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§ 25 Dnr 2023-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Ola Robertsson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Justering sker måndag 2023-02-13. 

________________ 
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§ 26 Dnr 2023-000002 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.  

________________ 
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§ 27 Dnr 2023-000006 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Torbjörn Lind, näringslivschef, ger information om aktuellt i verksamheten. 

Informationen rör bland annat: 

1. Etableringsläget i kommunen. 

2. Gärdet 2. 

3. Gärdet 3.  

4. Galtsjön.  

Deltar i debatten 

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

Martin Johansson (S) och Marianne Flink Lundqvist (L). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 28 Dnr 2022-000639 179 

Taxor för tillstånd och tillsyn enligt LBE och LSO 2023, 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från direktionsmöte med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

2022-11-23 § 81: 

Taxor avseende tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE har räknats upp 

enligt index PKV per oktober 2022 enligt beslut i medlemskommunernas 

kommunfullmäktige. Ny taxabestämmelse med nya taxor har bifogats 

kallelsen.  

Direktionen fastställer taxor enligt delegation från medlemskommunernas 

KF, ärendena anmäls efter justering.  

Taxor gäller från 2023-01-01.  

Beslut  

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge beslutar  

Att fastställa nya taxor för myndighetsutövning enligt LSO och LBE 2023 

enligt framlagt förslag..  

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till detsamma. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 29 Dnr 2022-000610 119 

Nyval av gode män till lantmäteriförrättningar 2023-
2026 

 

Sammanfattning  

Enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) ska gode män utses av 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska nu utse två stycken gode män 

för perioden 2023-2026. 

Bedömning 

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

kommunfullmäktige. Gode männens uppgift är att medverka i 

lantmäteriförrättning såsom myndighet tillsammans med utsedd 

förrättningslantmätare vid påkallande,  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

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

lantmäteriförrättningar för perioden 2023-2026.    

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att utse Lars Saager (M) till gode man vid 

lantmäteriförrättningar. 

Ola Robertsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att utse Ulrik Lindqvist (S) till gode man vid 

lantmäteriförrättningar. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Utse Lars Saager (M) till gode man vid lantmäteriförrättningar för 

perioden 2023-2026. 

2. Utse Ulrik Lindqvist (S) till gode man vid lantmäteriförrättningar för 

perioden 2023-2026. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 30 Dnr 2023-000063 103 

Strategiskt samverkansråd för landsbygden 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har under en längre tid arbetat målmedvetet med 

landsbygdsutveckling. Detta resulterade 2022 till att kommunen blev utsedd 

till Årets kommun av Riksorganisationen Hela Sverige ska Leva.   

En av framgångsfaktorerna har varit det strategiska samarbete som har funnit 

mellan den kommunala organisationen och Ronneby kommunbygderåd. 

Samarbetet har bestått i löpande diskussioner om landsbygdsfrågorna, men 

utöver detta också i ett samverkansråd för landsbygden, där representanter 

för Ronneby kommun och Ronneby kommunbygderåd träffats 2-3 gånger 

per år för att gemensamt diskutera strategiska inriktningar och prioriteringar 

i arbetet.  

Ronneby kommun har varit representerade av landsbygdsutvecklaren och en 

representant för den politiska organisationen. Ronneby kommunbygderåd 

har varit representerade av ordförande samt ytterligare två 

styrelsemedlemmar.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslås utse politisk representant för Ronneby kommun 

till det strategiska samverkansrådet för landsbygden för innevarande 

mandatperiod.       

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen utser 

Kenneth Michaelsson (C) till politisk representant för Ronneby kommun i 

det strategiska samverkansrådet för landsbygden för innevarande 

mandatperiod.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen utser Kenneth Michaelsson (C) till politisk representant 

för Ronneby kommun i det strategiska samverkansrådet för landsbygden för 

innevarande mandatperiod. 

________________ 

Exp: 

Daniel Granello, landsbygdsutvecklare 

Kenneth Michaelsson  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(75) 
2023-02-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 2022-000360 001 

Inrättande av landsbygdspris 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun utsågs 2022 till Årets kommun av Riksorganisationen 

Hela Sverige ska leva. I samband med utmärkelsen mottog kommunen även 

10000 kr i prissumma. En bidragande anledning till att Ronneby kommun 

utsågs till Årets kommun var den goda och inarbetade samverkan som finns 

mellan den kommunala organisationen och de ideella krafterna på 

landsbygden. För att uppmärksamma detta och premiera de organisationer 

som jobbar ideellt med utveckling av landsbygderna, vill Ronneby kommun 

låta prissumman utgöra grundfinansieringen för ett eget landsbygdspris. 

Priset ska delas ut varje år till det mest samverkansprojektet som mest har 

bidragit till utvecklingen av landsbygderna i Ronneby kommun.  

Bedömning 

Priset föreslås delas ut enligt bifogade kriterier och beslutsgång, där juryn 

består av representanter från den kommunala organisationen samt ordförande 

för Ronneby kommunbygderåd. Priset föreslås delas ut under 

Kommunfullmäktiges sista sammanträde under året.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom 

föreslagna kriterier för Ronneby kommuns landsbygdspris.  

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig bakom föreslagna kriterier för Ronneby 

kommuns landsbygdspris.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på följande förändringar av kriterier för 

landsbygdspris i Ronneby kommun: 

1. Priset ska delas ut under våren för projekt som genomförts året innan.  
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2. I juryn byts benämningen kommunstyrelsen, politiskt ansvarig, ut 

mot politiskt representant.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna kriterier 

för Ronneby kommuns landsbygdspris med följande förändringar: 

1. Priset ska delas ut under våren för projekt som genomförts året innan.  

2. I juryn byts benämningen kommunstyrelsen, politiskt ansvarig, ut 

mot politiskt representant. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 32 Dnr 2023-000019 022 

Handlingsplan för att möta kompetensutmaningen  

 

Sammanfattning  

Den 25 maj 2022 antog kommunfullmäktige kompetensförsörjningsstrategi 

för Ronneby kommun 2022-2025 (KF Dnr 2021-000663 § 109). I samband 

med detta fick Personalenheten uppdrag om att ta fram en handlingsplan för 

Ronneby kommun.  

Medarbetare på personalenheten har i nära samverkan med kommuns 

ledningsgrupp tagit fram ett förslag till handlingsplan. Syftet med 

handlingsplanen är att tydliggöra, på kommunnivå, vilka aktiviteter som ska 

genomföras för att nå det som framgår i strategin.  

Förslag till handlingsplan har samverkats vid centrala samverkansgruppen 

den 25 november 2022.  

Förslag 

Handlingsplanen för att möta kompetensförsörjningen visar på aktiviteter 

under perioden 2023.01.01 -- 2025.12.31. Aktiviteterna är indelade i tre 

områden:  

 Pågående 

 Planerade 2023 – 2025  

 Förslag 

Aktiviteter som är pågående eller planerade kommer att dokumenteras som 

en aktivitet i system för verksamhetsplanering och märkas upp med K 

(kompetensförsörjning) för att på så sätt följas upp i ordinarie uppföljning. 

Utöver en kommunövergripande handlingsplan är det sedan tidigare beslut 

fattat om att: 

 respektive förvaltning ska ta fram en nämnds- och 

förvaltningsspecifik handlingsplan för kompetensförsörjning  

 de utmaningar som identifieras och aktiviteter som planeras i 

förvaltningens handlingsplan för kompetensförsörjning ska framgå i 

förvaltningens verksamhetsplan samt att uppföljning ska görs i 

ordinarie verksamhetsuppföljning, en gång per år. 
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Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens att föreslå att:  

Anta förslag till handlingsplan för att möta kompetensutmaningen för år 

2023 – 2025 

Personalutskottets beslut 2023-01-16 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till 

handlingsplan för att möta kompetensutmaningen för år 2023 – 2025. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna Ekberg (KD), Tommy Andersson (S), Marianne Flink 

Lundqvist (L) och Åsa Evaldsson (M). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på personalutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till handlingsplan för att möta 

kompetensutmaningen för år 2023 – 2025. 

________________ 

Exp: 

Personalenheten, Cecilia Westlund 

Personalenheten, Anna Isaksson  
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§ 33 Dnr 2023-000015 165 

Åtgärder i skyddsrum 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2022-12-20 § 250 

Under vår-vintern 2022 genomfördes besiktningar av en certifierad 

skyddrsumssakkunnig av kommunens samtliga skyddsrum, 18 st. Vid 

besiktningen framkom det att det fanns anmärkningar i varierande art i 17 st 

av dem. Under hösten 2022 har entreprenör med kompetens inom skyddsrum 

gått igenom alla besiktningsanmärkningar och sammanställt kostnader får att 

åtgärda bristerna i dem. Den sammanlagda kostnaden uppgår till 2 500 000 

kr.  

Bedömning 

Fastighetsenheten bedömer att åtgärder behöver utföras för att 

skyddsrummen ska uppnå standard för skyddsrum enligt MSB. Åtgärder 

behöver upphandlas för respektive skyddsrum, 17 st. Teknik- fritid- och 

kulturförvaltningen föreslår därmed nämnden för Teknik-, fritid-, och kultur 

att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att anslå 2 500 000 kr för att åtgärda 

bristerna i skyddsrummen.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår nämnden för Teknik-, fritid-, 

och kultur att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att anslå 2 500 000 kr till 

nämnden för Teknik-, fritid-, och kultur för att åtgärda bristerna i 

skyddsrummen.  

