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§ 477 Dnr 2021-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 478 Dnr 2021-000184 104 

Beslut om utbetalning av partistöd 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen 4 kap. 32 § ska kommunfullmäktige minst en gång 

per år fatta beslut om att betala ut partistöd. 

Det kommunala partistödet i Ronneby, totalt 1 086 640 kr, innebär att 15 % 

av totalsumman fördelas per parti representerade i kommunfullmäktige och 

85 % av summan fördelas utifrån mandaten. Utbetalning sker i januari för 

första halvåret och i juni för andra halvåret. 

Redovisning av förra årets partistöd ska ges in till fullmäktige senast sex 

månader efter redovisningsperiodens utgång. Kommunfullmäktige beslutade 

vid sitt sammanträde 2021-09-30 att godkänna redovisningen för år 2020.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd ska 

betalas ut för 2022 med en totalsumma enligt budgetbeslut samt fördelningen 

att 15 % av totalsumman fördelas per parti representerade i 

kommunfullmäktige och 85 % fördelas per mandat i kommunfullmäktige.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt Kenneth 

Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att partistöd ska betalas ut för 2022 med en 

totalsumma enligt budgetbeslut samt fördelningen att 15 % av totalsumman 

fördelas per parti representerade i kommunfullmäktige och 85 % fördelas per 

mandat i kommunfullmäktige 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(50) 
2021-11-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

________________ 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
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§ 479 Dnr 2021-000692 040 

Äskande av medel för installering av sprinklers på 
Ålycke 

 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-10-27 § 165 

Sammanfattning  

11/8 2020 gjorde Vård- och omsorgsnämnden en uppsägning av 

blockhyresavtalet på Ålycke, för villkorsändring, målet var att få en sänkt 

hyra med anledning av att man inte längre nyttjade alla ytor på Ålycke. 

Ronnebyhus bekräftade uppsägningen, gick med på de nya villkoren och 

skulle återkomma med nytt förslag till hyresavtal.  

I samband med att socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen flyttade 

in på Ålycke, gjordes renoveringar av utbildningsförvaltningens och 

Socialförvaltningens lokaler och en brandinspektion genomfördes i början av 

året, installation av sprinklers kom upp för diskussion.  

Det nya förslag till blockhyresavtal som Ronnebyhus presenterade renderade 

en hyreshöjning för nämnden, trots att lokalytan som nämnden hyr på 

Ålycke har minskat.  

24/3 2021 Beslutade vård- och omsorgsnämnden att ta ärendet vidare till 

kommunfullmäktige för att äska kompensation för ökad hyreskostnad.  

12/4 2021 beslutade Kommunstyrelsen att nämnden skulle omförhandla 

hyran. Hanna Bodesund, kommunens lokalstrateg, samt förvaltningschef 

Maria Appelskog förde dialog med Ronnebyhus gällande omförhandling av 

förslaget till nytt blockhyresavtal. Ronnebyhus förde då fram att en sänkning 

av nya hyran var möjlig, om Vård- och omsorgsnämnden valde att inte 

installera sprinklers.  

Enligt kommunens lokalstrateg gäller följande regler kopplat till sprinkler. 

Sedan 2012 ställer Boverket krav på sprinkler i särskilda boenden. Kraven 

gäller dock vid ny- eller ombyggnad och därför föreligger inget krav att 

installera sprinkler i befintligt särskilda boenden, även om det såklart är 

önskvärt ur brandsäkerhetssynpunkt.  

25/8 2021 Beslutade vård- och omsorgsnämnden att låta det gamla 

hyresavtalet fortlöpa samt avstå föreslagen investering på 4,2 Mkr för 

installation av sprinkler. Beslutet kommunicerades med hyresvärden AB 

Ronnebyhus. 
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Frågan gällande brandskyddet har vuxit och Ronnebyhus har haft en fortsatt 

dialog med Räddningstjänsten, även kommunens lokalstrateg samt 

förvaltningschef har under hösten varit i samtal med Räddningstjänsten. 

Trots att sprinkler inte är ett krav enligt dåvarande byggregler från Boverket 

(BBR) så bedömer Räddningstjänsten enligt Lagen om skydd mot olyckor 

(LSO) att lokalerna har så stora brister i brandskyddet att antingen måste ett 

flertal åtgärder och ombyggnationer ske – eller så kan de allra flesta av 

bristerna kompenseras i form av montering av sprinkler.  

Kraven från Räddningstjänsten ställs mot Ronnebyhus som fastighetsägare, 

som är positiva till åtgärderna, men då blockhyresavtalen innehåller en 

klausul som säger att de har rätt att begära ersättning av hyresgästen för 

kostnader som uppstår på grund av ex. föreläggande från myndighet, så 

ämnar därför Ronnebyhus kräva hyresgästen Ronneby Kommun på 

kostnader för att åtgärda brandskyddet genom montage av sprinkler eller 

andra åtgärder.  

Förvaltningen har meddelat Ronnebyhus att nämnden valt att avstå montage 

av sprinkler. Skulle det komma ett skarpt föreläggande från 

Räddningstjänsten, får politiska beslut fattas kring huruvida man vill ta 

denna kostnad eller i värsta fall få ett föreläggande mot att bedriva 

verksamhet och i förlängningen då betala för åtgärder alternativt överväga 

evakuera hyresgäster till annat vård- och omsorgsboende.  

6/10 2021 Noterade förvaltningen att Ronnebyhus påbörjat installation av 

sprinkler, vilket förvånade förvaltningen då Ronnebyhus saknade 

godkännande från vård- och omsorgsnämnden. Verksamheten saknade även 

information gällande att installation av sprinkler skulle påbörjas. 

