utredningen har sett till utfallet av upphandlingarna 

vad gäller antalet uppförda bostadshus fördelat på beställare och 

leverantörer, samt kartlagt erfarenheter av dessa. Utredningen har även 

undersökt hur hyrorna i de uppförda bostäderna har förhållit sig till andra ny- 

producerade bostäder. Utredningen konstaterar att ramavtalen har medfört 

lägre kostnader, snabbare processer och lägre hyra per bostadslägenhet. 

Kvadratmeterhyrorna har dock inte påverkats på samma sätt eftersom de 

standardiserade bostäderna har varit mindre än andra bostäder. Generellt sett 

är sambandet mellan kostnaderna för att bygga och den hyra som blir 

resultatet inte särskilt tydligt. 

Utredningens material har varit begränsat dels genom att antalet seriebyggda 

hus på ramavtalen fortfarande understiger 10 000 bostäder och dessutom 

genom att bortfallet har varit stort. Enligt utredningen är det ett avgörande 

problem att så få nya bostäder har tillkommit på ramavtalen vilket även gör 

det svårt för marknaden att utvecklas mera generellt. Utredningens intervjuer 

visar att de stora fördelarna med seriebyggda flerbostadshus fortfarande inte 
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förefaller kända, särskilt när det gäller kostnadsfördelarna. Utredningens 

kvantitativa genomgång fokuserar, till skillnad från intervjuerna, på sådana 

seriebyggda hus som faktiskt har kommit på plats, vilket enligt utredningen 

ger en bättre bild av potentialen. Sammantaget gör utredningen bedömningen 

att ett effektivt sätt att öka volym och minska produktionskostnader för 

seriebyggda fler- bostadshus är att använda ramavtal med kända och 

återkommande lösningar. Det skapar också en långsiktighet för de företag 

som vill utveckla standardiserade koncept. 

Upphandlingsreglerna: Sveriges Allmännytta anser att de allmännyttiga 

företagen begränsas av att de omfattas av lagen om offentlig upphandling 

och därför inte kan konkurrera på lika villkor med privata fastighetsägare. 

Upp- handlingsarbetet blir krävande och riskerar att till alltför stor del 

inriktas på att säkerställa att olika formaliakrav enligt lagen är uppfyllda i 

stället för att upphandlingen blir så bra genomförd som möjligt. 

Allmännyttans byggande är långsamt växande men ambitionerna, då även 

hos företagens ägare, liksom behoven av nya bostäder är väsentligt större än 

så. Tidsfaktorn framstår som avgörande för allmännyttan och det måste 

anses dokumenterat att upphandlings- regler ofrånkomligen medför relativt 

långa ledtider. 

Många av de åtgärder som föreslagits för att utveckla upphandlingen inom 

byggsektorn har helt eller delvis prövats med olika fram- gång. Utredningen 

konstaterar särskilt att beställarkompetensen successivt har stärkts sedan 

bostadsbyggandet bottnade i volym på 1990- talet. Det finns 

sammanfattnings-vis inte anledning att anta att kvarvarande problem endast 

skulle handla om de allmännyttiga företagens beställarkompetens. Enligt 

utredningen finns en företagsekonomisk nackdel för allmännyttan av att 

behöva tillämpa upphandlingsreglerna. 

Kommuners betydelse: Kommunerna har stora möjligheter att påverka 

byggaktörers vilja att genomföra byggprojekt och bostadsbyggandet i stort. 

Standardiserat bostadsbyggande påverkas av skillnader i kommuners 

agerande eftersom möjligheterna att anpassa projekteringen av byggnaden är 

begränsad. Enligt utredningen ligger de största hindren för ett standardiserat 

byggande inte i regelverken utan snarare i attityderna till sådant byggande. 

Som framgångs-faktorer framhåller utredningen en tydlig och samstämmig 

politisk styrning, definierade kommunala strategier och arbetsprocesser samt 

långsiktighet.  

Utredningen bedömer att goda exempel behöver spridas för att ändra 

attityder. Kommunerna bör även genom ägardirektiv styra sina allmännyttiga 

bostadsaktiebolag till att bygga standardiserat för att uppnå mål om bostäder 

med låg boendekostnad. Kommuner bör även beakta hur de krav som ställs 

vid markanvisningar kan påverka möjligheterna till standardiserat 

bostadsbyggande och sträva mot att ta fram flexibla detaljplaner (gällande 
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flexibla detaljplaner har Ronneby kommit långt). Utredningen ser ett behov 

av att kommunernas kontroll av tekniska egenskapskrav blir mer enhetlig 

och förutsägbar när det gäller byggnader som tas fram i en standardiserad 

process. I tidigare utredningar har flera förslag på författningsändringar 

lämnats vilka fort- farande är under beredning. Det är av denna anledning 

inte nödvändigt att utredningen tar fram förslag till ändrad lagstiftning i 

denna del. 

Utredningen lämnar flera bra förslag vilket gör att Ronneby kommun bör 

ställa sig bakom utredningen i stora drag. 

Miljö- och byggnadsnämndens yttrande: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer sig i sak positiva till ambitionen at 

förenkla och skapa bättre förutsättningar för att bygga billigare och därmed 

skapa möjlighet för att bo till lägre kostnader. Men utredningen saknar ett 

långsiktigt perspektiv där stora värden riskerar att gå förlorade om inte 

ytterligare faktorer tas med i beräkningen. Det här är ett mycket komplext 

område som inte ska vara föremål för en så kallad ”quick fix”. 

Hållbarhetsfrågorna och de sociala frågorna belyses knapphändigt, uppdraget 

har fokuserat på de ekonomiska frågorna och här har utredningen följt 

uppdraget, men en mer genomlyst analys av den komplexa process som 

byggnation utgör hade varit önskvärd tillsammans med en diskussion kring 

gestaltning och arkitektoniska värden i byggandet, så väl som i en urban 

kontext och för samhällsplaneringen långsiktigt..  

Förslag till beslut 

Godkänna förslag till remissvar och föreslå att kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen antar ovanstående yttrande över utredningen som sitt eget.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta antar 

ovanstående yttrande över utredningen som sitt eget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen antar ovanstående yttrande över utredningen som sitt eget. 