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden 2 500 000 

kronor i tilläggsanslag för att åtgärda bristerna i skyddsrummen. Finansiering 

sker via extern upplåning.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 bevilja teknik-fritid- och 

kulturnämnden 2 500 000 kronor i tilläggsanslag för att åtgärda bristerna i 

skyddsrummen. Finansiering sker via extern upplåning.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 34 Dnr 2022-000635 022 

Feriearbete 2022 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-11-29 § 173 

Feriearbete är en viktig insats för de unga i Ronneby kommun. Många får sin 

första arbetslivserfarenhet just genom sitt feriearbete när de är 17 år. Många 

berättar om 3 lärorika veckor när de avslutat sitt feriearbete. Sommaren 2022 

har 134 stycken haft 3 veckor feriearbete inom Ronneby kommun eller hos 

någon av de föreningar/företag som vi har samarbetsavtal med. Precis som 

2021 så erbjöds feriearbete inom privat näring där vi riktade erbjudande till 

Ronnebys besöksnäringsnätverk i samråd med Enheten för Näringsliv och 

Kommunikation. Kostnaden för feriearbetarnas löner uppgick till 1 527 148 

kronor sommaren 2022.  

Bedömning 

Feriearbete i Ronneby kommun erbjuds till ungdomar som fyllt 17 år men 

inte 18 år den 1 juli det aktuella året. Varje år får verksamheten för 

Arbetsmarknad och integration in 150-200 stycken ansökningar, av dem så 

brukar 10 % vara felaktiga ansökningar som oftast beror på att individerna 

inte är i rätt ålder eller är folkbokförda i en annan kommun. Ytterligare cirka 

10 % brukar efter det tacka nej till sin placering oftast med anledningen att 

de fått annat arbete. Inför sommaren 2022 var det 134 stycken som tackade 

ja till sin placering och utförde 3 veckors feriearbete, det ger en kostnad på 1 

527 148 kronor. 2022 att vi använde oss av regeringens satsning på 

ungdomsjobb och anställde 18- och 19 åringar som handledare och skapade 

ett tillsynslag som tog hand om grillplatser samt andra träffpunkter inom 

spåren i Ronnebyslingorna. På det sättet lyckades vi även i år ge alla som var 

berättigade feriearbete 3 veckors arbete. Feriearbete ger unga möjligheten att 

få erfarenhet, ofta deras första erfarenhet, av arbetslivet. Det ger de unga en 

inblick i arbetslivet men det ger också Ronneby kommun en möjlighet att 

visa upp vilka verksamheter som finns och vilken bredd det finns i 

arbetsmöjligheter inom kommunen.  

Förslag till beslut 

Verksamheten för Arbetsmarknad och Integration föreslår socialnämnden att 

föreslå kommunstyrelsen att bevilja 1 527 148 kr för att täcka kostnaderna 

för feriearbetarnas löner sommaren 2022 
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Socialnämndens beslut 2022-11-29 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att bevilja 1 527 148 kr 

för att täcka kostnaderna för feriearbetarnas löner sommaren 2022. 

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran med motiveringen att 

äskandet kommer för sent för att kunna hanteras inom 2022 års resultat. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 socialnämndens 

begäran med motiveringen att äskandet kommer för sent för att kunna 

hanteras inom 2022 års resultat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 35 Dnr 2022-000350 250 

Utveckling av utemiljö Kulturcentrum 

 

Sammanfattning  

Projekt ombyggnation av Kulturcentrum är pausat tills vidare. Inom 

byggnaden är det ett flertal åtgärder som behöver genomföras dels kopplat 

till ombyggnation men också kopplat till fuktproblematik. I projektet finns 

också delar av utemiljön som ska förändras för att skapa mötesplatser, mer 

grönska och bättre parkering. Förslaget är att utemiljön genomförs som ett 

separat projekt under hösten 2022.  

Bedömning 

Projekt med att bygga om och renovera Kulturcentrum är pausat tills vidare. 

Inom byggnaden är det ett flertal åtgärder som behöver genomföras bland 

annat åtgärder för att ta bort fuktproblem, bygga om entrédelen, hörsal och 

toalett. Frågan om restaurang är inte beslutad. I projektet finns också delar av 

utemiljön som ska förändras för att skapa mötesplatser, mer grönska, bättre 

och säkrare gångmiljö, belysning och förbättrad parkering.  

Det finns sedan tidigare ett arkitektritat förslag som skapar en terrassering 

ner mot Ronnebyån, fler sittplatser och mötesplatser, några trädplanteringar 

och en mer inramad parkering så att miljön mellan Sockerbruket och 

Kulturcentrum upplevs mer inbjudande och mer gångvänlig än den är idag. 

Belysningen behöver förbättras. Uppskattat kostnad för förslaget är cirka en 

och en halv miljon. Budget finns. Projektet kan påbörjas under hösten 2022 

för att vara färdigställt till våren 2023. 

Skissförslag från Svefors Arkitekter 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att ge mark- och exploateringsenheten i 

uppdrag att genomföra delprojekt utemiljö Kulturcentrum inom ramen för 

befintliga budgetmedel för projekt ombyggnation Kulturcentrum.  
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Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att 

genomföra delprojekt utemiljö Kulturcentrum inom ramen för befintliga 

budgetmedel för projekt ombyggnation Kulturcentrum. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C) och Anna 

Ekberg (KD). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att 

genomföra delprojekt utemiljö Kulturcentrum inom ramen för befintliga 

budgetmedel för projekt ombyggnation Kulturcentrum, dock max 1 500 000 

kronor.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att genomföra delprojekt utemiljö 

Kulturcentrum inom ramen för befintliga budgetmedel för projekt 

ombyggnation Kulturcentrum, dock max 1 500 000 kronor.   

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 36 Dnr 2022-000655 225 

Äskande av medel för energibesparande åtgärder på 
Snäckebackskolan hus B 

 

Sammanfattning  

Entreprenaden om- och nybyggnad av Snäckebacksskolan pågår. I 

förfrågningsunderlaget som gick ut till upphandling ingick inte 

energibesparingsåtgärder för hus B (gamla kvarvarande delen som inte rivs). 

Omvärldsläget har inneburit att kommunen har sett över möjligheter att göra 

energibesparingsåtgärder även på hus B.  

Bedömning 

Att göra extra energibesparingsåtgärder på Snäckebackskolan hus B var inte 

en del av entreprenaden. Hus B är den första ursprungliga skolan och den 

byggnaden som i entreprenaden inte rivs men som ska upprustas. 

Projektgruppen som jobbar med skolprojektet har diskuterat detta en hel del 

och försökt göra vad som går för att få fram en energieffektiv byggnad (trots 

att den är över 100 år). Det som kommit fram är tre möjliga åtgärder som 

man kan göra som ger effekt: 

 

Isolering vind – 132 285kr 

Isolering vägg – 73 160kr 

Isolering golv (platta) – 380 963kr 

 

Den totala kostnaden blir 586 408kr. Enligt LCC (livscykelkostnad – ett sätt 

att inkludera långsiktiga effekter i ett inköpsbeslut) så är investeringsgränsen 

på 978 278 kr (då det inte längre är lönsamt att göra investeringar). 

Resultatet är att det är lönsamt att genomföra samtliga åtgärder som räknas 

upp ovan. Projektorganisationens önskan är att dessa åtgärder genomförs. 

Beslut behöver komma i början av året för att det ska funka tidsmässigt i 

entreprenaden. Detta gäller främst plattan. Tas inte beslut i början av året så 

är det för sent att göra åtgärder på plattan med anledning av att det blir svår 

att komma åt grunden då åtgärder ska göras på golv i bottenvåning – de vill 

man inte riva upp sen.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta tillföra mark- och exploateringsenheten 

och projektet Framtidens Skolor 600 000 kr för energibesparande åtgärder 

hus B.  

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillföra mark- och exploateringsenheten och 

projektet Framtidens Skolor 600 000 kr för energibesparande åtgärder hus B. 

Finansiering sker via extern upplåning.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 tillföra mark- och 

exploateringsenheten och projektet Framtidens Skolor 600 000 kr för 

energibesparande åtgärder hus B. Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 37 Dnr 2022-000642 041 

Budget 2023 AB Ronneby Helsobrunn 

 

Sammanfattning  

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn överlämnar sitt förslag till driftbudget 

2023 för bolaget till kommunfullmäktige i Ronneby. 

 

Efter kommunfullmäktiges fastställande av driftbudgeten ska den antas vid 

en bolagsstämma i bolaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige i Ronneby att fastställa 

driftbudget 2023 för AB Ronneby Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att lämna 

följande direktiv till kommunens stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn  

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

* val av ordförande vid stämman 

* godkännande av röstlängd 

* val av justeringsman 

* prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

* besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 

* i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad 

ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

* i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv.  
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Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att lämna följande direktiv till kommunens 

stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn  

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

* val av ordförande vid stämman 

* godkännande av röstlängd 

* val av justeringsman 

* prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

* besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 

* i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad 

ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

* i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 lämna följande direktiv 

till kommunens stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn  

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

* val av ordförande vid stämman 

* godkännande av röstlängd 

* val av justeringsman 

* prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

* besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 
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* i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige beslutad 

ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

* i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 38 Dnr 2022-000662 040 

Uppföljning av uppdrag KF §97/2022 om avsättning för 
deponier och förorenad mark 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige gav i sitt beslut §97/2022 ekonomienheten i uppdrag att 

ta fram förslag på hur mycket som kan/bör avsättas årligen framöver för att 

åtgärda deponier och förorenad mark.  

Bedömning 

Enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 6 kap 8 §, 

anges att ”… sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller 

tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin 

förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias, tas 

upp som avsättningar.”  

 

En avsättning ska alltså redovisas i balansräkningen om: 

* en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller flera 

inträffade händelser, 

* det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 

förpliktelsen och 

* en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

 

Om dessa villkor inte är uppfyllda, ska ingen avsättning redovisas i 

balansräkningen. 

