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§ 317 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 318 Dnr 2019-000002 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten. 

Informationen berör: 

- Etableringsläget i kommunen med fokus på Viggen-området och 

Östra Infarten. 

- Det fortsatta arbetet med att upprätta en flyghub vid Ronneby 

Airport. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), 

Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Lena Karstensson (M) och Lova 

Necksten (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 319 Dnr 2019-000598 299 

Förtida avslut - avtal Ekenäs/Karön 

 

Sammanfattning  

Karöbolaget AB hemställer i en skrivelse till kommunen om att avsluta 

kontrakten (701.22201.001 och 701.22201.00 ) avseende Ekenäs/Karön per 

den 31/12 2019.  

Bedömning 

Fastighetschef Sören Andersson och näringslivschef Torbjörn Lind föredrar 

ärendet.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Att avsluta kontrakten (701.22201.001 och 701.22201.00) avseende 

Ekenäs/Karön per den 31/12 2019. 

2. Att ge teknik-fritid- och kulturnämnden i uppdrag att se över och 

arbeta fram ett nytt förslag till förfrågningsunderlag/avtal för drift 

och likande avseende Ekenäs/Karön för ny upphandling.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag 

med förändringen att första att-satsen stryks. Detta med hänvisning till att 

Karöbolaget AB försatts i konkurs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik-fritid- och kulturnämnden i uppdrag 

att se över och arbeta fram ett nytt förslag till förfrågningsunderlag/avtal för 

drift och likande avseende Ekenäs/Karön för ny upphandling.  

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson  
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§ 320 Dnr 2019-000563 049 

Utökad investeringsram för fiberavdelningen 2019 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om utökad investeringsram från 44 

miljoner kronor till 60 miljoner kronor (en ökning med 16 miljoner kronor) 

för fiberavdelningen 2019.  

Bedömning 

Beslutad investeringsram för 2019 på 44 Mkr räcker inte till då planen för att 

bygga ut fibernätet till 100 % verkställs. För 2019 beräknas investeringarna 

av etapp 1 uppgå till ca 31 Mkr. I tidigare beslutad investeringsram fanns en 

post på 11 Mkr för ombyggnad och uppgradering av fibernätet till 

Ronnebyhus fastigheter, denna investering skjuts på framtiden och de 

beviljade investeringarna flyttas till att nå 100 % målet. investeringsbehovet 

för 2019 gällande de sista 10 % tör 2019 var 4 Mkr. Kvarstår gör då den 

önskade utökningen av investeringsramen för 2019 med 16 Mkr.  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-09-19 

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en utökad 

investeringsram från 44 Mkr till 60 Mkr för Fiberavdelningen. 

Arbetsutskottets beslut 2019-10-07 

Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna en utökad investeringsram från 44 miljoner kronor till 60 miljoner 

kronor (en ökning med 16 miljoner kronor) för Ronneby Miljö & Teknik AB 

och fiberavdelningen 2019. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en utökad 

investeringsram från 44 miljoner kronor till 60 miljoner kronor (en ökning 

med 16 miljoner kronor) för Ronneby Miljö & Teknik AB och 

fiberavdelningen 2019. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 321 Dnr 2019-000594 001 

Konsekvensanalys fiberutbyggnad 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB behandlade vid mötet 2019-09-19 § 9 ett 

ärende avseende konsekvensanalys fiberutbyggnad. I sitt beslut anhåller 

bolaget i första hand om ett aktieägartillskott om 137 miljoner kronor. I 

andra hand anhåller bolaget att ägaren (Ronneby kommun) ska äga 

utbyggnaden och nätet på landsbygden men att bolaget utför utbyggnaden, 

driften samt underhåll av nätet.  

 

Beslutet och analysen grundar sig på en utredning, på beställning av 

Ronneby Miljö & Teknik AB, utförd av Ernst and Young (EY). Utredningen 

bifogas utskickat material.  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-09-19 

Styrelsen beslutar föreslå att ägaren ska ge ett aktieägartillskott på nuvarande 

bedömning 137 miljoner kronor som första alternativ och som andra 

alternativ äga utbyggnaden och nätet på landsbygden. Miljöteknik utför 

utbyggnaden och driften samt underhåll av nätet.  