Ronnebyhus hänvisar dock till ett mail som skickades till enhetschefen i juni, 

enhetschefen tolkade mailet som att det endast berörde Socialförvaltnings 

lokaler, då inflytt skulle ske i dessa lokaler i närtid.  

22/10 2021 inkom ett föreläggande från Räddningstjänsten till AB 

Ronnebyhus, som säger att brandskyddsåtgärder ska vara utförda senast 

2021-12-31. Ronnebyhus ämnar debitera Vård- och omsorgsförvaltningen 

hela kostnaden för installation av sprinkler.  

Två alternativa kostnadsförslag har presenterats:  

1. 3,78 Mnkr vid omgående betalning,  

2. 4,6 Mnkr vid ett tilläggsavtal på 2,6 år med 6 % kalkylränta.  

Dessa kostnadsförslag hänvisar till den kalkyl som bifogades tidigare förslag 

till nytt hyresavtal, där stor del av summan (2,3 Mkr) avser sprinkler men 

även del av andra kostnader.      
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Bedömning 

Vård- och omsorgsnämnden har som hyresgäst inte fått möjlighet att välja 

hur man önskar hantera ett skarpt föreläggande, det vill säga inte getts 

möjlighet att på nämnden diskutera om att lyfta ett nytt äskande om medel 

till investeringsåtgärder alternativt tidigarelägga avveckling av Ålycke. En 

debitering på 3,78 mnkr alternativt 4,6 mnkr är inget som ryms inom 

befintlig budget.       

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att: - 

Äska ersättning från kommunfullmäktige för kostnad av installation av 

sprinklers på vård- och omsorgsboende Ålycke.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-10-27 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: - Äska ersättning från 

Kommunfullmäktige för kostnad av installation av sprinklers på vård- och 

omsorgsboende Ålycke.  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Peter 

Bowin (V) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommunen ska äga 

sprinklersanlägganingen och att kommunstyrelsen förslås besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att investera i en sprinkleranläggning på Ålycke vård- 

och omsorgsboende till en kostnad 3,78 mkr. Finansiering sker genom extern 

upplåning.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen förslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

investera i en sprinkleranläggning på Ålycke vård- och omsorgsboende till 

en kostnad 3,78 mkr. Finansiering sker genom extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 480 Dnr 2021-000471 040 

Totalram och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2022 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en 

totalram för bolagens koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska 

gälla.      

Bedömning 

Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2021 varit 300 mkr. 

För närvarande har 248 mkr beviljats. 

Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2021 varit 

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

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

samt NSSu vecka + 1,20% över 40 mkr.  

Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi 

vecka, utan avdrag. 

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

noll procent.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

För 2022 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen 

för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

Avseende räntevillkoren för 2022 för utlåning till bolagen ska kommunens 

ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter, 

vilket ger:  

NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,20% över 40 

mkr.  

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

banken, NSSi vecka, utan avdrag.      
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

För 2022 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen 

för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

Avseende räntevillkoren för 2022 för utlåning till bolagen ska kommunens 

ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter, 

vilket ger:  

NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,20% över 40 

mkr.  

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

banken, NSSi vecka, utan avdrag.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 481 Dnr 2021-000472 045 

Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2022 
samt direktiv till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 

lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 

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

konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

 

Förslaget till borgensramen har beaktat bolagens investeringsplaner för det 

kommande året. Dialog har förts med bolagens ekonomichefer. 

Internkontokrediter ingår inte i borgensramarna. 

 

Respektive bolags ram för upptagande av krediter, dvs den beviljade 

borgensramen, ska antas på bolagsstämma i varje bolag.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de 

kommunala bolagen. Borgensramarna 2022 föreslås enligt nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolag Nuvarande 

borgensram 

Önskad 

förändring 

Ny 

borgensram 

AB Ronnebyhus 500,0 -25,0 475,0 

AB Ronneby 

Industrifastigheter 

478,0 -28,0 450,0 

Ronneby Miljö 

och Teknik AB 
1 000,0 +100,0 1 100,0 

AB Ronneby 

Helsobrunn 
96,9  96,9 

Totalt (mkr) 2 074,9 +47,0 +2 121,9 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutat att gälla tillsvidare:  

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 450,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

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

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att tillsvidare gäller:  

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 450,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

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

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 482 Dnr 2021-000466 040 

Årliga ägardirektiv 2022 till Ronnebys kommuns 
helägda bolag samt direktiv till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag” ska kommunfullmäktige ”besluta om årliga ägardirektiv för de 

kommunala bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie 

budgetprocess och omfattar bland annat ekonomiska målsättningar, mål och 

uppdrag. De årliga ägardirektiven fastställs av en extra bolagsstämma efter 

att kommunfullmäktige antagit kommunens budget”      

Bedömning 

Kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att genomföra flera 

utredningar kopplat till de kommunala bolagens verksamheter. Ett av 

uppdragen är att ta fram en ny ägarpolicy, vilket också påverkar 

ägardirektiven. I avvaktan på att detta arbete blir klart föreslås mindre 

uppdateringar i ägardirektiven för 2022. 

 

Dock har behovet av hantera koncernbidrag med hänsyn till beskattning i de 

kommunala bolagen föranlett förändringar i ägardirektiven. En särskild rutin 

för att hantera koncernbidrag finns framtagen och ägardirektiven har 

kompletterats för att följa denna rutin.  

 

När ny ägarpolicy och omarbetade ägardirektiv tas fram behöver även 

direktiv kring koncernbidrag hanteras.  