 

Med legal förpliktelse avses en förpliktelse till följd av: 

* ett avtal/kontrakt (genom dess uttryckliga eller underförstådda villkor), 

* lagstiftning eller 

* annan laglig grund. 
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Uppdraget från kommunfullmäktige bör inte genomföras då uppdraget 

föreslår ett tillvägagångssätt för avsättningar som inte är förenligt med 

lagstiftningen. Det går alltså inte att beräkna behov av årlig avsättning. 

 

Nuvarande sätt att hantera avsättningar är att det i samband med årsbokslut, 

alternativt delårsuppföljningen, görs avsättningar för kända förpliktelser som 

uppfyller kraven enligt ovan. Vanligtvis består underlagen av 

kostnadsberäkningar från Ronneby Miljö och Teknik AB. Svårigheter att 

göra tillförlitliga uppskattningar av kostnaden gör att avsättningarna oftast 

omfattar ett eller möjligen några år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att dra tillbaka uppdraget 

från § 97/2022 och noterar i övrigt informationen till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att dra tillbaka uppdraget från § 97/2022 och noterar i 

övrigt informationen till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 dra tillbaka uppdraget 

från § 97/2022 och noterar i övrigt informationen till protokollet.. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 39 Dnr 2022-000473 356 

Ändringar i avfallstaxan 

 

Sammanfattning  

Taxehöjning för renhållningen beslutades i KF 2022-11-24 § 237, dnr 2022-

000473. 

Nya tjänster samt några andra ändringar i avfallstaxan för Ronneby Kommun 

föreslås. Dessa nya tjänster, ändringar presenteras i bilaga 1      

Bilaga 1: Ändringar i Avfallstaxan: 
Nytt begrepp  
Kommunalt avfall ersätter tidigare begrepp hushållsavfall. 

2 kap. Avgifter för en- och tvåbostadshus och fritidshus i områden där 
fyrfackskärl erbjuds  
Tabell 3 Hämtningsavgift för fritidshus, kr/år (sida 9) 

Ändring: 

Antalet tömningar minskas till 10 i stället för 12 tömningar. 

I stället erbjuds kund: 

I abonnemanget ingår 2 flexibla tömningar/år. (I samband med tömning i 

närområdet). Kund beställer själv dessa tömningar.  

 
4 kap. Tilläggstjänster för en – och tvåbostadshus och fritidshus  
Abonnemang med extrakärl 
Tabell 11 Avgift för abonnemang extrakärl där fyrfack införts och 

standardabonnemang tecknats, kr/år (sida 12) 

Ändring: 
Möjligt för kund att teckna abonemang på tömning av plastförpackningar 130 

liter kärl, pappersförpackningar 130 liters kärl eller ett 370 liters kärl med 

separerade fack (delat) för pappers- och plastförpackningar.  

 

Container 
Tabell 13 avgifter för container, kr/tillfälle (sida13) 

Ändring: 

En uppdatering har skett av priser på avgifter av container. 

5 kap. Avgifter för flerbostadshus, verksamheter och 
gemensamhetslösningar 

Abonnemang med container och underjordsbehållare 
Tabell 19 Avgift abonemang tömning container, kr/år (sida 18) 

Ny tjänst 
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Tabell 20 Avgift abonnemang underjordsbehållare inkl. behandlingsavgift, 

kr/år (sida 18) 

Ny tjänst 

Tabell 23 Avgift för Extra tömning, budning och övriga avgifter för 

container och underjordsbehållare, kr (sida 20) 

Ny tjänst 

Förslag till beslut 

Besluta de nya ändringar och tjänster i avfallstaxan för Ronneby kommun.        

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa ändringarna i avfallstaxa för Ronneby 

kommun. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S) och Åsa Evaldsson (M).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 fastställa ändringarna i 

avfallstaxa för Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 40 Dnr 2022-000659 4311 

Begäran om övertagande av tillsyn för Karlsnäs 
vattenskyddsområde 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2022-12-14: 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig tillsynsmyndighet 

överlåta åt en kommunal nämnd att utöva tillsynen, om kommunfullmäktige 

begär det. 

 

I sin ansökan om upprättande av vattenskyddsområde i Karlsnäs har 

Ronneby Miljö & Teknik AB angett att Miljö- och byggnadsnämnden i 

Ronneby kommun även bör ansvara för prövning och tillsyn inom detta 

vattenskyddsområde. Med detta avses prövning och tillsyn över anmälnings- 

och icke anmälningspliktiga verksamheter.  

 

I samband med detta har miljö- och byggnadsförvaltningen mottagit 

information om att Kommunfullmäktige i Ronneby kommun behöver 

inkomma med en ansökan om övertagande av tillsyn för Karlsnäs 

vattenskyddsområde till Länsstyrelsen i Blekinge. Denna ansökan ska 

bifogas till Ronneby Miljö & Tekniks ansökan om upprättande av 

vattenskyddsområde för Karlsnäs grundvattentäkt.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden har idag ansvar för prövning och tillsyn över 

anmälnings- och icke-anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter inom 

samtliga vattenskyddsområden i Ronneby kommun och därmed god kunskap 

och lång erfarenhet av tillsyn av den typen av verksamheter. Nämnden 

ansvarar också för tillsynen över de verksamheter som idag bedrivs inom det 

område där vattenskyddsområdet avses upprättas. Därför bedöms nämnden 

ha goda förutsättningar för att uppfylla kraven om tillsyn i enlighet med 

miljöbalken och miljötillsynsförordningen.  

 

Övertagande av tillsynsansvaret för anmälnings- och icke anmälningspliktiga 

miljöfarliga verksamheter inom nämnda vattenskyddsområde bedöms 

möjliggöra en mer effektiv och ändamålsenlig tillsyn för miljö- och 
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byggnadsnämnden. Det innebär också en enklare hantering av olika 

ärendetyper för verksamhetsutövare då man endast behöver vända sig till en 

myndighet 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra Ronneby 

kommuns ansökan hos Länsstyrelsen i Blekinge om övertagande av ansvar 

för prövning och tillsyn av anmälnings- och icke anmälningspliktiga 

miljöfarliga verksamheter enligt föreskrifterna för Karlsnäs 

vattenskyddsområde.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-12-14 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra Ronneby kommuns ansökan hos 

Länsstyrelsen i Blekinge om övertagande av ansvar för prövning och tillsyn 

av anmälnings- och icke anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 

föreskrifterna för Karlsnäs vattenskyddsområde. 

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att 

genomföra Ronneby kommuns ansökan hos Länsstyrelsen i Blekinge om 

övertagande av ansvar för prövning och tillsyn av anmälnings- och icke 

anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt föreskrifterna för 

Karlsnäs vattenskyddsområde. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra Ronneby kommuns ansökan hos 

Länsstyrelsen i Blekinge om övertagande av ansvar för prövning och tillsyn 

av anmälnings- och icke anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 

föreskrifterna för Karlsnäs vattenskyddsområde. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 41 Dnr 2022-000530 214 

Bökevik 1:41 Ansökan om planbesked 

 

Sammanfattning  

Privatpersoner på fastigheten Bökevik 1:41 ansökte om planbesked då de 

önskar bygga ut mer än vad gällande detaljplan tillåter. Då en separat plan 

gjorts för den intilliggande ön Flintholmen med den enskilda fastigheten 

Bökevik 1:22 önskade de sökande att det skulle göras ett liknande arbete för 

deras fastighet och en ny detaljplan tas fram. 

Det finns dock redan ett pågående detaljplanearbete för Bökevik 1:131 m.fl. 

där denna fastighet ingår och de önskemål som de sökande hade kommer 

istället att tas hänsyn till i arbetet med den detaljplanen.  

Bedömning 

Att vilja bygga större än vad den gällande detaljplanen tillåter är ett 

återkommande önskemål i Bökevik då de gällande detaljplanerna tillåter en 

väldigt begränsad, och mellan fastigheterna, varierande total byggnadsarea. 

Därför har ett detaljplanearbete påbörjats i området för att kunna jämställa 

och höja den högsta tillåtna byggnadsarean. 

Då de sökande av planbeskedet har sin fastighet inom det område som en ny 

detaljplan för Bökevik 1:131 m.fl. kommer att innefatta kan de önskemål 

som framfördes tas hänsyn till i detta arbete istället. 

Det har inkommit ett mejl med bekräftelse från sökanden att de vill lägga ner 

ärendet om planbesked och att deras ansökan kan hanteras som synpunkter i 

detaljplaneprocessen istället för ett separat ärende. Därför föreslås detta 

planbesked avslutas.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

avsluta ärendet 2022/530 – ansökan om planbesked.  

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avsluta 

ärendet 2022/530 – ansökan om planbesked. 
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Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet 2022/530 – ansökan om 

planbesked. 

________________ 

Exp: 

Victoria Sandberg, planarkitekt  
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§ 42 Dnr 2022-000436 210 

Järnavik 1:11 - Ansökan planbesked 

 

Sammanfattning  

En privatperson ansökte om planbesked för sin fastighet Järnavik 1:11. Detta 

gjorde personen för att det som privatpersonen önskade bygga på fastigheten 

inte var i enlighet med planen och han ville undersöka möjligheten till att 

ändra planen för att göra det möjligt att bygga större än vad nu gällande 

detaljplan tillåter. Ett detaljplanearbete är en lång process och blir generellt 

betydligt dyrare än avgiften för ett bygglov. Efter dialog med stadsarkitekt, 

planarkitekt och handläggare på bygglov önskade den sökande istället pröva 

frågan i ett förhandsbesked eller bygglov. Handläggning av ett 

bygglovsärende pågår nu på Miljö- och byggnadsförvaltningen.  