________________ 

Exp: 

Finansdepartementet  
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§ 132 Dnr 2020-000634 261 

Hoby 19:62 - Ansökan om att arrendera eller köpa 
kommunägd mark 

 

Sammanfattning  

Ägaren till Hoby 19:62 önskar arrendera ca 400 kvm av Hoby 19:1 för extra 

trädgård.  

Bedömning 

Ägaren till Hoby 19:62 har lämnat in en ansökan om att köpa eller arrendera 

mark intill sin tomt. Hen vill göra iordning mer gräsyta för att på så sätt 

möjliggöra att den funktionshindrade sonen kan göra fler aktiviteter hemma. 

Sonen kan inte själv gå iväg till någon kompis eller följa med syskonen och 

spela fotboll. 

 

Området regleras av stadsplan från 1973, där det berörda området är 

markerat som allmän plats, park. Detta omöjliggör ett köp av marken. 

 

Tf Stadsarkitekt påpekar att ett arrende också strider mot stadsplanen och 

hänvisar till möjligheten att söka planbesked. 

 

Mellan tomterna står en risig häck. Tanken är att gemensamt med grannarna 

byta ut denna till ett staket. 

 

Ärendet bordlades av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-22. 

 

Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2021-03-08 

med hänvisning till att grannarna inte var hörda. Granneutlåtande är 

utskickat och medgivande lämnat av de grannar som hittills skickat in.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt arrendeavtal.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt arrendeavtal. 
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Deltar i debatten 

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

Magnus Pettersson (S), Lova Necksten (MP) och Jan-Eric Wildros (S).  

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och arrendet. 

 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framför yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) förslag röstar nej.       
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Omröstningsresultat  

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges elva (11) ja-röster 

och sex (6) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Silke Jakob (C) X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Ola Robertsson (S)  X  

Jan-Eric Wildros (S)  X  

Lova Necksten (MP)  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Anders Oddsheden (SD) X   

Gina Hellberg Johansson (SD) X   

Tony Holgersson (SD) X   

Totalt  11 6  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bilagt arrendeavtal. Till detta protokoll bifogad 

bilaga 1. 
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Reservation  

Ledamöterna från socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot 

förslaget till förmån för Magnus Petterssons (S) förslag.  

________________ 

Exp: 

Eva Lydin, markförvaltare  
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§ 133 Dnr 2021-000171 261 

Hoby 19:61 - Ansökan om arrende 

 

Sammanfattning  

Ägaren till Hoby 19:61 önskar arrendera ca 60 kvm av Hoby 19:1 för extra 

trädgård.       

Bedömning 

Ägaren till Hoby 19:61 har lämnat in en ansökan om att arrendera mark intill 

sin tomt. Ärendet behandlas tillsammans med 2020-000634, Hoby 19:62. 

Samma förutsättningar gäller för denna yta. 

 

Arrendet kommer att gå till mitten av häcken som står mellan fastigheterna. 

Denna kommer att bytas ut mot ett plank.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt arrendeavtal.       

Deltar i debatten 

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

Magnus Pettersson (S), Lova Necksten (MP) och Jan-Eric Wildros (S).  

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och arrendet. 

 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framför yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) förslag röstar nej.       
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges elva (11) ja-röster 

och sex (6) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Silke Jakob (C) X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Ola Robertsson (S)  X  

Jan-Eric Wildros (S)  X  

Lova Necksten (MP)  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Anders Oddsheden (SD) X   

Gina Hellberg Johansson (SD) X   

Tony Holgersson (SD) X   

Totalt  11 6  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bilagt arrendeavtal. Till detta protokoll bifogad 

bilaga 2. 
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Reservation  

Ledamöterna från socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot 

förslaget till förmån för Magnus Petterssons (S) förslag.  

________________ 

Exp: 

Eva Lydin, markförvaltare  
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§ 134 Dnr 2020-000530 001 

Ansvarsfördelning lokalförsörjning 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen valde 2020-11-03 att skicka aktuellt ärende på remiss till 

samtliga nämnder för yttrande senast 2020-01-31. 

Samtliga remissvar har nu inkommit och flertalet har inget att erinra mot 

förslaget. 

Nämnderna håller med om vikten av att lokalrevision och 

lokalförsörjningsplan görs och är positiva till att ha utsett en representant till 

den kommunövergripande lokalplaneringsgruppen. Överförmyndarnämnden 

anser sig inte ha behov av en egen representant, utan anses vara väl 

representerade av Kommunledningsförvaltningen. 

Gällande nämndernas lokalrevison har Utbildningsnämnden och Teknik-, 

Fritid- och Kulturnämnden en invändning att tidsramen för första delen, en 

kartläggning av nuläget för lokalbeståndet samt bedömning av detsamma, är 

något snäv och önskar ytterligare tid.  

 

Angående ansvarsfördelning så är man överlag positiv till det förslag som 

föreligger men några synpunkter har inkommit från Utbildnings- respektive 

Socialnämnden gällande vilket mandat som tjänsten lokalstrateg ges. 

Utbildningsnämnden anser inte att lokalstrateg bör ha mandat att besluta om 

ändrad verksamhet i en lokal eller initiera uppsägning av hyresavtal vid 

behov, utan att det anges att detta i så fall görs i samråd med berörd 

verksamhet. 

Socialnämnden anser att det är bra att lokalstrategen ser över lokalers 

användning för att nyttjandet ska bli så effektivt som möjligt, likaså att 

vederbörande kan initiera angående uppsägning men ifrågasätter om 

lokalstrategen ensam ska besluta om ändrad verksamhet i lokal vid behov. 

Socialnämnden anser att det vore mer lämpligt att då verksamheters behov 

ställs motvarandra så ska det lösas av förvaltningschefer eller 

kommundirektör. 

Vidare ställer sig nämnden tveksam till att lokalstrategen ska kunna uppdra 

åt Fastighetsenheten att teckna hyresavtal enligt dess delegation. 

Socialnämnden vill också påtala vikten av att barnrättsperspektivet beaktas i 

arbetet med lokalförsörjningsplanen.  
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Bedömning 

Med dessa remissyttranden som bakgrund vill undertecknad lokalstrateg 

bemöta och förtydliga följande. 