 

Ägardirektiven beslutas av kommunfullmäktige och fastställs på 

bolagsstämma i respektive bolag. För detta behövs direktiv till 

stämmoombuden.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv 2022 

för Ronneby kommuns helägda bolag.  
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Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

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

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman  

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga 

ägardirektiv.     

Arbetsutskottets beslut 2021-10-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet i syfte att invänta 

kommunstyrelsens förslag till budget 2022-2023.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt Kenneth 

Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till årliga ägardirektiv 2022 för 

Ronneby kommuns helägda bolag.  

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 
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Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman  

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga ägardirektiv.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 483 Dnr 2021-000199 001 

Lägesinformation, flytt av plandelen från MoBN till 
enheten för strategisk samhällsutveckling 

 

Sammanfattning  

Utvecklingschef Krister Svensson och stadsarkitekt Helena Revelj lämnar 

lägesinformation om läget efter flytten av plandelen från miljö- och 

byggnadsnämnden (MBN) till enheten för strategisk samhällsutveckling 

(ESS). 

- Planarkitekterna har slutfört den fysiska flytten till ESS 

- Flytt av digitala data pågår 

- Alla nya ärenden öppnas nu inom ramen för kommunstyrelsens 

diarium 

- Äldre ärenden som snart är klara hanteras fortsatt inom miljö- och 

byggnadsnämndens diarium liksom ärenden som planarkitekterna gör 

åt MBN 

- Pågår en förbättringsresa kring plansamverkan 

- Fysisk planering in i ESS verksamhetsplan 

- Ändring av delegationsordningen för bättre och snabbare flöden 

- Avstämning med Miljöteknik för att förbättra tidiga dialoger och 

remisshantering av planarbeten 

- Arbete mellan ESS och mark – och exploateringsenheten (MEX) om 

ny form för planprioritering 

- Digitaliseringsarbete av befintliga utredningar pågår till nytta för 

flera enheter 

-  Förstudie digital samhällsbyggnadsprocess och digitala verktyg för 

främst detaljplanering (ny lagstiftning från 1 jan 2022) men även 

översiktsplanering 

- Kommande diskussion med miljö- och byggnadsförvaltningen om 

förhandsbesked 

- Nystart för översiktsplanearbete 

- Göra utvärdering av samorganiseringen    
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.     

Propositionsordning 

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

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 484 Dnr 2020-000274 289 

Utredning av tillbyggnad av Espedalsskolan 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har gett mark- och exploateringsenheten i uppdrag att 

utreda förutsättningar för att bygga ut Espedalsskolan. Förstudierapport har 

tagits fram enligt beslutad projektmodell. Rapporten visar att det är möjligt 

samt att det finns ett behov av att bygga ut Espedalsskolan. Tidsaspekten är 

dock osäker.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige har gett mark- och exploateringsenheten i uppdrag att 

utreda förutsättningar för att bygga ut Espedalsskolan. Förstudierapport har 

tagits fram enligt beslutad projektmodell. Det råder platsbrist på 

Espedalsskolan och för att lösa det akuta behovet av fler platser har 

paviljonger kommit på plats till skolstarten hösten 2021. Detta avhjälper 

dock bara det akuta behovet och är en dyr lösning. Det är ingen långsiktig 

lösning på platsbristen. Hur elevutvecklingen och effekterna av projekt 

framtidens skolor utvecklar sig återstår att se. Utbildningsnämnden har idag 

inte tagit något beslut om behov av att bygga ut skolan.  

Förstudierapporten visar att det är möjligt samt att det finns ett behov av att 

bygga ut Espedalsskolan. Tidsaspekten är dock osäker och beror bland annat 

på elevutveckling och omflyttning inom framtidens skolor. I arbetet med en 

långsiktig lösning bör även hänsyn tas till utemiljö, kök och en hållbar 

trafiksituation. 

 

Ett lämpligt förslag är att bygga ut skolan med ca 1000 kvm totalt i två plan 

(500 kvm/plan).  Ska även förskolan utökas behöver man bygga ut det 

dubbla (2000 kvm) men det är inte en bra lösning eftersom utemiljön 

minskar och trafiksituationen förvärras ytterligare. Att bygga ut skolan är 

långsiktigt det bästa alternativet då man ser att behovet av lokaler inte 

kommer att minska. 

Förstudierapporten lämnar också förslag på tidsaspekt men då beslut om 

investering av utbyggnad av skolan saknas ska den tidsramen snarare ses 

som en inriktning hur tiden kan hanteras.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta mottaga förstudierapport och anse 

uppdraget återrapporterat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt Kenneth 

Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå Kommunfullmäktige besluta mottaga förstudierapport och anse 

uppdraget återrapporterat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 485 Dnr 2021-000147 253 

Droppemåla 1:87 - Utökning av befintliga 
bostadsfastigheter forts. 

 

Sammanfattning  

Detaljplanen för Droppemåla 1:87 södra delen vann laga kraft 2019-01-10. 

Planen innebär att ett antal utökningar av befintliga bostadstomter kan göras. 

Två markpriser tillämpas sedan tidigare i området. Respektive 

fastighetsägare står för förrättningskostnaden.  

Bedömning 

Fastighetsregleringarna är ett led i genomförande av detaljplanen. Marken i 

fråga utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och gränsar till respektive 

sökandes fastighet. Fastighetsregleringarna innebär en naturlig utökning av 

befintliga tomter och ger en mer ändamålsenlig fastighetsindelning. Alla 

berörda fastigheter som enligt detaljplanen kan köpa till mark har blivit 

tillfrågade. Fem fastighetsägare har visat intresse.  