Bedömning 

I dialog med både stadsarkitekten och planarkitekten, samt i kontakt med 

handläggare på bygglov har den sökande kommit fram till att planbesked och 

ett eventuellt efterföljande detaljplanearbete inte är vad han önskar. Den 

sökande önskade en snabb process för att bygga om sitt fritidshus till 

standarden av ett åretruntboende. De ritningar som lämnades in följde dock 

inte detaljplanen utan efterfrågade en större yta. Den sökande underrättades 

av planarkitekt att det fanns en möjlighet att ansöka om planbesked för att 

ändra detaljplanen. Privatpersonen förstod dock inte vilket stort arbete en 

ändring av detaljplanen skulle innebära.  

Efter att ansökan om planbesked inkommit diskuterade handläggande 

planarkitekt och stadsarkitekten både med den sökande och dess anlitade 

arkitekt. Då kom man gemensamt fram till att det inte var en ändring av 

detaljplanen som var önskvärt utan snarare att pröva ett förhandsbesked eller 

ett bygglov mot de bestämmelser som finns i den gällande detaljplanen. 

Vi har nu fått ett bekräftande mejl från sökande att man önskar lägga ner 

planbeskedsärendet och ta vidare frågan kring byggnationen med miljö och 

byggnadsnämnden. Därför föreslås detta planbeskedsärende att avslutas.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

avsluta ärendet 2022/436 ansökan om planbesked.  
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Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avsluta 

ärendet 2022/436 ansökan om planbesked. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet 2022/436 ansökan om 

planbesked. 

________________ 

Exp: 

Victoria Sandberg, planarkitekt  
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§ 43 Dnr 2022-000608 312 

Ansökan om planbesked - Listerby 

 

Sammanfattning  

Ansökan om planbesked avser upphävandet av delar av detaljplanerna 170, 

175 och 181 i Listerby. Ansökan om upphävande av dessa detaljplaner 

kommer från Trafikverket i samband med deras arbete för ombyggnationen 

av väg E22 från Ronneby östra till Nättraby. 

Trafikverket ska ta fram en vägplan som inte kan sammanfalla med eller 

strida mot Ronnebys detaljplaner, därför ansöker de genom planbesked om 

att upphäva de delar av detaljplanerna som överlappar med deras kommande 

vägplan för väg E22 Ronneby-Nättraby.  

Bedömning 

Översiktsplan 

I översiktsplanen har ett brett område pekats ut för större förändringar i 

vägnätet i det område som planbeskedet berör. Då planbeskedet gäller ett 

upphävande av delar av detaljplaner för att möjliggöra att planlägga för 

utbyggnaden av väg E22 följer ansökan översiktsplanen för Ronneby 2035. 

Gällande planer 

De gällande planerna som ansökan om planbesked avser är Ändring och 

utvidgning av Listerby smedja i norra Listerby kyrkby (nr.170), Ändring av 

byggnadsplan för del av Listerby kyrkby (nr.175) och Byggnadsplan för 

Listerby smedja i norra Listerby kyrkby (nr. 181). 

Markanvändningen inom de olika detaljplanerna skiljer sig något åt, men det 

utrymme som de ger för allmän väg är inte tillräcklig för utbyggnationen av 

väg E22. 

Den markanvändning som skulle upphävas för att ge plats åt den nya 

vägplanen är bostäder, handels- och bostadsändamål, bostad- och 

småindustriändamål, kvartersmark med allmänt ändamål och mark för 

biltjänst, busstrafik eller annat med allmän gatutrafik samhörigt ändamål 

samt allmän väg och natur där väg E22 går i dagsläget. Se underlag – Bilaga 

ansökan med kartmaterial Listerby. 

De regleringar och de markanvändningar som finns i de nu gällande 

detaljplanerna skiljer sig från den kommande vägplanen och 

markanvändningen för den ombyggda vägen på ett sådant sätt att det inte kan 

anses vara en liten avvikelse från gällande planer. 
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Upphävande av gällande planer 

Delar av Ronneby kommuns detaljplaner sträcker sig inom området för den 

kommande vägplanen som tas fram av Trafikverket. Då flera planer inte kan 

gälla samma markområde behöver delar av de gällande detaljplanerna 

upphävas för att en vägplan ska kunna bli gällande. 

 

Riksintressen 

Inom planområdet gäller MSA-område, stoppområde för höga objekt. Själva 

upphävandet av delar av de utpekade detaljplanerna kommer inte att inverka 

på detta riksintresse.  

Området ligger även inom området för bestämmelserna i Miljöbalkens 4 kap. 

angående högexploaterad kust, men att upphäva delar av detaljplanerna kan 

inte anses strida mot dessa bestämmelser. 

Riksintresset för kommunikation säkerställs genom att delar av 

detaljplanerna upphävs och ger möjligheten för en ny vägplan samt 

utvecklingen av väg E22. 

 

Risker 

Inom området för de detaljplaner som kan komma att upphävas finns det 

ingen risk för ras och skred eller översvämning till följd av stigande 

havsnivåer. 

 

Trafiksituation 

Trafiken på platsen idag är ansträngd på grund av mängden trafik kontra 

framkomligheten genom bland annat rondellen i Listerby. Upphävande av 

delar av detaljplanerna kommer inte att påverka detta, men upphävandet 

kommer att ge förutsättningarna för att en vägplan ska kunna bli gällande för 

området och arbetet med ombyggnationen av E22 ska kunna påbörjas. 

 

Pågående verksamhet och markanvändning 

Inom de delar av detaljplanerna som är aktuella för upphävande ligger bland 

annat en bensinstation. Denna ska kunna fortsätta sin verksamhet och 

ansökan avser inte att upphäva planen för hela denna verksamhet. Ytan för 

macken kommer dock att begränsas och det är viktigt i framtida arbete att 

säkerhetsavstånden till bland annat vägar och cisterner kvarstår och 

säkerställs. Detta är ett arbete som blir aktuellt i framtagandet av 

Trafikverkets vägplan och inte som en del av upphävandet av delar av 

detaljplanerna. 

De bostäder som finns norr om väg E22 i dagsläget kommer att påverkas av 

att detaljplanen upphävs då de inte längre kommer att ligga inom 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(75) 
2023-02-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

detaljplanelagt område. Dessa fastigheter kommer enligt Trafikverkets 

planer att lösas in i samband med utbyggnaden av väg E22. Hur upphävandet 

påverkar fastigheterna som bostadsfastigheter till dess måste kommuniceras 

ut till de boende i arbetet med upphävandet. 

 

Rättigheter och servitut 

Miljö och Teknik AB i Ronneby har ett servitut som går i nord-sydlig 

riktning över nuvarande väg E22.  Där finns VA-ledningar som antagligen 

måste flyttas i samband med byggnationen av den nya trafikplatsen. 

Detta är dock inte något som behöver hanteras närmare i ett upphävande av 

de utpekade detaljplanerna utan något som ska lösas i arbetet med 

vägplanen. 

 

Potentiellt förorenad mark 

Flera av fastigheterna längsmed väg E22 har potentiella föroreningar. Att 

upphäva detaljplanerna påverkas inte av detta, men att jordmassorna kan 

vara förorenade måste det tas hänsyn till vid framtida markarbeten. 

 

Typ av förfarande för upphävande av detaljplaner 

Vi har tittat på två olika möjliga förfaranden för upphävande av delar av de 

berörda detaljplanerna. 

 

Det första förfarandet vi tittat på är ett samordnat förfarande. I ett samordnat 

förfarande kan man låta två planprocesser löpa mer eller mindre parallellt 

och tillgodoräkna ett samråd för den ena processen om all relevant och 

aktuell information för t.ex. detaljplanen presenterats i samband med 

samrådet för vägplanen. 

 

All information som bifogats som underlag i ansökan om planbeskedet har 

även presenterats i samband med samrådet för vägplanen. Den information 

angående yta som behöver upphävas och vilken markanvändning gällande 

detaljplaner har för den överlappande ytan samt motivering till upphävande 

har alltså redan presenterats i ett samråd. De som kan anses vara berörda av 

att delar av detaljplanerna upphävs anses även vara berörda av att vägplanen 

tas fram och har därmed fått en möjlighet att yttra sig om detta i ett samråd. 

Allt detta gör att det finns en möjlighet för kommunen att korta ned 

processen med upphävandet av delar av de berörda detaljplanerna. 

 

Alternativet är att göra ett förenklat förfarande för upphävande av 

detaljplaner. Detta förfarande innebär att en kortare process med enbart ett 

samråd innan antagande och lagakraft behövs, ingen granskning behövs. 
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Förfarandet går att tillämpa på detaljplaner vars genomförandetid har gått ut, 

detaljplaner som följer gällande översiktsplan och är varken av stort allmänt 

intresse eller av annan stor betydelse samt inte väntas få en betydande 

miljöpåverkan.  

 

Upphävandet av delar av de tre detaljplanerna som överlappar med den 

kommande vägplanen anses inte vara av stort allmänt intresse eller av annan 

stor betydelse och anses inte få en betydande miljöpåverkan. Upphävandet 

gäller markanvändning för privata bostäder och mindre verksamheter samt 

allmän väg. Upphävandet berör en mindre del av en fastighet med 

markanvändningen allmänt ändamål, men den mindre ytan som upphävs 

anses inte påverka verksamheten på fastigheten. Bostäder, allmänt ändamål 

och verksamheterna ligger alla på kvartersmark med sakägare som kommer 

att bli underrättade i arbetet med upphävandet av delar av detaljplanerna. 

Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner. 

 

De ytor som ansökan berör för upphävande planeras även att köpas in av 

Trafikverket och inkluderas i deras vägplan. Detta gör att marken inte 

kommer att vara oreglerad under någon längre tid. Den byggrätt som 

fastigheterna har kommer de att förlora i och med att detaljplanerna upphävs 

och en eventuell bygglovsprocess skulle bli något längre under den tid som 

fastigheterna inte är planlagda. 