Arbetsutskottets förslag 2019-10-21 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

avslå Ronneby Miljö & Teknik AB begäran om ett aktieägartillskott med 

motiveringen att ägaren kommer säkra bolagets framtid. Ägaren bedömer 

vidare att de obeskattade reserver som finns i bolaget kommer räcka i det 

initiala skeendet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S) 

och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik 

AB:s förslag. 
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Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå Ronneby Miljö & 

Teknik AB begäran om ett aktieägartillskott med motiveringen att ägaren 

kommer säkra bolagets framtid. Ägaren bedömer vidare att de obeskattade 

reserver som finns i bolaget kommer räcka i det initiala skeendet. 

Reservation  

Jan-Eric Wildros (S) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 322 Dnr 2019-000576 346 

Taxehöjning nuvarande VA-taxa 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB inkommer med förslag om att höja nuvarande 

VA-taxa med 7 %. 

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-09-19 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

taxehöjningen enligt förslaget på 7 % fr.o.m. 2020.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-07 

Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna en taxehöjning av nuvarande VA-taxa enligt förslaget på 7 % 

fr.o.m. 2020. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Jan-Eric Wildros 

(S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en taxehöjning 

av nuvarande VA-taxa enligt förslaget på 7 % fr.o.m. 2020. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 323 Dnr 2019-000577 356 

Taxehöjning villor Renhållning 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB inkommer med förslag på taxehöjning från 1 

januari 2020 för renhållning villor. Förslaget är   för att täcka de 

kostnadsökningar som skett. Vi ser i budgetförslaget för år 2020 ett 

underskott på 1 500 000kr.  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-09-19 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

taxehöjningen enligt förslaget på 8 %. 

Arbetsutskottets beslut 2019-10-07 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna taxehöjningen enligt förslaget på 8 %. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson 

(C), Magnus Persson (M), Roger Gardell (L), Ola Robertsson (S), Jan-Eric 

Wildros (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxehöjningen 

enligt förslaget på 8 %. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 324 Dnr 2019-000451 169 

Remiss - Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 
2019:34) 

 

Sammanfattning  

Regeringskansliet har inkommit med begäran om remissvar rörande 

Förbättrat skydd för totalförsvaret SOU 201:34. Svar skall lämnas senast 

2019-11-15. 

Utredningens syfte är att förbättra skyddet för totalförsvaret mot påverkan, 

otillåten underrättelseverksamhet samt därigenom stärka uppbyggnaden av 

totalförsvaret. Utredningen har tre huvudförslag: 

 Ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för staten att granska 

och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av 

utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det 

gäller hamnar, flygplatser och fastigheter i områden med geografiska 

förhållanden av väsentlig betydelse för det militära försvaret. Det 

införs också ett krav på att fysiskt skyddade anläggningar som 

inrättats för behov inom civilt försvar endast får avvecklas, överlåtas 

eller upplåtas av en kommun eller ett landsting efter medgivande från 

staten. 

 Det införs en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och 

landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet. 

 Staten genom länsstyrelsen ges en utökad möjlighet att tillvarata 

totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen..  

Bedömning 

Bedömning och redovisning framgår av bilaga 

Förslag till beslut 

Ronneby kommun lämnar härmed följande remissyttrande rörande Förbättrat 

skydd för totalförsvaret SOU 201:34: 

Förslaget om ett förtydligande om kommunernas ansvar inom 

totalförsvarsplaneringen bör placeras i Kommunallagen för att därmed ge en 

samlad bild av kommunens totala ansvar vilket ger ett betydligt bättre 

genomslag i den kommunala verksamheten. 
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När staten beslutar om begränsningar i överlåtande, upplåtande eller 

användandet av egendom ska samtliga berörda parter, enskilda, kommuner, 

bolag m.m. ersättas för den förlust som uppkommer. 

Statens inlösensplikt vid beslut om att överlåtelse inte får ske ska gälla lika 

för alla, dvs att inlösen även skall kunna begäras av kommuner. 

I övrigt tillstyrks förslagen.  