Två olika markpriser har tillämpats för tidigare genomförda 

marköverföringar i Droppemålaområdet, 165 kr/kvm och 65 kr/kvm. Det 

lägre priset har använts för områden som gränsar till väg eller i övrigt 

bedömas ha ett lägre värde exempelvis i form av belastning av ledningsrätt. 

Det högre har använts till utökning av tomtmark mot fri sida.  

Fastighetsägarna bekostar lantmäteriförrättningen. För de fall det blir aktuellt 

med bildande av ledningsrätt står Miljöteknik för den del av 

förrättningskostnaden som hänförs till det.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen 

godkänna upprättade överenskommelser om fastighetsreglering för 

Bussemåla 1:31, Droppemåla 1:112, Droppemåla 1:113, Droppemåla 1:197 

och Droppemåla 1:205.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

godkänna upprättade överenskommelser om fastighetsreglering för 

Bussemåla 1:31, Droppemåla 1:112, Droppemåla 1:113, Droppemåla 1:197 

och Droppemåla 1:205. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 486 Dnr 2020-000273 287 

Inriktningsbeslut ombyggnation av restaurangen på 
Kulturcentrum 

 

Sammanfattning  

På kommunstyrelsens arbetsutskott 21-04-26 §189 (Dnr. 2020-273) beslutas 

följande: 

 Ta fram en övergripande plan för området, kulturcentrum med 

sockerbruk, inkluderat ett eventuellt museum på denna plats. 

 En komplett åtgärdsplan för Kulturcentrum i sin helhet tas fram. Den 

ska innehålla en noggrann beskrivning och analys av kostnaderna för 

att få Kulturcentrum i ett funktionsdugligt användningsskick 

Uppdraget har genomförts med mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 

som sammankallande med följande representanter medverkande i 

arbetsgrupper: Fastighetschef Sören Andersson, Verksamhetschef fritid 

Nicklas Martinsson, Förvaltningschef utbildning Tobias Ekblad, Tf. 

stadsarkitekt Peter Robertsson samt projektledare Gribshunden Anders 

Engblom. Åtgärdsplan för Kulturcentrum, beskrivning av verksamheter, 

byggnadsstatus, intressen i området – både privata och kommunala intressen 

samt området som helhet har tagits fram. Platsutredningen för nytt museum 

har beaktats. Samtliga framtagna handlingar finns med som underlag till 

ärendet.  

Bedömning 

På kommunstyrelsens arbetsutskott 210426 §189 beslutas följande: 

 Ta fram en övergripande plan för området, kulturcentrum med 

sockerbruk, inkluderat ett eventuellt museum på denna plats. 

 En komplett åtgärdsplan för Kulturcentrum i sin helhet tas fram. Den 

ska innehålla en noggrann beskrivning och analys av kostnaderna för 

att få Kulturcentrum i ett funktionsdugligt användningsskick

  

Uppdraget har genomförts med mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 

som sammankallande med följande representanter medverkande i 

arbetsgrupper: Fastighetschef Sören Andersson, Verksamhetschef fritid 

Nicklas Martinsson, Förvaltningschef utbildning Tobias Ekblad, Tf. 

stadsarkitekt Peter Robertsson samt projektledare Gribshunden Anders 
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Engblom. Utöver nämnda personer har ett antal personer från berörda 

verksamheter deltagit i diskussion och sammanställning av det material som 

bifogas som underlag. 

En sammanställning av vilka verksamheter/förvaltningar som är berörda och 

vilka verksamheter som finns i både Kulturcentrum och Sockerbruket) har 

ingått i uppdraget och redovisas separat i bilaga. För Sockerbruket behöver 

utredning kring byggnadens status och säkerhet belysas översiktligt. Denna 

del har än så länge inte genomförts till fullo då Fastighetsenheten på grund 

av hög arbetsbelastning hos både egen organisation och extern konsult inte 

kunnat genomföra utredningen. Planerat genomförande är under slutet av 

2021. Fastighetsenheten är ansvarig. Konstateras kan dock gällande 

Sockerbruket att det krävs stora åtgärder om annan verksamhet än befintlig 

ska inhysas i lokalerna. Räddningstjänsten ställer krav på utrymningstrappa 

och befintlig förrådsverksamhets ka fortsätta och det arbetet med ny trappa 

pågår och är i utredningsfasen.  

 

Kulturcentrum såsom byggnad har ett antal stora och kostnadsdrivande 

problem som behöver åtgärdas. Det innebär att befintliga skadade 

konstruktionsdelar som ännu inte åtgärdats måste renoveras eller bytas ut. 

Det finns i bygganden fukt/mikrobiella skador i golv- och vägg konstruktion 

och där fuktigheten överstiger gränsvärdet 17% fuktkvot. Taket har brister 

men där är delar av taket renoverat. Dock återstår ett antal ”takfack” som 

inte renoverats som på sikt behöver åtgärdas. Grundkonstruktionen utifrån 

sett har brister, framförallt mot kyrksidan till; det finns svackor och otätheter 

där vatten kan läcka in. Slutsatsen är att de finns skador och fuktproblem 

som leder till lukt och negativ påverkan på konstruktionen. 

Rekommendationen från sakkunnig är att byta golv- och väggkonstruktioner. 

Delar av bygganden är inte undersökt men då uppbygganden är lik i hela 

bygganden utgår man från att problem finns i hela bygganden frånsett de 

utrymmen som åtgärdats i tidigare projekt. Kostnadsbedömning saknas. För 

den delen som avser projekt ny entré med mera är kostnadsuppskattningen 

för golvkonstruktion 3,5 miljoner (det inkluderar viss del av 

vägguppbyggnad). Om vidare projektering visar att tekniks lösning för 

värme under golvkonstruktionen krävs så ytterligare en miljon.  