 

Att använda sig av ett förenklat förfarande för upphävande av detaljplaner 

anses av kommunen vara det smidigaste tillvägagångssättet då detta 

förfarande tydliggör att upphävandet är en separat process från framtagandet 

av Trafikverkets vägplan. Det kan inte heller med detta förfarandet 

ifrågasättas huru vida all relevant information har presenterats i ett samråd 

då ärendena står fritt från vad som presenterades i samrådet för Trafikverkets 

vägplan. 

 

Remissförfarande 

Förfrågan om planbesked har varit ute på remiss från och med 2022-12-06 

till och med 2022-12-20. Miljö och byggnads-nämnden inkom något sent 

med sitt remissvar, 2022-12-29. Här nedan listas en nedkortad version av 

alla remissvaren med något omformulerad följd. 

 

Länsstyrelsen Blekinge län 

Länsstyrelsen håller med Ronneby kommun om att inga riksintressen, 

kulturmiljöer eller den potentiellt förorenade marken påverkas av att delar av 

detaljplanerna upphävs. De påpekar att vi i ett fortsatt arbete med att 
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upphäva delar av detaljplanerna måste tydliggör vilka eventuella 

konsekvenser upphävandet får på de berörda fastigheterna.  

Miljö och byggnadsförvaltningen 

Miljö och byggnadsförvaltningen påpekar i sitt remissvar att det finns tre 

fastigheter med utpekade markföroreningar inom det aktuella området. 

Dessa markföroreningar måste hanteras i ett framtida arbete och kontakt bör 

tas med miljöskyddshandläggare på Miljö- och hälsoenheten.  

Utöver föroreningarna finns det en bergvärmeanläggning på fastighet 

Listerby 4:18 och en jordvärmeanläggning på fastighet 14:3 som ligger inom 

eller i anslutning till de berörda detaljplanerna. 

Kommentar; Upphävande av delar av detaljplanerna kommer inte påverkas 

av att det finns markföroreningar på de tre nämnda fastigheterna. Detta är 

något som ska hanteras i vägplanen för väg E22 Ronneby-Karlskrona, delen 

trafikplats Ronneby öst – Nättraby och dess genomförande. 

Region Blekinge 

Region Blekinge påpekar vikten av att standarden på väg E22 höjs så att den 

är anpassad till den mängd trafik som går på vägen som binder samman 

hamnar, städer och orter i hela södra Sverige. I länsstratportsplanen är väg 

E22 utpekad som den väg som har mest trafik i länet, men även att den har 

flera brister. 

Regionen anser att det är av yttersta vikt att de delar av detaljplanerna som 

Trafikverket har pekat ut upphävs så att arbetet med väg E22 kan påbörjas. 

Den eftersatta infrastrukturen kan verka som en ”bromskloss” för regionens 

utveckling om inte standarden på väg E22 höjs. 

Räddningstjänsten öst 

I remissvaret från Räddningstjänsten öst påpekas att den befintliga 

bensinstationen intill nuvarande Listerbyrondellen har tillstånd att hantera 

brandfarliga ämnen. Tillståndet förutsätter att det finns tillräckliga 

säkerhetsavstånd till anslutande vägar, förbudsområden för öppen eld och en 

säker hantering vid påfyllnad av bränsle i cisternerna. 

Några punkter som enligt Räddningstjänsten öst ska beaktas i 

detaljplanearbetet är följande; 

 Tillräckliga avstånd mot nya anslutande vägar. 

 Lossningsplats med tillfartsvägar där tankbil med lätthet kan köra 

till och från platsen utan att backa. 

 Bensinstationen planeras så att den som besöker stationen i andra 

syften än att tanka, t.ex. för att besöka en butik eller ett gatukök, 

inte behöver passera genom spillzoner eller närmare än 12 meter 

från påfyllningsanslutning till cistern för andra bränslen än diesel.  

 I övrigt håller avstånd enligt tabellen Hantering av brandfarliga 

gaser och vätskor på bensinstationer från MSB (Mars, 2015). 
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Kommentar; Då detta planbesked och potentiella detaljplanearbeten handlar 

om att upphäva planer anser kommunen inte att detta behöver studeras och 

säkerställas i kommunens arbete med att upphäva delar av detaljplanerna. 

Säkerhetsavstånd och bestämmelser kring mackens fortsatta verksamhet ska 

istället studeras och säkerställas i Trafikverkets arbete med att ta fram en 

vägplan för väg E22 Ronneby- Nättraby. Informationen vidarebefordras till 

Trafikverkets projektansvarige. 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten avstår från att yttra sig i ärendet. 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet hade inga synpunkter utan hänvisar till senare samråd vid 

eventuellt upphävande av delar av detaljplanerna. 

Mark och exploateringsenheten 

Har inga synpunkter på planbeskedet. 

Ronneby Miljö och Teknik AB 

Inkom inte med några synpunkter. 

Teknik, kultur och fritids-nämnden 

TFK-nämnden har inget att erinra. 

 

Avgift 

I ett beslut ska kommunen sedan 2019-01-01 redovisa hur den aktuella 

avgiften har räknats fram. Avgiften är beräknad enligt taxa baserad på 2022 

års prisbasbelopp då ansökan inkom till Enheten för strategisk 

samhällsplanering och enligt den vid ansökningstillfället av 

kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad genom beslut i 

kommunfullmäktige 2021-03-29, § 82 antagna indexreglerade plan- och 

bygglovstaxan. Timtaxan för uppdraget har beräknats utifrån den satta 

timtaxan på 989kr i KF:s beslut 2021-12-21, § 332. Avgiften har beräknats 

genom att multiplicera handläggningsavgiften på 989 med antalet arbetade 

timmar (totalt 15 timmar). Avgiften för kommuniceringen har beräknats 

genom att multiplicera milliprisbasbeloppet med Ronnebys N-faktor på 1 

multiplicerat med 60 till följd av antalet remitterade sakägare. 

 

Avgift för kommunicering: 2 898kr (Tabell 2 – 

Underrättelse och expediering)  

Avgift för planbesked: 14 835kr (KF:s beslut 

2021-12-21,        § 332 

om timtaxa) 

Sammanlagd avgift:  17 733krr 
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Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 

att bevilja positivt planbesked om upphävande av delar av detaljplanerna 

170, 175 och 181. 

Att upphävandet av delar av detaljplanerna 170, 175 och 181 hanteras som 

tre separata ärenden i ett Förenklat förfarande för upphävande av detaljplan 

där dessa står i konflikt med Trafikverkets pågående vägplan. 

Att avgiften för planbeskedet fastställs till 17 733kronor i enlighet med den 

vid ansökningstillfället av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad 

genom beslut i kommunfullmäktige 2021-03-29, § 82 antagna 

indexreglerade plan- och bygglovstaxan samt KF:s beslut 2021-12-21, § 332 

angående timtaxa. Avgiften har baserats på timtaxa och kommunicering i 

tabell 2, underrättelse och expediering. Faktura kommer att skickas ut 

separat.  

Att planarbetet bekostas genom planavtal med sökanden. 

Att arbetet med upphävandet av planerna bedöms kunna genomföras under 

2023 med ett förenklat förfarande för upphävande av detaljplan under 

förutsättning att planavtal ingåtts mellan parterna. Tiden för planarbetets 

handläggning bedöms vara ungefär ett halvår. 

Att prioritering för planarbetet beslutas av kommunstyrelsen vid nästa 

tillfälle för prioritering. 

Att ge Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att påbörja 

arbetet när planavtal till fullo har undertecknats.  

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 

positivt planbesked om upphävande av delar av detaljplanerna 170, 175 och 

181. 

Att upphävandet av delar av detaljplanerna 170, 175 och 181 hanteras som 

tre separata ärenden i ett Förenklat förfarande för upphävande av detaljplan 

där dessa står i konflikt med Trafikverkets pågående vägplan. 

Att avgiften för planbeskedet fastställs till 17 733kronor i enlighet med den 

vid ansökningstillfället av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad 

genom beslut i kommunfullmäktige 2021-03-29, § 82 antagna 

indexreglerade plan- och bygglovstaxan samt KF:s beslut 2021-12-21, § 332 

angående timtaxa. Avgiften har baserats på timtaxa och kommunicering i 

tabell 2, underrättelse och expediering. Faktura kommer att skickas ut 

separat.  

Att planarbetet bekostas genom planavtal med sökanden. 
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Att arbetet med upphävandet av planerna bedöms kunna genomföras under 

2023 med ett förenklat förfarande för upphävande av detaljplan under 

förutsättning att planavtal ingåtts mellan parterna. Tiden för planarbetets 

handläggning bedöms vara ungefär ett halvår. 

Att prioritering för planarbetet beslutas av kommunstyrelsen vid nästa 

tillfälle för prioritering. 

Att ge Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att påbörja 

arbetet när planavtal till fullo har undertecknats 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 beslutar att bevilja positivt planbesked om upphävande av 

delar av detaljplanerna 170, 175 och 181. 

Att upphävandet av delar av detaljplanerna 170, 175 och 181 hanteras som 

tre separata ärenden i ett Förenklat förfarande för upphävande av detaljplan 

där dessa står i konflikt med Trafikverkets pågående vägplan. 

Att avgiften för planbeskedet fastställs till 17 733kronor i enlighet med den 

vid ansökningstillfället av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 159, reviderad 

genom beslut i kommunfullmäktige 2021-03-29, § 82 antagna 

indexreglerade plan- och bygglovstaxan samt KF:s beslut 2021-12-21, § 332 

angående timtaxa. Avgiften har baserats på timtaxa och kommunicering i 

tabell 2, underrättelse och expediering. Faktura kommer att skickas ut 

separat.  