Gällande tidsramen för lokalrevision så är detta är något som redan tagits 

hänsyn till i detta skede, eftersom ärendet skrevs i oktober men dragit ut på 

tiden på grund av inväntan av remissvar och därmed beslut, så är man på 

tjänstemannanivå i gruppen överens om att förlänga dessa tidsfrist till 

åtminstone 2021-05-01. 

 

Gällande ansvarsfördelning och mandat så vill undertecknad återkoppla till 

Kommunfullmäktiges beslut om att inrätta en Strategisk lokalförsörjning i 

slutet av 2019, där bakgrunden var just att revisioner ifrågasatt ett kortsiktigt 

och kostnadsdrivande tänk i lokalfrågor, riskerna i att verksamheter själva 

tecknar hyresavtal, avsaknaden av regelverk, styrning och incitament för 

verksamheterna vilket bl.a. kan leda till att verksamheter sitter med överytor 

som inte frisätts för annan verksamhet.  

Med detta som bakgrund lyfts därför fördelen i att lokalstrategen, som är 

placerad på Kommunledningsförvaltningen, har kunskap och inblick nog för 

att verka för att främja ett helhetstänk och koncernnytta. I dagsläget ligger 

inget beslutsmandat på tjänsten, trots den omfattning och ansvar den innebär. 

Om behov skulle uppstå, är det rimligt att lokalstrateg har mandat att kunna 

avgöra vilken verksamhet som har bäst nytta av respektive lokal och därmed 

kunna initiera fråga om uppsägning eller besluta om bästa syftet då 

verksamhets behov ställs emot varandra.  

Givetvis skulle detta, liksom alla lokalfrågor, ske i samråd med 

verksamheterna, men det är ändå viktigt att det är tydligt var beslutsmandatet 

finns. 

 

I beslutet från Kommunfullmäktige följer också att samtliga hyresavtal tas 

fram av lokalstrategen, men att respektive chef kan underteckna enligt dess 

delegation.  

I nuläget är det så att lokalstrateg initierar och skriver samtliga 

lokalhyresavtal där Ronneby Kommun är hyresvärd men anvisar åt 

Fastighetsenheten att som fastighetsägare underteckna avtalen och därefter ta 

över rollen som hyresvärd. Det fungerar bra i dagsläget och ingen av de 

berörda verksamheterna har något att erinra emot detta. 

Likaså angavs i beslutet från Kommunfullmäktige att samtliga lokalbehov 

och tecknande av hyresavtal skulle ske via lokalstrateg, något som dock inte 
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blivit helt införlivat då flera förvaltningar fortsatt hyr in lokaler utan samråd 

med lokalstrateg. 

 

Som slutsats vill återigen understrykas att detta beslut efterfrågas gälla tills 

vidare och till dess att ett omfattade styrdokument i form av en policy för 

lokalfrågor, är klar och beslutad i Kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige 

 

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

för respektive förvaltningens verksamhet och att en kartläggning av nuläget 

rapporteras för vidare beredning i lokalplaneringsgruppen senast 1 maj 2021 

 

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

lokalrevision med bedömning av samtliga ägda lokaler ur 

fastighetsägarperspektiv 

 

att godkänna att ovanstående ansvarsfördelning i lokalfrågor gäller tills nytt 

beslut fattas i form av styrdokument som just nu är under framtagande 

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

1. att uppdra åt samtliga nämnder att ansvara för att en lokalrevison 

påbörjas för respektive förvaltningens verksamhet och att en 

kartläggning av nuläget rapporteras för vidare beredning i 

lokalplaneringsgruppen senast 1 maj 2021 

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

lokalrevision med bedömning av samtliga ägda lokaler ur 

fastighetsägarperspektiv 

3. att godkänna att ovanstående ansvarsfördelning i lokalfrågor gäller 

tills nytt beslut fattas i form av styrdokument som just nu är under 

framtagande 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. att uppdra åt samtliga nämnder att ansvara för att en lokalrevison 

påbörjas för respektive förvaltningens verksamhet och att en 

kartläggning av nuläget rapporteras för vidare beredning i 

lokalplaneringsgruppen senast 1 maj 2021 

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

lokalrevision med bedömning av samtliga ägda lokaler ur 

fastighetsägarperspektiv 

3. att godkänna att ovanstående ansvarsfördelning i lokalfrågor gäller 

tills nytt beslut fattas i form av styrdokument som just nu är under 

framtagande 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 135 Dnr 2019-000098 319 

Förslag på försöksprojekt med Actibump 

 

Sammanfattning  

2017 inkom centerpartiet med en motion om att påbörja ett försöksprojekt 

med trafiksäkerhetssystemet av typen ”Actibump” 

 

I Kommunfullmäktige 2018 § 41 beslutas det att bifalla motionen samt 

uppdra åt tekniska förvaltningen att i samband med trafiköversynen vid den 

nya skolbyggnationen (Svarven) återkomma till kommunstyrelsen för att 

presentera ett förslag på försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av typen 

"Actibump”. 

 

Vid Kommunstyrelsen sammanträde 2019-03-05 § 84 fattade man beslutet 

om att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.  Medel tillsköts för att 

verkställa uppdraget under året 2021.  

Bedömning 

Med tanke på att beslutet vid sammanträdet 2019-03-05 § 84 enbart innebar 

att Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetberedningen kvarstår 

frågan om att detta är det rätta systemet att gå vidare med, samt att det är på 

rätt plats.  

 

Installationen av ett system i enlighet med det som föreslogs i motionen 

uppskattas kosta mellan 700 000 – 1 300 000:- samt att det har en årlig 

driftkostnad runt 50 000:-. Denna produkt tillhandahålls enbart av ett företag 

på marknaden, något som innebär fler leverantörer inte kommer kunna 

lämna anbud vid en kommande direktupphandling.  

 

Bedömningen från tjänstemän samt från samhällsbyggare på WSP är att 

placeringen ska vara vid Karlskronavägen, vid övergångstället i anslutning 

till gång- och cykeltunneln under järnvägen. Att man inte placerar 

trafiksäkerhetssystemet i direkt närhet till Parkdala är med anledningen till 

att det redan sker flera trafiksäkerhetsåtgärder i närområdet i forma av 

cirkulationen och andra hastighetsdämpande åtgärder. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta om att gå vidare med Actibump från företaget 

Edeva samt att systemet ska placeras vid Karlskronavägen. 