 

För Kulturcentrums byggnad har man tittat på de projekt som finns pågående 

i byggnaden och de redovisas separat i bilaga. De som deltagit i arbetet 

förslår att det kommunala projektet med ny entré och ombyggnation av 

hörsal bör genomföras. Ska befintlig restaurangdel inkluderas i detta projekt 

så krävs inriktningsbeslut om restaurangkök eller inte. Det finns också två 

avsiktsförklaringar som måste tas stor hänsyn till framöver. Dels en som 
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finns mellan Ronneby Kommun och Region Blekinge gällande regionalt 

kulturcentrum, dels en avsiktsförklaring gällande nytt museum i Ronneby. 

Avsiktsförklaringen gällande regionalt kulturcentrum gäller platsen 

Kulturcentrum och innebär att för att möte kraven på ett regionalt centrum 

för samtida konst så krävs uppgradering gällande bland annat tillgänglighet 

och tekniska lösningar. 

En beskrivning av området i sin helhet gällande Kulturcentrum och 

Sockerbruket har tagits fram och som en fortsättning till platsutredningen för 

ett nytt museum har ett område från Slöjdhuset till Gamla elverket studerats 

ytterligare. Området är idag till största delen detaljplanelagt för industri-

ändamål varav Gamla sockerbruket och Kulturcentrum har reglerats som 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i gällande detaljplan. Detta betyder att 

byggnaderna inte får förvanskas och att fasad, takmaterial och fönster ska 

bevaras. Vidare får inte heller dessa byggnader rivas. Även Gamla elverket 

har också studerats och konstaterats ha ett kulturhistorisk värde, 

dokumenterat i en byggnadsantikvarisk kartläggning åren 1978-1980. Detta 

betyder att lagstiftningens generella förvanskningsförbud gäller även för 

denna byggnad trots den inte är utpekad i gällande stadsplan. I den 

kartläggningen lyfts även det kulturhistoriska värdet för Kulturcentrum och 

Gamla sockerbruket.  

Gamla elverket är planlagt för A – allmänt ändamål, det vill säga 

verksamheter med stat, kommun eller före detta landsting som huvudman. 

Slöjdhuset är idag detaljplanelagt för industri- och kontorsändamål vilket 

skulle kräva att en ny detaljplan upprättas för att möjliggöra förändrad 

användning. Stråket av kulturella verksamheter som studerats har flera olika 

fastighetsägare och andra förutsättningar som påverkar möjligheten (se 

bilaga). De kommunala och privata intressena som finns i byggnaderna 

redovisas i bilaga. Platsutredningen gällande nytt museum har beaktats i 

uppdraget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta uppdraget som återrapporterat.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt Peter Bowin (V). 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

uppdraget som återrapporterat. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 487 Dnr 2021-000671 206 

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens 
taxa avseende 2022 

 

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-20 § 253 

Sammanfattning  

Genom kommunfullmäktiges (KF) beslut § 313/2020 (dnr. 2020-000569 

206) fastställs timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och 

prövning enligt plan- och bygglagen (PBL), livsmedelslagstiftningen och 

miljöbalken m.fl. lagstiftningar till 975 kronor per timme. Samma beslut 

reglerar möjligheten för miljö- och byggnadsnämnden att besluta om att göra 

en årlig indexuppräkning av timtaxan enligt Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). SKR 

publicerar löpande ett PKV. Miljö- och byggnadsnämndens timtaxa för 

myndighetsutövning enligt planoch bygglagen (PBL), livsmedelslagen och 

miljöbalken (MB) m.fl. lagstiftningar föreslås att höjas motsvarande de tolv 

senaste månadernas förändring i PKV med september som jämförelsetal. 

Förändringen från september 2020 till september 2021 är 2,4 %. 

Grundfaktorn för beräkningen är 975 kronor.      

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämndens kostnader ökar till följd av prisökningar. 

Därför behöver taxorna räknas upp. En regelbunden mindre ökning av taxan 

bedöms vara mer acceptabel för brukarna än en större höjning med glesare 

intervall.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige: 

 - Att räkna upp timtaxa för PBL-ärenden, livsmedelsärenden samt för tillsyn 

och prövning enligt miljöbalken m.fl. lagstiftningar med 2,4 % från 975 

kronor till 998 kronor.  

- Att beslutet om indexuppräkning ska gälla från och med den 1 januari 

2022.     
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-10-20 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige: 

 - Att räkna upp timtaxa för PBL-ärenden, livsmedelsärenden samt för tillsyn 

och prövning enligt miljöbalken m.fl. lagstiftningar med 2,4 % från 975 

kronor till 998 kronor.  

- Att beslutet om indexuppräkning ska gälla från och med den 1 januari 

2022.     

 

Propositionsordning 

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

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

proposition på tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige: 

 - Att räkna upp timtaxa för PBL-ärenden, livsmedelsärenden samt för tillsyn 

och prövning enligt miljöbalken m.fl. lagstiftningar med 2,4 % från 975 

kronor till 998 kronor.  

- Att beslutet om indexuppräkning ska gälla från och med den 1 januari 

2022.     

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 488 Dnr 2021-000673 829 

Organisation och huvudmannaskap för Blekinges leder 

 

Sammanfattning  

Under 2019 tecknades ett samverkansavtal mellan Region Blekinge, 

Länsstyrelsen och Blekinges kommuner.  