Att planarbetet bekostas genom planavtal med sökanden. 

Att arbetet med upphävandet av planerna bedöms kunna genomföras under 

2023 med ett förenklat förfarande för upphävande av detaljplan under 

förutsättning att planavtal ingåtts mellan parterna. Tiden för planarbetets 

handläggning bedöms vara ungefär ett halvår. 

Att prioritering för planarbetet beslutas av kommunstyrelsen vid nästa 

tillfälle för prioritering. 

Att ge Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att påbörja 

arbetet när planavtal till fullo har undertecknats 

________________ 

Exp: 

Victoria Sandberg, planarkitekt  
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§ 44 Dnr 2023-000029 700 

Överlämnande av allmänna handlingar från 
socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd 

 

Sammanfattning  

Från och med 2023-01-01 byter socialnämnden namn till nämnden för arbete 

och välfärd. För att namnbytet ska vara möjligt att på ett bra sätt i framtiden 

eftersöka och administrera samt upprätthålla de krav som arkivlagen och 

offentlighet- och sekretesslagen ställer på organisation och registrering av 

allmänna handlingar krävs att ett nytt arkiv med namn nämnden för arbete 

och välfärd upprättas. I och med detta bör vården av socialnämndens 

allmänna handlingar, som inte överlämnats till arkivmyndigheten 

(kommunstyrelsen) senast 2019-12-31 övertas av nämnden för arbete och 

välfärd. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att 

en kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar.       

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att samtliga 

allmänna handlingar från socialnämnden som inte överlämnats till 

arkivmyndigheten per 2022-12-31 överlämnas till nämnden för arbete och 

välfärd.      

Nämnden för arbete och välfärds beslut 2023-01-03 

Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att samtliga 

allmänna handlingar från socialnämnden som inte överlämnats till 

arkivmyndigheten per 2022-12-31 överlämnas till nämnden för arbete och 

välfärd. 

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar från socialnämnden 

som inte överlämnats till arkivmyndigheten per 2022-12-31 överlämnas till 

nämnden för arbete och välfärd. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 samtliga allmänna 

handlingar från socialnämnden som inte överlämnats till arkivmyndigheten 

per 2022-12-31 överlämnas till nämnden för arbete och välfärd. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 45 Dnr 2023-000031 310 

Prioritering av nya gång- och cykelvägar  för Ronneby 
kommun där Trafikverket har väghållaransvar 

 

Sammanfattning  

Under 2022-2023 ska en ny regional cykelplan tas fram genom revidering av 

Regional Cykelstrategi för Blekinge 2018-2029. I processen träffar Region 

Blekinge tillsammans med Vägverket kommunerna i länet för att sätta 

prioriteringar av gång- och cykelvägar i ett regionalt sammanhang. Grunden 

är att aktualisera det regionala huvudcykelnätet, vilket kräver att 

kommunerna lyfter fram de brister de ser. Ett förslag på en prioritering av 

nya gång- och cykelvägar i Ronneby kommun har tagits fram av en 

tjänstemannagrupp och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

Bedömning 

Vid årsskiftet 2017/2018 antogs styrdokumentet Regional Cykelstrategi för 

Blekinge 2018-2029. Strategin syftar till att främja cyklingen i länet genom 

att bygga ut cykelinfrastrukturen för ökad och säker cykling, samt 

uppmuntra till ökad cykling och främjande av cykelkultur i länet. Under 

2022 påbörjades en revidering av den regionala cykelstrategin. Syftet med 

uppdraget är att ta fram ett kunskapshöjande underlag gällande cykling i 

Region Blekinge som utgör underlagsmaterial inför kommande revidering av 

cykelstrategin. Efter revideringen kommer den regionala cykelstrategin att 

heta regional cykelplan.  

 

I processen träffar Region Blekinge tillsammans med Vägverket alla 

kommunerna i länet. Arbetet drivs i projektform mellan augusti 2022 - juni 

2023. Trafikverket har önskemål om att kommunerna är med i dialog om 

prioriteringen av GC-vägar och att det finns med i kommunernas budget 

framåt. I länstransportplan och cykelplan gäller samfinansieringsmodellen, 

som går ut på att 50 % av åtgärderna längs med statligt vägnät belastar 

länstransportplanen och 50 % medfinansieras av kommunerna. Detta är ett 

sätt att prioritera vilka åtgärder som behöver göras, samt växla upp de medel 

som avsätts för investeringar. Grunden är att aktualisera det regionala 

huvudcykelnätet, vilket kräver att kommunerna lyfter fram de brister de ser 

så att det kan sättas i ett regionalt sammanhang. 
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En intern arbetsgrupp med deltagare från Enheten för strategisk 

samhällsutveckling, Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen och Mark- och 

exploateringsenheten har tagit fram ett förslag på prioriteringslista för 

nybyggnation av GC-vägar (gång- och cykelvägar) inom Ronneby kommun 

där Trafikverket har väghållaransvar. Prioriteringen utgår från tidigare beslut 

över prioritering av GC-vägar från 2009-04-07 i samband med beslut om 

Länstransportplan 2010-2021 samt från nytt kunskapsunderlag. 

Prioriteringslistan kommer att utgöra ett underlag inför revideringen av den 

regionala cykelstrategin och kan påverka Trafikverkets prioriteringar. 

 

Förslag på prioriteringslista av nya gång- och cykelvägar i Ronneby 

kommun där Trafikverket har väghållaransvar överlämnas till 

kommunstyrelsen för beslut:  

Prioritet Vägsträcka Väg Kommentarer 

1 Ronneby - Hallabro Rv 27  Förbinder orterna med GC-väg längst med Rv 27 

 Förbifart Backaryd ingår i Länstransportplanen 
och planerad byggstart är 2023. Projektet 
kommer samordnas med den planerade 
ombyggnaden av trafikplats Ronneby Väst i 
korsningen mellan Riksväg 27 och E22.  

 Förbifart Hallabro ingår i Länstransportplanen. 
Byggstart planeras i nuläget till 2025.  

 Mopeder, cyklar och gående kan fortsatt 
trafikera genom orterna. 

2 Ronneby –  
Bräkne-Hoby  
 

Lv 638 
Lv 636 

 En längre rutt än Gamla riksvägen, men har fler 
boende längst sträckan. 

 Mellan Granitvägen och Spjälkövägen finns en 
ÅVS utförd. 

 Kan byggas vidare med anslutning till GC-väg 
Bräkne-Hoby-Järnavik . 

3 Bräkne-Hoby – 
Järnavik   

Lv 636  Lågprioriteras alternativ 2 bör denna prioriteras.  

 Har länge varit ett stort önskemål för både de i 
Järnavik och Bräkne-Hoby.  

4 Ronneby –  
Bräkne-Hoby  

Lv 620  Gamla riksvägen 

 Anslutning till GC-väg Bräkne-Hoby - Järnavik 
missas med detta alternativ för sträckningen 
Ronneby – Bräkne-Hoby jämfört med alternativ 
2. 

 Om alternativ 2 genomförs får detta alternativ 
lägre prioritet men kvarstår 

5 Gärestad - Hamnvägen Lv 618  Ca 200 m 

 Ger anslutningar till Gärdet för arbetspendling 
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6 Heaby Lv 660  Utbyggnad av Aspan 

7 Bredåkra - Hasselstad Lv 653  Kvarstår en sträcka utan GC-väg mellan 
samhällena på ca 850 meter  

8 Bökenäs - Listerby Lv 663  Ingår i sträckan Kuggeboda - Listerby 

9 Almö Lv 673  Troligtvis en större önskan för Karlskrona 
kommun att skapa en förbindelse till Hasslö.  

 

 

Ronneby kommun får längre fram i processen tillfälle att yttra sig över förslag till 

revidering av den regionala cykelstrategin. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

ovanstående förslag på prioriteringslista för nybyggnation av GC-vägar inom 

Ronneby kommun där Trafikverket har väghållaransvar.  

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Åsa Evaldsson (M) och Johanna Månsson (S). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 

arbetsutskott i delegation att fatta beslut om prioriteringsordning av nya 

gång- och cykelvägar i Ronneby kommun där Trafikverket har 

väghållsansvar.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i delegation att fatta 

beslut om prioriteringsordning av nya gång- och cykelvägar i Ronneby 

kommun där Trafikverket har väghållsansvar. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 46 Dnr 2023-000041 100 

Utbildning av förtroendevalda 

 

Sammanfattning  

Enligt uppdrag. 

I budgeten för 2023 har 125 000 kr avsatts för utbildning av nya 

förtroendevalda. Det är den summa som föreslogs från 

kommunledningsförvaltningen. Beräkningen av delen som omfattar 

kostnader för arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst är inte enkel 

att göra eftersom det vid inlämnande av underlag till budgetberedningen inte 

fanns kunskap om hur många nya förtroendevalda det skulle röra sig om 

eller om hur många av dessa som behövde har ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst. Beräkningen gjordes därför på arvode för 25 personer och för 

tre halvdagar totalt 70 000 kr. Till det tillkommer lunch, fika (ca 15 000 kr) 

samt kostnad för en extern föreläsare (ca 35 000 kr).  

 

Planering av utbildningen görs, efter uppdrag från kommunfullmäktiges 

presidium, av f.d. ordföranden i kommunfullmäktige. 

Det finns önskemål om att fler än de nyvalda politikerna kan kunna delta vid 

utbildningen och att antalet tillfällen är nio halvdagar istället för tre. De 

budgeterade medlen räcker därför inte till. 