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att gå vidare med 

Actibump från företaget Edeva samt att systemet ska placeras vid 

Karlskronavägen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Tim Svanberg (C), Kenneth 

Michaelsson (C). Peter Bowin (V) och Ola Robertsson (S).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att gå 

vidare med en upphandling av dynamiska farthinder av typen Actibump.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med en upphandling av dynamiska 

farthinder av typen Actibump. 

________________ 

Exp: 

Daniel Camenell, mark- och exploateringsenheten  
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§ 136 Dnr 2020-000573 219 

Knutpunkt Blekinge 

 

Sammanfattning  

Knutpunkt Blekinge är tänkt att blir ett nytt, strategiskt beläget nav där 

överföring av personal, varor och tjänster mellan olika transportmedel sker 

med enkelhet. Med dess närhet till Ronneby Airport, Blekinge kustbana, 

Riksväg 27, E22, Blekinge flygflottilj, tätorterna Kallinge och Ronneby, men 

också omgivande kommuner finns stor potential till hållbara 

kommunikationer samtidigt som området fyller ett behov av ett stationsnära 

verksamhetsområde i mittpunkten av Blekinge.  

Delar om området är utpekat i översiktsplanen som utredningsområde för 

verksamhetsområde (ka 03) och nytt verksamhetsområde (ka 04).    

   

Bild 1. Utdrag ur översiktsplanen Ronneby 2035.      

Bedömning 

Knutpunkt Blekinge är strategiskt beläget genom dess närhet till både 

Kallinge- och Ronneby tätort. Området är dessutom med sitt läge en 

mittpunkt i Blekinge län. Området angränsar till en av länets största 

arbetsgivare Försvarsmakten, Blekinge flygflottilj, som dessutom uttrycker 

en vilja om att expandera sin verksamhet och ser stora vinster i en utveckling 

av Knutpunkt Blekinge. Diagonalt genom området löper Blekinge kustbana, 
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tågspåret ligger som närmst cirka 400 meter från entrén till flygplatsen. 

Knappt 1 km från planområdet ligger Riksväg 27 och cirka 4 km från 

planområdet ligger avfarten från E22. Detta gör området potentiellt attraktivt 

som stationsnära verksamhetsområde, men också för mötesspår och 

möjlighet till ett framtida stationsområde.  

Sedan våren 2020 har möjligheten för att skapa ett verksamhetsområde och 

möjlighet till mötesspår och ett framtida stationsområde utretts inom Ka-03. 

Då kurvan på Blekinge kustbana är för snäv inom Ka-03 är det inte möjligt 

att planlägga mötesspår och ett stationsområde inom detta område, däremot 

kan området fortsättningsvis planläggas som verksamhetsområde.  

Möjligheten till mötesspår och ett framtida stationsområde inom ramen för 

Knutpunkt Blekinge behöver därför utredas vidare. För att länka samman 

Ka-03 med Ka-04 och samtidigt se vinsten i att fortsatt vara relativt nära 

Ronneby Airport bör området i kartbilden nedan utredas vidare:  

        

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta ge planenheten, Enheten för strategisk samhällsutveckling, i uppdrag 

att ta fram ett planprogram för fastigheten Bredåkra 17:1 m.fl.       

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

planenheten, Enheten för strategisk samhällsutveckling, i uppdrag att ta fram 

ett planprogram för fastigheten Bredåkra 17:1 m.fl. 
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Deltar i debatten 

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

Sven Åke Johansson (SD).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen ger enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag 

att ta fram ett planprogram för fastigheten Bredåkra 17:1 m.fl. 

________________ 

Exp: 

Krister Svensson, utvecklingschef  

Hanna Farming, planarkitekt  
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§ 137 Dnr 2021-000108 167 

Ledningsplan för extraordinära händelser och höjd 
beredskap 

 

Sammanfattning  

Ledningsplanen utgör det dokument som ger grunden för hantering vid 

extraordinära händelser och höjd beredskap.      

Bedömning 

Ledningsplanen behövs för att säkerställa kommunens hantering av 

extraordinära händelser och under höjd beredskap. Planen är utformad för att 

fastställa organisation och ansvar för de grupper som ingår i den centrala 

krisledningen. Förvaltningars, bolags och förbunds enskilda ansvar för 

bedrivande av verksamhet kvarligger hos dem. Planen är anpassad till andra 

aktörers planer genom att den följer den standard som är gällande. 

Ändringen görs för att underlätta förståelse mellan aktörer vid en händelse 

och är, i samband med den årliga uppföljning, angiven av Länsstyrelsen som 

en ändring vi bör göra för att följa samverkan.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ledningsplan för hantering av 

extraordinära händelser och höjd beredskap.       

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

Ledningsplan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Ledningsplan för hantering av extraordinära 

händelser och höjd beredskap. 

________________ 

Exp: 

Per Drysén, kris- och beredskapshandläggare  
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§ 138 Dnr 2021-000160 101 

Kompetenshöjande insats i mänskliga rättigheter 
kopplat till demokrati och segregation 

 

Sammanfattning  

Den svenska lagstiftningen regleras genom bl.a. grundlagar, kommunallag 

och speciallagstiftning hur åtaganden om mänskliga rättigheter ska 

förverkligas i Sverige. Offentliga aktörer måste förhålla sig till Sveriges 

konventionsåtaganden om såväl politiska och medborgerliga rättigheter som 

ekonomiska och sociala rättigheter. Sedan 2014 har regeringen en 

överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att 

stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna inom styrning och ledning på 

kommunal nivå. Målet är att utveckla arbetet med att stärka respekten för 

mänskliga rättigheter samt kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan 

omsättas i praktiken inom den kommunala verksamheten och integreras i 

ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.  

 

Ronneby kommuns strategiska målområden grundar sig i Agenda 2030 och 

har brutits ner i kommunstyrelsens och nämndens mål för 2021. De 

strategiska målområdena utgår ifrån kommunens värdegrund och har även 

legat till grund för kommunens framtagande av Integrationsstrategi 2019-

2021 (KF 2019-11-28, § 353). 