Nu gällande avtal är treårigt och löper ut 220831. 

Avtalet avsåg att tydliggöra huvudmannaskapet gällande de leder på land 

och på vatten som tagits fram genom olika projekt. Bakgrunden till avtalet 

var bland annat att två större projekt avslutades under 2019, ARK56 och 

Attractive Hardwoods. När dessa projekt avslutades så lämnades projekten 

utan huvudman. Utöver de avslutade projekten så fanns även erfarenheten av 

Blekingeledens framtagande och efterkommande skötsel. Denna erfarenhet 

visade på att avsaknaden av en regional samordning innebar att 

Blekingeleden inte underhållits eller utvecklats på ett adekvat sätt. Efter att 

samverkansavtalet tecknades så togs en adaptiv handlingsplan fram av 

styrgruppen. 

Region Blekinge har nu initierat en revidering och förlängning av avtalet, 

föreslagen avtalstid är 5 år. Den föreslagna revideringen kan sammanfattas 

enligt följande: 

 

§1) Inga förändringar annat än att Visit Blekinge och Blekinge Arkipelag 

lagts till som namngivna samverkansparter.  

 

§2) Kallades tidigare bakgrund där texten beskrev det kommande arbetet. 

Det är nu omskrivet till vad som finns och vad samverkansavtalet omfattar. 

  

§3) Inga förändringar i innehåll annat än att texten kortats ned.  

  

§4) Inga förändringar annat än att texten markant kortats ned. 

  

§5) Nedkortad text med samma innehåll. Blekinge Arkipelag har fått en 

tydlig roll.  

 

§6) Samma innehåll men Visit Blekinge är nu en namngiven part i avtalet. 
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§7) I gällande avtal finns en 50 % tjänst där 10 % finansierar 

länsturismchefens anställning. Sedan nuvarande avdelningschef för regional 

tillväxt tillträdde har dessa 10 % aldrig använts då länsturismchefens lön 

istället finansieras på annat sätt.  

I avtalsförslaget föreslås ledutvecklarens tjänstegrad utökas till 60 %, detta 

för att hinna med rollens omfattning. Ledutvecklarens utökade tjänstegrad 

finansieras helt i nuvarande budgets ram och innebär ingen kostnadsökning 

för respektive kommun. 

Kostnaderna för resor, konferenser och utvecklingsmöten har minskat samt 

att abonnemanget/årsavgiften för kartsystemet hos T-Kartor är uppsagt. 

Budgeterade medel kopplade till webbsidorna minskat från 35 000 kr till 20 

000 kr då dessa pengar inte förbrukats.  

 

 

§8) Fördelningsnyckeln i avtalsförslaget bygger på de 762 000 kronor som 

budgeten omfattar och är fördelade enligt nedan: 

 

- Region Blekinge 211 000 kr 

- Länsstyrelsen 103 000 kr 

- Karlskrona Kommun 178 100 kr 

- Ronneby Kommun 88 600 kr 

- Karlshamns Kommun 88 600 kr 

- Sölvesborgs Kommun 46 350 kr 

- Olofströms Kommun 46 350 kr 

 

§9) För att undvika onödig och tidskrävande handläggning föreslås avtalet 

gälla under fem år istället för som tidigare tre år.  

 

§10) Ingen förändring i avtalet      

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att samverkansavtalet har haft en god effekt 

gällande strukturen för Ronneby kommuns friluftsliv. Huvudmannaskapet 

har inneburit en tydlighet och en samsyn över kommungränserna gällande 

skötsel av lederna samt en gemensam styrka i de olika satsningarna för att 

nå- och utöka målgruppernas besöksfrekvens. Befintligt avtal och fram till 

det avtalets utgång har finansierats via Kommunledningsförvaltningen. 
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Bedömningen är att den föreslagna förlängningen över 5 år bör finansieras 

på liknade sätt.  

Kostnaden för avtalet kommer att, på årsbasis, räknas upp enligt KPI. 

(konsumentprisindex) En årlig uppräkning enligt KPI är praxis för liknade 

avtal.  

     

Förslag till beslut 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att besluta 

att avtalet tecknas och finansieras enligt ovan beskrivning. 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

avtalet tecknas och finansieras enligt ovan beskrivning. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 489 Dnr 2021-000670 053 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
Fleet Management inkl. digital körjournal 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser bl a Ronneby kommuns behov av Fleet Management 

inkl digitala körjournaler. Utrustning, mjukvara, licensavgifter, installation, 

service, garanti och övriga tjänster.  

Syftet med att införa digitala körjournaler är att, på ett för medarbetaren 

enkelt sätt uppfylla Skatteverkets krav på dokumentation av personalens 

resor med fordon tillhörande beställaren samt med hjälp av de digitala 

körjournalerna minska den administrativa bördan och få tillgång till underlag 

för ruttoptimering av fordonsflottan samt uppgifter till miljörapporteringar. 

Ronneby kommun har idag ca 175 leasingfordon.  

Systemet ska fungera på kommunens alla fordon, både personbilar, lastbilar 

och specialmaskiner. Omfattningen kan komma att förändras under 

avtalsperioden. Hårdvaran ska fungera i alla fordonstyper, såsom elbilar, 

laddhybrider, bensin och dieselbilar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avs upphandling av Fleet Management inkl digital 

körjournal.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

avseende upphandling av Fleet Management inkl. digital körjournal  

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer 
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§ 490 Dnr 2021-000688 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Golvarbeten inkl material 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser kommunens behov av golvarbeten inkl material. 