En lösning på detta kan vara att hela summan används för kostnader utöver 

arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst och att dessa istället får 

belasta respektive nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kostnaden för 

arvoden, reseersättning samt förlorad arbetsinkomst i samband med 

utbildningen för förtroendevalda belastar nämnd, kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige utifrån var respektive ledamot/ersättare är invald.  
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Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att kostnaden för arvoden, reseersättning samt förlorad 

arbetsinkomst i samband med utbildningen för förtroendevalda belastar 

nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige utifrån var respektive 

ledamot/ersättare är invald. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 kostnaden för arvoden, 

reseersättning samt förlorad arbetsinkomst i samband med utbildningen för 

förtroendevalda belastar nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 

utifrån var respektive ledamot/ersättare är invald. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 47 Dnr 2022-000649 007 

Granskningsrapport fastighetsunderhållet 

 

Sammanfattning  

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 

fastighetsunderhåll. Bilaga. Av granskningsrapporten framgår att det finns 

brister i kommunens fastighetsunderhåll och ett antal rekommendationer 

riktas till Teknik-fritid- och kulturnämnden. Med anledning av detta önskar 

revisionen yttrande över rapporten från TFK nämnden och 

Kommunstyrelsen.      

Bedömning 

Förslag till yttrande 

 

Av kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, där frågan behandlades, 

framgår att  kommunstyrelsen beslutade att ge Teknik-fritid- och 

kulturnämnden i uppdrag att återkomma med kostnader för 

statusbesiktningar och framtagande av underhållsplan till 

budgetberedningen. Något sådant har ännu ej presenterats för 

budgetberedningen eller Kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen kommer i anslutning till pågående utredning om styrning 

av de kommunala bolagen behandla frågan kring hur kommunens fastighets-

förvaltning skall organiseras i framtiden. I samband med en ny organisation 

skall hanteringen av kommunkoncernens samlade fastighetsunderhåll 

belysas. Under tiden är det viktigt att kommunstyrelsens uppdrag från 2022-

06-07 genomförs.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att som svar på revisionens granskning yttra sig enligt ovan.      

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att som svar på 

revisionens granskning yttra sig enligt ovan. 
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Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Anna Ekberg (KD), Kenneth Michaelsson (C), Johanna 

Månsson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Roger Gardell (L). 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt ovan. 

________________ 

Exp: 

Revisionen  
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§ 48 Dnr 2022-000598 009 

Samarbetsavtal mellan Ronneby kommun och Blekinge 
Museum  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har 2022-12-21 beslutat uppdra åt kommundirektören 

att utarbeta förslag till förlängt avtal mellan Ronneby kommun och Blekinge 

Museum rörande frågor kopplade till Gribshunden. Förslag godkänt av  

Blekinge Museum föreligger. Bilaga.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att godkänna förslag till avtal mellan Ronneby kommun och Blekinge 

Museum rörande Gribshunden.      

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

förslag till avtal mellan Ronneby kommun och Blekinge Museum rörande 

Gribshunden. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal mellan Ronneby kommun och 

Blekinge Museum rörande Gribshunden. 

________________ 

Exp: 

Carl-Martin Lanér, kommundirektör 

Blekinge Museum  
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§ 49 Dnr 2023-000076 101 

Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar 

 

Sammanfattning  

För att säkerställa säkerhetsskyddsklassificerad informations riktighet och 

konfidentialitet används kryptografiska metoder i form av signalskydd för att 

möjliggöra att informationen kan delas mellan aktörer. Signalskyddssystem syftar 

till att erbjuda skydd av uppgifter som omfattas av sekretess och rör Sveriges 

säkerhet vilka har ett krav på skyddsåtgärder. 

Försvarsmakten får meddela statliga myndigheter föreskrifter i frågor om 

signalskyddstjänsten inklusive arbetet med säkra kryptografiska funktioner inom 

totalförsvaret enligt 33 § förordning med instruktion för Försvarsmakten 

2007:1266. 

MSB har ansvaret att inrikta och samordna civila myndigheters signalskyddsarbete 

och arbete med säkra kryptografiska funktioner. Myndigheten beslutar dessutom 

om vilka civila myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer som ska tilldelas 

nationellt godkända signalskyddssystem. Detta framgår av 16 § förordningen om 

totalförsvar och höjd beredskap 2015:1053.  

Länsstyrelserna som högsta civila totalförsvarsmyndigheter på regional nivå, har 

fått i uppdrag att i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera ”stärkta arbetsformer, 

inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på 

sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap”.  

Signalskyddchefsansvar 

Enligt försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska verksamhet som har 

ett signalskyddssystem ha en signalskyddschef. Signalskyddschefen har till uppgift 

att ansvara för ledning och samordning av signalskyddstjänsten.  

Det framgår i författningen att vid varje myndighet eller enhet som har ett 

signalskyddssystem utan att ha en signalskyddschef ska det där istället finnas en 

biträdande signalskyddschef. 

Parternas åtaganden 

Kommunen förbinder sig att: 

1. följa aktuella föreskrifter och instruktioner om signalskyddstjänsten vilka 

fastställts av Försvarsmakten eller annan myndighet samt 

2. tillse att en biträdande signalskyddschef finns i egen 

signalskyddsorganisation,      
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Beslut 

Kommunstyrelsen noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(75) 
2023-02-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 2022-000308 739 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap. 1 § och rapportering 
enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen, Vård och 
omsorgsnämnden 2022 

 

Sammanfattning  

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv. 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vård- och 

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla 

gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.16 kap 6f§ Socialtjänstlagen.      

Bedömning 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv. 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vård- och 

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla 

gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.16 kap 6f§ Socialtjänstlagen. 

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2022 är: 1–31 

januari 2022 (gäller för okt-dec 2021) 1–30 april 2022 1 juli–31 augusti 2022 

1–31 oktober 2022 1-31 januari 2023 

Under perioden 1 juli - 31 augusti har följande beslut rapporterats enligt 

rapportblad: Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§, bilaga 1.       

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-09-28 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 
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Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig att notera återrapporteringen 

till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 51 Dnr 2022-000125 192 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) och 
Mia Persson (MP) om att inrätta ett kulturråd 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2022-10-25 § 200: 

Lova Necksten och Mia Persson har till Kommunfullmäktige inkommit med 

en motion om ett inrättande av ett kulturråd i Ronneby kommun. I motionen 

beskrivs att ett kulturråd ska följa det befintliga näringslivsrådet uppbyggda 

struktur.        

Bedömning 

I Ronneby kommun behandlas kulturfrågor, efter beredning av 

förvaltningen, primärt i Kulturutskottet. Kulturutskottet arbetar enligt 

gällande delegation och beslutar bland annat i bidragsfrågor. I frågor som 

inte berör bidrag så förbereds ärendena för vidare behandling eller beslut i 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden. Förvaltningen anser att inrättandet av ett 

kulturråd utmanar Kulturutskottets funktion, roll och berättigande. 

Förvaltningen anser vidare att kulturrådets beslutsmandat vidare bör utredas 

samt att två parallella funktioner generellt och per automatik inte hade 

gynnat kulturfrågorna.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår att Teknik-, fritid och 

kulturnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar detta som sitt eget 

remissvar.      

Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom ovan 

yttrande och antar detta som sitt eget remissvar. 

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 52 Dnr 2022-000317 101 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP)- 
sommarlovspeng och julpeng till barn i hem med 
ekonomiskt bistånd 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-11-29 § 172 

Lova Necksten (MP) och Mia Persson (MP) har lämnat en motion avseende 

ett införande av extra bistånd till barn som bor i familjer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd för att möjliggöra en meningsfull ledighet för alla barn i 

Ronneby kommun.  

Motionärerna föreslår att:  

- Att det tas fram ett förslag på hur utformning av en sommarlovspeng och 

jullovspeng ska se ut.  

- Att sommarlovspeng och jullovspeng införs för alla barn som bor i familjer 

med långvarigt ekonomiskt bistånd.   

Socialnämndens riktlinjer  

Möjlighet att bevilja extra bistånd till barn som ingår i familjer med 

ekonomiskt bistånd finns redan i Ronneby kommun, i enlighet med 

Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd: ”Ekonomiskt bistånd för 

fritidskostnader kan utgå till hushåll med barn när hushållet under lång tid är 

beroende av ekonomiskt bistånd eller till övriga hushåll om det finns 

särskilda skäl. Bistånd kan beviljas med upp till 2 000 kr per barn och år.” 

Det extra biståndet kan beviljas till exempelvis avgift för fritidsaktiviteter, 

träningsläger, rekreationsresor m.m.  

Riksnormen  

Nivån på försörjningsstödet för varje individ i ett hushåll bestäms av 

riksnormen. Riksnormen fastställs varje år av regeringen och innehåller 

kostnader för livsmedel, kläder/skor, lek/fritid, förbrukningsvaror, 

hälsa/hygien samt dagstidning och telefon. Av bifogad riksnorm framgår 

beloppen för respektive åldersgrupp. För 2023 räknas samtliga belopp i 

riksnormen upp med 8,6 %.  
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Barnkonsekvensanlays    

Samtliga barn som ingår i hushåll med ekonomiskt bistånd i Ronneby 

kommun berörs av detta beslut. I september ingick totalt 357 barn under 18 

år i familjer med ekonomiskt bistånd. Bakgrund och förutsättningar för 

barnen varierar. Alla barn får sina behov av fritidskostnader tillgodosedda 

genom riksnormen. I Ronneby kommun kan i enlighet med Socialnämndens 

riktlinjer extra bistånd beviljas till utgifter avseende barns fritidsaktiviteter 

och rekreation med upp till 2000 kr per år. Härigenom tillförsäkras barnens 

behov av en meningsfull fritid i vår kommun och barnens utveckling och 

levnadsvillkor främjas. 