 

Under 2018/2019 beviljades kommunen även medel från Delmos 

(Delegationen mot segregation) och det gjordes en kartläggning och 

behovsanalys för att identifiera utvecklingsområden och insatser i 

kommunen i syfte att minska och motverka segregation. Utifrån denna 

kartläggning och behovsanalys har kommunen fått vidare projektbidrag för 

tre insatser under 2020 för insatser för åren 2020-2021. En av dem är att 

erbjuda förtroendevalda och anställda kompetenshöjning inom mänskliga 

rättigheter kopplat till demokrati och segregation som är en viktig 

förutsättning och i sig en nödvändighet för att förstå segregation och dess 

påverkan och konsekvenser för individ och samhället. Insatsen är i sin tur ett 

redskap för att i fortsättningen kunna arbeta med att minska och motverka 

segregation i vår kommun och i det långa loppet minska kostnader som en 

del av segregationens konsekvenser.     
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Som anställd skall vi veta mer om vilket ansvar vi som kommunanställda har 

för upprätthållandet samt implementeringen av mänskliga rättigheter i vårt 

arbete, i möte med våra anställda, kollegor och klienter. För att uppnå att alla 

anställda och förtroendevalda inom Ronneby kommun skall utgå ifrån 

samma grund skall de få en genomgång av de mänskliga rättigheterna inom 

statsförvaltning. Utöver detta skall de ges redskap och verktyg för att på ett 

säkert och rätt sätt agera och interagera i olika situationer, framför allt vid 

bemötandet av varandra och medborgare i arbetet men också när det kommer 

till att i förväg hindra eventuella problem och konflikter på arbetsplatsen när 

de mänskliga rättigheterna ska säkras och upprätthållas.  

 

Utbildning  

Kommunen har upphandlat en MR-utbildning med Enact för att genomföra 

utbildning under mars och april månad. Under utbildningen kommer ett 

urval av förtroendevalda och anställda få en genomgång av grundläggande 

och relevanta regelverk kring mänskliga rättigheter kopplat till demokrati 

och segregation. Deltagare kommer få kunskap och redskap i: 

 Hur vi bidrar till jämställt och likvärdigt bemötande på 

arbetsplatsen 

 Hur vi löser konflikter där mänskliga rättigheter 

utmanas 

 Hur vi tar emot och introducerar en nyanställd 

 Hur vi använder mänskliga rättigheter som ett redskap 

för att förbättra ledarskap och motverka 

odemokratiska och fientliga idéer och beteenden på 

arbetsplatsen 

 

Utbildning är uppdelad på två pass samt ett tredje specialpass som endast 

riktas till enhetschefer, rektorer och av förvaltningen utvalda nyckelpersoner 

för vidare spridning i verksamheten. Bilaga 1 beskriver utbildningens 

innehåll samt tidsplan.       
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Bedömning 

För att vi ska kunna kvalitetssäkra människorättsperspektivet i styrning och 

ledning, anser vi att alla 178 förtroendevalda (ledamöter och ersättare) bör 

genomgå ovan nämnda utbildning i mänskliga rättigheter.  

 

Tid och kostnad 

Utbildning – del 1: 2,5 timmar 

Utbildning – del 2: 3 timmar 

Total kostnad per deltagare: 1 958 kr 

Total kostnad för förtroendevalda: 348 524 kr 

 

Arvoden för deltagande utgår från beviljade projektmedel      

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige, 

Kommunstyrelse, Utbildningsnämnd, Vård- och Omsorgsnämnd, 

Socialnämnd, Teknik, Fritid- och Kulturnämnd, Miljö- och Byggnadsnämnd, 

Krisledningsnämnd, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, AB Ronneby 

Helsobrunns styrelse, AB Ronneby Industrifastigheters styrelse, Ronneby 

Miljö & Teknik AB:s styrelse och AB Ronnebyhus styrelse att  

besluta att föreslå sina ledamöter och ersättare att genomgå MR-utbildningen 

i kompetenshöjande syfte.      

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå sina 

ledamöter och ersättare att genomgå MR-utbildningen i kompetenshöjande 

syfte. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Månsson (S), 

Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Ola 

Robertsson (S) och Magnus Pettersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår sina ledamöter och ersättare att genomgå MR-

utbildningen i kompetenshöjande syfte. 

________________ 

Exp: 

Sabin Bico, integrationssamordnare  
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§ 139 Dnr 2021-000091 101 

Information nämndernas rapportering av internkontroll 
2020 (EJ KS) 

 

Sammanfattning  

Nämnderna ska årligen rapportera att de tagit emot resultatet från 

uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

Härmed delges nämnderna beslutsunderlag avseende rapportering 

internkontroll 2020.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att notera handlingarna till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare  
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§ 140 Dnr 2021-000113 179 

Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor 
enligt LSO och LBE, Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

Räddningsförbundet Östra Blekinge inkommer med ny taxabestämmelse 

med avgift avseende taxor för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE. 

Taxorna är uppräknade enligt index för 2021 och gäller från och med 1/3. 

Direktionen har beslutat uppräkning enligt delegation från respektive 

kommunfullmäktige  

. 

Ärendet skickas som anmälningsärende till kommunfullmäktige i respektive 

kommun.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera ärendet till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera ärendet till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 141 Dnr 2021-000129 023 

Anhållan om entledigande från uppdragen som ledamot 
i Kommunfullmäktige och Näringslivsrådet, Amani El-
Ali Mazloum (S) 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har att fatta beslut om en ny ledamot i näringslivsrådet 

efter Amani El-Ali Mazloum (S).  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S).  

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att kommunstyrelsen utser Charlotte 

Karlberg (S) till ny ledamot i näringslivsrådet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen entledigar Amani El-Ali Mazloum (S) från uppdraget som 

ledamot i näringslivsrådet.  

 

Kommunstyrelsen utser Charlotte Karlberg (S) till ny ledamot i 

näringslivsrådet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivsrådet 

Charlotte Karlberg  
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§ 142 Dnr 2020-000660 192 

Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) 
angående beslutsgång vid investeringar inom 
kommunkoncernen 

 

Sammanfattning  

I sin motion skriver Sune Håkansson att ”Investeringar medför vanligen att 

ekonomin påverkas under en längre tid. Enligt min mening händer det alltför 

ofta att beslutsunderlaget är undermåligt. Det har inte gjorts försök att 

uppskatta de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna.”   