Nuvarande avtal upphör att gälla 2022-02-28. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av Golvarbeten inkl material.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av Golvarbeten inkl. material 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer 
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§ 491 Dnr 2021-000196 192 

Besvarande av motion från Bengt S-Å Johansson (SD) - 
Fiskekort för kräftfiske 

 

Protokollsutdrag från teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-10-26 § 197 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Bengt Sven Åke  

Johansson, Sverigedemokraterna. I motionen föreslår Bengt att berörd  

nämnd att utreda: 

a) Vilka vatten, som kommunen har rådighet över, håller ett  

kräftbestånd? 

b) Hur många burar kan användas i respektive vatten och på respektive  

fiskekort. 

c) Pris för fiskekort.      

Bedömning 

 Ronneby kommuns marker eller vatten förvaltas inte av Teknik, -

fritid och kulturförvaltningen. Förvaltare är Mark och 

exploateringsenheten. Frågan om vilka vatten Ronneby kommun har 

rådighet över bör därför ställas dit. 

 Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har inte resurser eller 

kompetens att undersöka om ett vatten håller ett kräftbestånd eller 

inte. 

 Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har inte resurser eller 

kompetens att utreda hur stort ett eventuellt kräftbestånd är. 

Kännedom om beståndet storlek är avgörande för att kunna föreslå 

hur många burar per fiskekort som får användas. 

 För att utröna om ett vatten håller ett kräftbestånd- och hur stort det 

eventuella beståndet är förutsätter att samtliga vatten provfiskas. 

 Att provfiska samtliga vatten och i nästa steg redovisa beståndets 

storlek kräver särskild kompetens då genomförande och redovisning 

bör ske på ett vetenskapligt sätt. Aktuell kompetens finns inte inom 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen.       
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Förslag till beslut 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att med 

ovanstående text anse motionen besvarad.      

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslut 2021-10-26 

Teknik, -fritid och kulturnämnden tar med sig ärendet till framtida utredning 

gällande sportfiskeverksamheten och föreslår Kommunfullmäktige att 

därmed anse motionen besvarad. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är teknik-, fritid- och kulturnämndens. Ordförande ställer 

proposition på tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad genom att teknik-, 

fritid- och kulturnämnden tar med sig ärendet till framtida utredning gällande 

sportfiskeverksamheten.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 492 Dnr 2021-000176 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG gatubelysning 
på Rustorpsvägen 

 

Protokollsutdrag från teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-10-26 § 204 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar belysning på Rustorpsvägen.     

Bedömning 

Trafiken och de gång-och cykeltrafikanter som använder sträckan är av 

karaktären fåtal och enligt kommunens bedömningsgrunder inte uppfyller 

kraven för gatubelysning. Ronneby kommun använder sig av Trafikverkets 

VGU som regelverk.     

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid – och Kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsens 

arbetskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

förslaget avslås.     

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2021-10-26 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är teknik-, fritid- och kulturnämndens. Ordförande ställer 

proposition på tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 493 Dnr 2021-000072 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - bygg ett 
äventyrsbadhus 

 

Protokollsutdrag från teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-10-26 § 203 

Sammanfattning  

Förslagsställaren har 210203 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att ett äventyrsbad anläggs vid Viggen-området. 

Förslagsställaren menar vidare att det finns få badhus i Blekinge och att 

anlägga ett äventyrsbad i Ronneby därför hade lockat många besökare till 

kommunen.      

Bedömning 

Samtliga kommuner i Blekinge har ett minst ett badhus, däremot har 

förslagsställaren rätt i att det inte finns något uttalat äventyrsbad i Blekinge. 

Det ligger nära till hands att även förutsätta att ett äventyrsbad säkerligen 

hade lockat många besökare. Dock är den plats som förslagsställaren pekar 

ut är till den största delen redan anvisad till företagsetablering.       

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget.      

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2021-10-26 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden anser medborgarförslaget besvarat enligt 

ovan bedömning. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik-, fritid- och 

kulturnämndens beslut med justeringen att ärendet ska beslutas i 

kommunfullmäktige.      

Propositionsordning 

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

att arbetsutskottet bifaller detsamma.    
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat enligt 

bedömning ovan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 494 Dnr 2021-000151 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Hundrastgård 
i Bräkne-Hoby 

 

Protokollsutdrag från teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-10-26 § 205 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar en hundrastgård i Bräkne-Hoby.     

Bedömning 

Gatu/Parkenhetens bedömning är att Bräkne-Hoby är ingen större tätort och 

har många bra strövområden och mycket naturmark nära inpå alla 

bostadsområden där rastning av hundar kan ske.      

Förslag till beslut 

Teknik, -Fritid och Kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

avslå medborgarförslaget.     

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2021-10-26 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är teknik-, fritid- och kulturnämndens. Ordförande ställer 

proposition på tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 495 Dnr 2021-000454 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG om fler 
hundlatrin-tunnor på Parkdala 

 

Protokollsutdrag från teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-10-26 § 206 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar fler hundlatrinstunnor i Parkdala/Påtorpsområdet 

och lämnar förslag på lämpliga platser.     

Bedömning 

Området Parkdala är till större delen privatägd mark, även Parkdalavägen 

och Studentvägen. Området Blåbärsvägen och Transbärsvägen är kommunal 

mark. Gatu/Park enheten bedömer att det finns tillräckligt med 

hundlatrintunnor i området som kommunen ansvarar för.      

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid-och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget 

anses som besvarat enligt ovan bedömning.      