Barnen har inte varit direkt delaktiga i detta beslut, men genom de 

ekonomiska rådgivningssamtalen som genomförs med samtliga föräldrar 

med ett långvarigt biståndsbehov inhämtas information om barnens behov 

och ibland är barnen med vid dessa samtal      

Bedömning 

I motionen framförs att bostadsbidraget för barnfamiljer ligger kvar på en 

oförändrad nivå. Regeringen har beslutat att alla barnfamiljer som har 

bostadsbidrag får ett tilläggsbidrag under perioden juli–december 2022 för 

att kompensera fördyrade levnadsomkostnader. Tilläggsbidraget är ett 

tillfälligt extra stöd om 25 procent av ordinarie bostadsbidrag och betalas ut 

automatiskt. I Ronneby kommun har vi beslutat att inte medräkna detta 

belopp som en inkomst i beräkningen av försörjningsstödet då det tydligt 

framgår att tilläggsbidraget avser fördyrade levnadsomkostnader. Det finns 

ett förslag från regeringen att det extra bidraget ska förlängas även under 

2023. Genom riksnormen och Socialnämndens riktlinjer om extra bistånd för 

barns fritidsaktiviteter med upp till 2000 kr per år tillförsäkras barns behov 

av en meningsfull fritid i vår kommun.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta: 

 - Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.      

Socialnämndens beslut 2022-11-29  

Socialnämnden beslutar att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 53 Dnr 2022-000417 192 

Besvarande av motion från Nicolás Westrup (SD) och 
Carina Aulin (SD) om att Ronneby kommun ingår ett 
samarbete med kvinnojouren i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Bakgrund 

 Sverigedemokraterna i Ronneby anser att kvinnovåld är ett betydande 

jämställdhetsproblem som måste tas på största allvar. Under senare år har det 

dessutom uppdagats att hedersrelaterat våld ökat och att samtalen till 

kvinnojouren (som är en ideell verksamhet) eskalerat. Kommunstyrelsen i 

Karlskrona beslutade (2022-01-24) att ingå ett partnerskap mellan 

Karlskrona kommun och kvinnojouren. Sverigedemokraterna yrkar: Att 

kommunledningsförvaltningen utreder möjligheten att införa en liknande 

överenskommelse som Karlskrona kommun ingått med kvinnojouren. 

Aktuell situation  

Ronneby kommun har sedan 2015 ett avtal med Kvinnojouren och 

Tjejjouren i Ronneby. Detta avtal reglerar bland annat vilka åtaganden 

kommunen har samt vilka åtaganden föreningarna har. I avtalet ingår en 

överenskommelse om samarbete samt att föreningarna erhåller eventuella 

föreningsbidrag från kommunen efter ansökan om sådant. Inom 

Socialförvaltningen i Ronneby finns sedan 2010 en verksamhet vid namn 

SESAM som arbetar med handläggning samt råd- och stöd inom området 

Våld i nära relation. SESAM och Kvinnojouren har under åren haft ett gott 

samarbete och återkommande dialoger och träffar. Under pandemin har 

denna dialog avstannat något och behöver återupptas samt systematiseras 

mer. I nuläget pågår en översyn samt revidering av avtalet mellan Ronneby 

kommun, Socialförvaltningen, samt Kvinnojouren i Ronneby. Kvinnojouren 

och Tjejjouren är numera olika föreningar och utifrån det så behöver olika 

avtal slutas med de olika föreningarna. I dialog mellan ledningen inom 

Socialförvaltningen samt Kvinnojourens ordförande Sara Blixt framkommer 

att förutsättningarna för Kvinnojouren att bedriva skyddat boende troligtvis 

kommer att förändras framöver. Detta med utgångläge från ny lagstiftning 

som skärper upp kraven för att bedriva skyddat boende och att Kvinnojouren 

i Ronneby i nuläget endast drivs av ideellt engagerade personer. Det 

reviderade avtalet mellan Ronneby kommun och Kvinnojouren kommer 

utifrån detta troligtvis att resultera i att Socialförvaltningen ansvarar för 

placeringar i skyddat boende medan Kvinnojouren kan erbjuda råd- och 
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stödinsatser till våldsutsatta. Vi är överens om att det i nuläget inte är aktuellt 

att, likt Karlskrona kommun, ingå en Överenskommelse om idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) mellan Ronneby kommun och Kvinnojouren 

Ronneby då Kvinnojourens verksamhet inte är rustad för att utföra en så stor 

del av arbetet inom området Våld i nära relation. Dock kommer vi fortsatt att 

planera för ett ökat samarbete mellan våra verksamheter för att kunna 

erbjuda våra medborgare ett så bra bemötande samt stöd och skydd som 

möjligt.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta: 

 - Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.        

Socialnämndens beslut 2022-12-20 

Socialnämnden beslutar att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktie  
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§ 54 Dnr 2022-000331 192 

Besvarande av motion från Roger Gardell (L) - gällande 
förändrade öppettider på återvinningscentralen 
Angelskog 

 

Sammanfattning  

Motion gällande förändrade öppettider på Återvinningscentralen Angelskog. 

Återvinningscentralens öppettider är för närvarande följande:  

Måndag 8.30-19.00  

Tisdag 8.30-17.00 O 

Onsdag 8.30-19.00  

Torsdag 8.30-19.00  

Fredag 8.30-17.00  

Lördag 9.00-13.00  

Söndag Stängt  

Återvinningscentralen håller öppet till 19.00 tre dagar i veckan för att hålla 

en hög tillgänglighet till anläggningen. Under år 2022 har det genomförts 

kampanjer under april-maj då det har det varit extra öppet vid fem tillfällen 

till kl. 16.00 på lördagar. Uppföljning har gjorts av antal besökare på dessa 

fem tillfällen, denna uppföljning visade att två av tillfällena var besökta, 

övriga tillfällen inga besökare. Denna kampanj har markansförts via 

Facebook, hemsida och tidningar flertalet gånger för att sprida information 

till våra kunder. Miljöteknik förespråkar att man fortsätter att köra 

kampanjer vår och höst med förlängda öppettider under de perioder som 

bedöms vara av intresse för kunderna på Återvinningscentralen Angelskog. 

Miljötekniks styrelse anser härmed att motionen är besvarad.       

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad då Ronneby Miljö & Teknik 

AB getts i uppdrag att hålla söndagsöppet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att 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 motionen är besvarad då 

Ronneby Miljö & Teknik AB getts i uppdrag att hålla söndagsöppet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 55 Dnr 2018-000708 109 

Besvarande av medborgarförslag - Önskan om att en 
aktivitetspark byggs i Kallinge 

 

Sammanfattning  

KFUM Ronneby/Kallinge inkom 2018-11-24 med ett medborgarförslag om 

att en aktivitetspark/skateboardpark skulle anläggas belägen vi Kallinge 

fritidsgård. Anläggandet skulle ske i samarbete mellan föreningen, SISU och 

Svenska skateboardförbundet. Ärendet blev återremitterat av 

Kommunstyrelsen arbetsutskott 2019-11-25 för ett förtydligande av 

beslutsformuleringen.  

Från början utsedd handläggare har efter detta inte jobbat vidare med ärendet 

och har även avslutat sin tjänst på förvaltningen. Ärendet lämnades inte 

vidare till någon annan handläggare utan lämnades låst i Ciceron. Det 

oavslutade ärendet kom förvaltningen till kännedom vid en genomgång av 

Ciceron under september månad. 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen har, utan vetskap om aktuellt ärende, 

påbörjat och avslutat ett större ärende gällande en skateboardpark där 

Ronneby kommun föreslogs vara delfinansiär. Denna skatepark är nu under 

uppförande. Förvaltningen hänvisar till Kommunfullmäktiges beslut i det 

ärendet.       

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att medborgarförslaget inte längre är aktuellt 

och hänvisar till Kommunfullmäktiges beslut i ärendena §56 2022-000075 

009 samt §57 2021-000579 261.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och 

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat.       

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses 

besvarat. 
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Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 56 Dnr 2022-000482 109 

Besvarande av medborgarförslag kulturhistoriska 
byggnader skyltas på Nedre Brunnsvägen 

 

Sammanfattning  

Eva Lind har lämnat ett medborgarförslag gällande önskemål om att sätta 

upp skyltar om kulturhistoriskt intressanta byggnader längs Nedre 

Brunnsvägen.      

Bedömning 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen delar förslagsställarens synpunkter 

om att det skulle vara av intresse att informera om de kulturhistoriska 

byggnaderna som finns i utmed Nedre Brunnsvägen. Kommunen har dock 

inte rådighet över privata fastigheter och därför inte är möjligt att sätta upp 

sådana skyltar längs Nedre Brunnsvägen.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden föreslå Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.      

Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att utreda ett gemensamt skyltprogram på kulturfastigheter i 

Ronneby kommun. 

Arbetsutskottets beslut 2023-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 57 Dnr 2023-000005 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden redovisas: 

1. Blekinge Arkipelag, kallelse till extrastämma  

2. Bräkneåns Vattenråd, medlemsinformation  

3. Länsstyrelsen Blekinge, Förordnande i Stiftelsen Ronneby brunns 

fonder för friskvård och trivsel  

4. Länsstyrelsen Blekinge, Information om nytt lagkrav att anta en 

planeringsstrategi 

5. Region Blekinge, Nyhetsbrev december 2022 

6. SKR, Överenskommelse Psykiskhälsa – Suicdprevention 

7. Sydarkivera, Hälsning från förbundsfullmäktiges ordförande 

8. Zijad Smajic, Skrivelse 

Protokoll 

1. Cura Individutveckling 2022-12-09 

2. Protokollsutdrag  

3. Region Blekinge, 20221123 § 4l  

4. Socialnämnden, 202211 29 § 168 

5. Sydarkivera, 202211 1 1 § 11  

6. Sydarkivera,2022l202 §§ 27, 29,33 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

 