 

I motionen lämnas tre exempel: investeringen i bredband, direktiv om att 

bygga lägenheter i de mindre tätorterna och förekommande generella 

investeringsanslag till förvaltningar. 

 

Motionären föreslår: 

Att investeringsbeslut ska föregås av en beräkning av de framtida 

kostnaderna och 

Att tilldelning av generell investeringspott till nämnder inte skall få finnas.  

Bedömning 

I Ronneby kommuns Riktlinjer för god ekonomisk hushållning anges: ”Varje 

äskande som föreslås, både drift, investerings- och exploateringsäskanden, 

ska innehålla en behovsbeskrivning, möjliga och lämpliga 

handlingsalternativ med 

konsekvensbeskrivningar, en ekonomisk kalkyl för varje handlingsalternativ, 

samt förslag till finansiering av driftkostnaderna”. Riktlinjerna gäller så långt 

det är tillämpligt hela kommunkoncernen. 

 

I Investeringspolicy för Ronneby kommun framgår mer detaljerat vad som 

ska framgå i underlagen. Det hänvisas även till befintliga mallar tillgängliga 

på kommunens intranät som kan användas för att beslutsunderlagen ska bli 

så kompletta som möjligt. Investeringspolicyn omfattar Ronneby kommun. 
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Motionärens förslag om att investeringsbeslut ska föregås av en beräkning av 

de framtida kostnaderna ligger helt i linje med av kommunen antagna 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och Investeringspolicy för 

Ronneby kommun. 

 

Ett av motionärens exempel där beslutsunderlaget anses undermåligt, 

investering i bredband, har tillkommit genom politiska initiativ i kommunen 

och är därför inte berett av bolaget. Bolaget har till uppdragsgivaren 

kommunen återkopplat att delar av investeringen inte är försvarbar ur 

företagsekonomiskt perspektiv. Kommunen har gett bolaget besked om att 

man kommer att säkerställa finansieringen av bolaget. Från kommunens sida 

antas den framtida samhällsnyttan överstiga de faktiska kostnaderna för 

bolaget, vilket gör att kommunen är beredd att betala för den del som inte är 

företagsekonomiskt försvarbar.  

 

I de ursprungliga underlagen till beslut att ge uppdrag att investera i 

bredband kunde en totalkalkyl på lång sikt innefattande även samhällsnyttan 

samt en plan för framtida finansiering redovisats. 

 

Exemplet med att bygga lägenheter i de mindre tätorterna, där underlaget för 

beslut om uppdraget anses undermåligt, har tillkommit genom politiskt 

initiativ och är inte berett av bolaget. Om bolaget ser svårigheter att kunna 

genomföra uppdraget ur företagsekonomiskt eller annat perspektiv förväntas 

bolaget återkomma med problemställning samt lösningsförslag för 

kommunfullmäktige att ta ställning till.  

 

När det gäller exemplet med generella investeringsanslag så är tanken med 

att facknämnderna som är närmast verksamheten får ansvar för 

investeringsbesluten, att de investeringar som bedöms som mest nödvändiga 

ur verksamhetssynpunkt prioriteras. Detaljstyrning från kommunfullmäktige 

kan leda till suboptimering, fördyring och att verksamhetens främsta behov 

inte tillgodoses på ett bra sätt. En investering kan ha ett starkt samband med 

annan investering och utan detaljkunskap eller hänsyn till förändrade 

förutsättningar kan investeringsbeslut prioriteras fel.  

 

För att få en smidighet när det gäller beslut om mindre investeringar, där 

man tar hänsyn till förändrade behov och ändrade förutsättningar, är 

bedömningen att beslutsnivån bör vara nämndnivå, inte 

kommunfullmäktigenivå. Inför varje investeringsbeslut bör nämnden dock 
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kräva tillräckliga beslutsunderlag, på samma sätt som beskrivs i 

Investeringspolicy för Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att nuvarande styrande dokument redan 

föreskriver att efterfrågade ekonomiska beräkningar ska finnas med i 

beslutsunderlag. Beslutande nivå har möjlighet att begära komplettering om 

underlag anses bristfälligt, innan beslut fattas. 

 

Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige har rätt att delegera 

beslutsrätten för generella investeringsanslag till facknämnderna. 

 

Kommunstyrelsen anser härmed motionen besvarad.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 

Kommunstyrelsen konstaterar att nuvarande styrande dokument redan 

föreskriver att efterfrågade ekonomiska beräkningar ska finnas med i 

beslutsunderlag. Beslutande nivå har möjlighet att begära komplettering om 

underlag anses bristfälligt, innan beslut fattas. 

 

Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige har rätt att delegera 

beslutsrätten för generella investeringsanslag till facknämnderna. 

 

Kommunstyrelsen anser härmed motionen besvarad. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen konstaterar att nuvarande styrande 

dokument redan föreskriver att efterfrågade ekonomiska beräkningar ska 

finnas med i beslutsunderlag. Beslutande nivå har möjlighet att begära 

komplettering om underlag anses bristfälligt, innan beslut fattas. 

 

Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige har rätt att delegera 

beslutsrätten för generella investeringsanslag till facknämnderna. 

 

Kommunstyrelsen anser härmed motionen besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 144 Dnr 2018-000357 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) om att övervakningskameror 
installeras på Snäckebacksskolan  

 

Sammanfattning  

Komplettering till ärende 2018-000357 KS 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt en komplettering till 

utbildningsförvaltningens motionssvar avseende ärende 2018-000357  

”Motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) om att 

övervaknings-kameror installeras på Snäckebacksskolan”. 

 

Kompletteringen utgår från polisens brottsstatistik 2018 och 2019 samt en 

bedömning av lägesbilden utifrån metoden Effektiv Samordning för 

Trygghet. 

 

År 2018 polisanmäldes 56 brott i och omkring Snäckebacksskolan jämfört 

med 62 anmälda brott under år 2019. Man ser alltså en liten ökning av 

anmälda brott mellan de båda åren. Ökningen kan eventuellt bero på 

anmälningsbenägenhet och vilka personer som finns på skolan under 

perioden. Aktuella brottsrubriceringar är i huvudsak misshandel, bråk, 

stöld/inbrott, anträffat gods, brott mot trafiklagen och ofredande. 