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2021-10-26 

Teknik, Fritid-och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget 

anses som besvarat enligt ovan bedömning. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är teknik-, fritid- och kulturnämndens. Ordförande ställer 

proposition på tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat enligt 

bedömning ovan. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(50) 
2021-11-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 496 Dnr 2021-000445 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG om 
bortrensning av buskar längs med Ronnebyån 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen rensar bort buskar längs med 

Ronnebyån. Som det är nu är det mycket lite vi kan se av ån. Tycker den är 

värd att betraktas. Den är vacker och förslagsställaren tror att både 

ronnebybor och turister skulle uppskatta att kunna se den. Dessutom skulle 

passagerare på Astrid ha större behållning av att se mer längs sin färd än bara 

buskar.      

Bedömning 

Gatu/Parkenheten arbetar kontinuerligt med denna fråga i samarbete med 

Länsstyrelsen som måste lämna tillstånd till större ingrepp. Just nu pågår 

även utgallring av döda träd längs med Ronnebyån, hittills har ca 70 träd 

tagits ned. Länsstyrelsen har givit tillstånd till detta men kräver att vi 

återplanterar minst lika många träd. Här har Ronneby kommun gjort en 

överenskommelse som innebär att kommunen har fått dispens från 

nyplantering under förutsättning att vi driver upp rotskott vilket innebär vi 

sparar lite sly tills det växt till sig och kan fortsätta drivas upp till träd. 

Mycket ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Gatu/Parkenheten kommer 

givetvis att hålla sly och buskar nere men enligt ovan med viss 

återhållsamhet de närmaste åren.      

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid-och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget är 

besvarat enligt ovan bedömning.      

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2021-10-26 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses som besvarat enligt ovan 

bedömning.  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är teknik-, fritid- och kulturnämndens. Ordförande ställer 

proposition på tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat enligt 

bedömning ovan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 497 Dnr 2021-000301 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - önskar mer 
papperskorgar längs Kallingevägen och Övre 
Brunnsvägen 

 

Protokollsutdrag från teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 176 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar fler papperskorgar för att minska att skräp och 

hundbajspåsar slängs på marken.      

Bedömning 

Liknande förslag har varit uppe för diskussion i Teknik, - Fritid och 

Kulturnämnden där det redovisades Naturvårdsverkets ”Beteenden bakom 

nedskräpning 2018”. Deras utredning visar på att det inte är fler 

papperskorgar som är prio ett, utan information så beteendemönster 

förändras. Vår bedömning kvarstår att och ligger i linje med 

Naturvårdsverket.  

Regeringen vill se böter för all nedskräpning  

Publicerad 20 maj 2021  

Regeringen har i dag fattat beslut om ett lagförslag som ska ge böter för 

ringa nedskräpning. Med propositionen blir det straffbart att slänga till 

exempel en cigarettfimp, ett kolapapper eller ett tuggummi på marken. 

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, 

Centerpartiet och Liberalerna. I propositionen som regeringen fattat beslut 

om föreslås ändringar i miljöbalken så att det blir straffbart att skräpa ner 

med till exempel en cigarettfimp eller ett tuggummi. De flesta av dessa 

produkter innehåller plast och är bland de vanligast förekommande 

produkterna vid nedskräpning. Marin nedskräpning och andra negativa 

miljöeffekter av plast är en av vår tids stora miljöutmaningar. De senaste 

årens ökning av engångsplastprodukter har skett parallellt med att 

nedskräpningen av plast och mikroplast har ökat. Sommaren 2020 

genomförde Naturvårdsverket en skräpmätning i hela Sverige där man fann 

35 miljoner skräpföremål. En stor del av den nedskräpningen är troligtvis 

undantagen från dagens straffansvar eftersom föremålen är små och 

sannolikt har slängts en och en. Regeringen vill därför att undantaget för 

ringa nedskräpning ska tas bort från den 1 januari 2022.       
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Förslag till beslut 

Teknik,-Fritid och Kulturnämnden förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

förslaget.      

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2021-09-14 

Teknik,-Fritid och Kulturnämnden förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

förslaget. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är teknik-, fritid och kulturnämndens. Ordförande ställer 

proposition på tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 498 Dnr 2021-000399 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG ta bort ett stort 
träd vid Sörbybäckens utlopp 

 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 109 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska ta ned ett träd som lutar i 

Sörbybäckens utlopp.      

Bedömning 

 Vi ser kontinuerligt över våra träd i stadsmiljön och tar ner träd när det 

behövs enligt våra bedömningar. Detta träd bedöms vara livskraftigt i 

dagsläget men vi kommer att ha det under uppsikt samt ta kontakt med 

Länsstyrelsens om trädet behöver tas ned.     

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget enligt ovan är 

bevarat.      

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2021-09-14 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslaget 

enligt ovan är besvarat.   

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är teknik-, fritid- och kulturnämndens. Ordförande ställer 

proposition på tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat enligt ovan. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 499 Dnr 2021-000004 101 

Delegationsbeslut 2021 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Yttrande över remiss om Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 

2021:47). 

2. Beslut om befullmäktigande av ombud till ärende i mark- och 

miljööverdomstolen - detaljplan för fastigheten Bustorp 1:26 mfl,      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delegationsbesluten till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 500 Dnr 2021-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande inbjudningar till kurser och konferenser: 

- Region Kronoberg, Lärcentra – en utvecklande mötesplats inom 

kompetensförsörjning 

- Region Kronoberg, aktualitetsdagar kring Migration och etablering      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan någon åtgärd. 

________________ 

Exp: 
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§ 501 Dnr 2021-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

1. Föreningen Svenskt Landskapsskydd, Vetot avseende vindkraft      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 