 

Under ett års arbete utifrån metoden Effektiv Samordning för Trygghet 

(EST), där kommun, polis och Ronnebyhus samverkar kring att ta fram en 

gemensam lägesbild utifrån insamlad information om otrygghetsskapande 

händelser, har vi sett att oroligheterna på Snäckebacksskolan har fluktuerat 

över tid. Senaste halvåret från september 2019 till februari 2020 har 

samordningsgruppen inte fått in någon rapport om otrygghetsskapande 

händelser (som kan vara annat än polisanmälda händelser), och gör därför 

bedömningen att läget är ”grönt” det vill säga ”brottslighet och andra 

otrygghetsskapande fenomen förekommer i området, men bedöms inte på ett 

betydande sätt påverka invånare eller andra som vistas eller är verksamma i 

området på ett negativt sätt”. 
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Polisen ställer sig överlag positiv till att utrusta skolan med 

övervakningskameror, förutsatt att utrustningen kan användas i den nya 

skolan och att de är av god kvalitet så att bilder/filmer kan användas. Dessa 

kan underlätta brottsutredningar genom att möjliggöra identifikation av de 

som begår brott.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att första att-satsen i motionen avslås och att andra att-

satsen bifalls. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att första att-satsen i 

motionen avslås och att andra att-satsen bifalls. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 145 Dnr 2018-000434 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om 
webbkamera över Karösundet och gästhamnen i 
Ekenäs 

 

Sammanfattning  

Per-Olof Berggren har inkommit med ett medborgarförslag att en 

webkamera ska installeras vid Villa Vassen vid Karösundet i Ekenäs med 

översikt ut mot gästhamnen 

Bedömning 

Synpunkter har inhämtats från kommunens näringslivsenhet. Att installera 

en webbkamera i marknadsförings syfte kostar ca 25.000 kr inkluderat att 

dra fram nät och sätta upp webbkameran enligt IT-enheten. Med största 

sannolikhet krävs även ett tillstånd från Datainspektionen och detta bör 

undersökas och ansökas om innan inköp och uppsättning sker. Om 

webbkameran installeras läggs den in på kommunens hemsida tillsammans 

med övriga webbkameror som visar torget i Ronneby samt Brunnsparken.  

 

Nyttan med en webkamera i marknadsföringssyfte bör vägas mot kostnaden 

och den administration det innebär att installera och underhålla en dylik 

kamera.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om installation av 

en webbkamera över Karösundet och gästhamnen i Ekenäs.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om installation av en 

webbkamera över Karösundet och gästhamnen i Ekenäs. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD) 

och Roger Gardell (L).  
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Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.  

 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.       

Beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om installation av en webbkamera över Karösundet och gästhamnen i 

Ekenäs. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 146 Dnr 2020-000505 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Permanenta 
enkelriktningen av Prinsgatan i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag är inkommet gällande att göra enkelriktningen av 

Prinsgatan permanent, något som varit gällande under sommaren 2020 och i 

anslutning till Sommargatan.  

Bedömning 

Frågan har remitterats till Miljö- och byggnadsnämnden och Teknik-, fritid- 

och kulturnämnden. 

Miljö- och Byggnadsnämnden har inget att erinra.  

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

behålla den tillfälliga enkelriktningen som finns idag till resultatet från 

stadslivsanalysen är klar. Detta motiveras med att det är onödigt att 

genomföra permanenta trafikomläggningar i centrum innan analysen är klar 

då det kan innebära att nedlagt arbete utförs för att sedan behöva återställas 

till ingen nytta.  

 

Med bakgrund av ovan nämndbeslut samt med nedanstående bedömning av 

Mark- och exploateringsenheten, Kommunledningsförvaltningen, föreslås 

den tillfälliga enkelriktningen på Prinsgatan kan kvarstå i enlighet med 

Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningens lokala trafikföreskrifter.  

Efter att Prinsgatan varit enkelriktad under sommaren och i samband med 

inrättande av Sommargatan enkelriktades gatan åter igen tillfälligt under 

december månad i väntan på en stadslivsanalys.  

Att utföra en permanent åtgärd i väntan på en stadslivsanalys och tillika en 

trafikutredning över Ronneby centrum är att förbigå dess utredning som 

finns med i Miljö- och Byggnadsförvaltningens planering. Att bygga om 

Strandgatan för en permanent åtgärd enligt nuvarande tillfälliga lokala 

trafikföreskrift om enkelriktning uppskattas kosta 150 000 kr, något som kan 

bli ogjort beroende på vad analys och utredning föreskriver.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  
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Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med ovanstående.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 147 Dnr 2020-000683 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG likabehandling 
av alla anmälda partier avseende valsedelsutläggning 
2022 

 

Sammanfattning  

I ankommet medborgarförslag föreslår Nils Leandersson att samtliga partier 

som ställer upp i valet till kommun, region och riksdag 2022 med en 

registrerad partibeteckning, ska få sina namnvalsedlar utlagda av 

valnämndens valorganisation.  

Idag finns det två typer av valsedlar i Sverige; namn- och partivalsedlar. 

Namnvalsedlar innehåller partibeteckning och en kandidatlista. 

Partivalsedlar har endast partibeteckning. Partier som erhållit minst en 

procent i något av de två föregående valen har rätt att få partivalsedlar 

utlagda av valnämnden och behöver därför inte distribuera sådana själva. 

Enligt medborgarförslaget föreligger det en olikabehandling av partierna 

vilket upplevs odemokratiskt då mindre partier har färre funktionärer som på 

valdagen besöker ett stort antal vallokaler, något som i glesbygdslän kan 

betyda över 20 mils bilkörning vilket kan medföra att samtliga vallokaler 

riskerar att ha deras valsedlar först mitt på dagen.  

Förslagsställaren anser att lämnat förslag är helt i linje med 

Valmyndighetens uppfattning. Valmyndigheten skickade en hemställan till 

regeringen i april 2020, där regeringen föreslogs verka för en ändring av 

vallagen på en rad punkter. En av dessa var att den kommunala 

valmyndigheten skulle ta över ansvaret för utläggning av samtliga partiers 

namnvalsedlar.  

Bedömning 

Valnämnden i varje kommun ansvarar enligt 8 kap. 2 § vallagen för att 

partivalsedlar ska finnas utlagda för de partier som vid senaste riksdagsvalet 

fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Det ska också finnas 

partivalsedlar utlagda för de partier som är representerade i aktuell kommun 

eller region. Partivalsedlarna läggs endast ut om partiet har begärt det. 

 

Valnämnden i Ronneby kommun har inför valen 2014, 2018 och 2019 

beslutat att även ansvara för utläggning av namnvalsedlar.  
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Samtliga partier har dock, under både förtidsröstningsperiod och valdag, 

själva fått ansvara för att distribuera namnvalsedlarna till kommunens 

samtliga röstmottagningsställen.  

 

Enligt 8 kap. 4 § vallagen ansvarar röstmottagarna för ordningen på 

röstmottagningsstället. Valsedlarna ska enligt lag presenteras på ett 

likvärdigt sätt, varvid namnvalsedlar i Ronneby kommun lämnas till 

röstmottagare i lokalen med syfte att säkerställa ordning i valsedelstället. 

 

En parlamentariskt sammansatt kommitté har fått i uppdrag av Regeringen 

att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.  

I slutet av januari överlämnades delbetänkandet av 2020 års valutredning, 

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7), till justitie- 

och migrationsministern. Betänkandet är ute på remiss till 6 april 2021 och 

tanken är att förslagen ska kunna tillämpas vid de allmänna valen 2022. 

 

Enligt SOU 2021:7 föreslås att partierna, liksom i dag, ska ansvara för 

distributionen av sina namnvalsedlar i den mängd som förväntas gå åt vid 

röstmottagningen. Skillnaden från nuvarande ordning är dock att partierna 

får lämna in sina valsedlar till val- och röstningslokalerna på en på förhand 

anvisad plats. På så sätt sammanförs ansvaret för all utläggning av valsedlar 

till röstmottagarna, som kan planera kontroller och påfyllnad utifrån 

väljartillströmning och ordningsbehov i den enskilda lokalen. 

 

Kommunledningsförvaltningens utredning av aktuellt medborgarförslag 

finner att valmyndighetens hemställan till regeringen i april 2020 om att den 

kommunala valmyndigheten föreslås ta över ansvaret för utläggning av 

samtliga partiers namnvalsedlar redan praktiseras i Ronneby kommun då det 

enligt valnämndens beslut är röstmottagarna som placerar ut valsedlarna i 

röstmottagningslokalen.  

I hemställan från 2020 föreslås även att ge ett uttalat ansvar till den 

kommunala valmyndigheten om tillhandahålla namnvalsedlar för samtliga 

partier som registrerat partibeteckning och anmält kandidater till aktuellt val. 

Detta är ett förslag som inte beaktas i SOU 2021:7 utan som istället tydliggör 

att distribution av valsedlar är partiernas ansvar.  

 

Kommunledningsförvaltningens utredning av aktuellt medborgarförslag 

finner att förslag till lagändring i SOU 2021:7 harmonierar med de beslut 

valnämnden i Ronneby kommun tidigare fattat avseende utläggning av 
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valsedlar inför valen 2014, 2018 och 2019, vilket konfirmerar kommunens 

valda riktning för ökad säkerhet avseende valprocessen.  

 

Förståelse finns dock för små partiers svårigheter i samband med distribution 

av namnvalsedlar, men att agera i strid med vallagen och ta på sig ett ansvar 

som går utöver det som följer av vallagen innebär risker och en kraftigt ökad 

arbetsbelastning för valnämnd och valadministration, en belastning som 

vidare kan påverka ordningen i lokalen samt säkerheten för valets 

genomförande.   

 

Kommunledningsförvaltningens utredning av medborgarförslaget bedömer 

att säkerheten för valets övergripande genomförande inte kan riskeras till 

förmån för distribution av valsedlar till samtliga partier som ställer upp i 

valet till kommun, region och riksdag 2022.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att medborgarförslaget anses besvarat.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 148 Dnr 2020-000547 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - önskan om 
att det byggs en större hundrastgård i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar en ny större hundrastgård i Kallinge.      

Bedömning 

Gatu/Parkenhetens bedömning är att Kallinge är ingen större tätort och har 

många bra strövområden och mycket naturmark nära inpå alla bostadsområden 

där rastning av hundar kan ske.      

Förslag till beslut 

Teknik, -Fritid och Kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.       

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-02-23  

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 149 Dnr 2020-000504 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Cykelbana 
mellan Hamnvägen och Angelskogs 
återvinningscentral 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren anför följande:  

”Att Ronneby kommun bygger en cykelbana för att undvika en dödsolycka 

på vägen mellan Hamnvägen och Angelskogs återvinningscentral. Det är en 

mycket kort vägsträcka med biltrafik, tung lastbilstrafik blandat med moped, 

cykel och gångtrafikanter till återvinningscentralen. Vägen har ett extremt 

farligt parti med backkrön på denna sträckning. Det inträffar dagligen 

incidenter på detta krön där oskyddade trafikanter på väg till och från 

återvinningscentralen och även Ronneby Segelsällskap får rädda sig genom 

att kasta sig ner i diket. Det är en direkt livsfara när två personbilar och tex 

en cyklist möts på krönet”.  

Bedömning 

Denna väg (660) är inte kommunal utan det är Trafikverket som är 

väghållare. Förslagsställaren bör uppvakta Trafikverket i frågan. Ronneby 

kommun kommer att bevaka Trafikverkets ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för 

Regional cykelstrategi i området gällande deras vägnät och lämna remissvar 

när så ska ske. Syftet är att ta fram en åtgärdsvalsstudie som tydligt ger en 

nulägesanalys, beskriver problem, brister, behov och föreslår eventuella 

lösningar utifrån fyrstegsprincipen. 

Att föregå sådan strategi är inte lämpligt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets beslut 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 150 Dnr 2021-000004 101 

Delegationsbeslut 2021 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor, kanslienheten, 

till detta protokoll bifogad bilaga 3.  

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef  
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§ 151 Dnr 2021-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden delges: 

1. Gärdestad Byalag, Underlag väg 9669 Gärdestad med tillägg. 

2. KSR, cirkulär 21:12 

3. Samverkansnämnden 2021-02-19 

4. Blekinge Tingsrätt, Ronneby Mureri AB har försatts i konkurs 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 20210223 § 15 

Utbildningsnämnden 20210218 §§17, 18, 19 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

 

 