Arbetsutskottets förslag 2019-10-07 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att Ronneby kommun lämnar 

följande remissyttrande rörande Förbättrat skydd för totalförsvaret SOU 

201:34: 

Förslaget om ett förtydligande om kommunernas ansvar inom 

totalförsvarsplaneringen bör placeras i Kommunallagen för att därmed ge en 

samlad bild av kommunens totala ansvar vilket ger ett betydligt bättre 

genomslag i den kommunala verksamheten. 

När staten beslutar om begränsningar i överlåtande, upplåtande eller 

användandet av egendom ska samtliga berörda parter, enskilda, kommuner, 

bolag m.m. ersättas för den förlust som uppkommer. 

Statens inlösensplikt vid beslut om att överlåtelse inte får ske ska gälla lika 

för alla, dvs att inlösen även skall kunna begäras av kommuner. 

I övrigt tillstyrks förslagen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande remissyttrande rörande Förbättrat skydd 

för totalförsvaret SOU 201:34: 

Förslaget om ett förtydligande om kommunernas ansvar inom 

totalförsvarsplaneringen bör placeras i Kommunallagen för att därmed ge en 

samlad bild av kommunens totala ansvar vilket ger ett betydligt bättre 

genomslag i den kommunala verksamheten. 

När staten beslutar om begränsningar i överlåtande, upplåtande eller 

användandet av egendom ska samtliga berörda parter, enskilda, kommuner, 

bolag m.m. ersättas för den förlust som uppkommer. 

Statens inlösensplikt vid beslut om att överlåtelse inte får ske ska gälla lika 

för alla, dvs att inlösen även skall kunna begäras av kommuner. 

I övrigt tillstyrks förslagen. 

________________ 

Exp: 

Försvarsdepartementet 

Kris- och beredskapshandläggaren 

Säkerhetsskyddschefen 
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§ 325 Dnr 2019-000561 169 

Ledningsplan för hantering av extraordinära händelser 
och höjd beredskap 

 

Sammanfattning  

Ledningsplanen utgör det dokument som ger grunden för hantering vid 

extraordinära händelser och höjd beredskap.  

Bedömning 

Ledningsplanen behövs för att säkerställa kommunens hantering av 

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

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

krisledningen. Förvaltningars, bolags och förbunds enskilda ansvar för 

bedrivande av verksamhet kvarligger hos dem.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ledningsplan för hantering av 

extraordinära händelser och höjd beredskap.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-07 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa ledningsplan för 

hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer fastställa Ledningsplan för hantering av 

extraordinära händelser och höjd beredskap. 

________________ 

Exp: 

Krisledningsnämnden 

Kommundirektören 

Samtliga förvaltnings-, förbunds- och bolagschefer 

Säkerhetsskyddschefen 

Kris- och beredskapshandläggaren fvb berörda stabsfunktioner 
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§ 326 Dnr 2019-000587 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, 
oktober 2019 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning redogörs för de kommunfullmäktigebeslut, tagna 

under 2010 – aug 2019, som resulterat i ett uppdrag och som ej var klara vid  

ingången av 2019.  

 

Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har gjorts till ansvarig eller 

ansvariga för uppdraget. Uppgiftslämnaren skriver en kommentar om vad 

som har skett i ärendet och bedömer status   ej påbörjad,   påbörjad, 

klar.  

Bedömning 

När sammanställningen för april hanterades av kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutade de att återremittera ärendet för en översyn och 

förtydligande av hur väl svaren i analysdelen överensstämmer med de 

uppdrag som getts och avses i rapporteringen. 

Det återremitterade ärendet har inte återredovisats. Istället har det inför 

denna återrapportering arbetats med att få en högre kvalitet genom bl a en 

diskussion i förvaltningschefsgruppen. Efter sista inlämningsdatum har 

materialet som det såg ut då skickats till rapportörerna med en uppmaning att 

se över rapporteringen ytterligare en gång. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(87) 
2019-11-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sedan tidigare hänger ett uppdrag från ett budgetbeslut kvar i redovisningen. 

Budgetuppdragen redovisas dock nu egentligen särskilt och inte i denna 

återrapportering som ska omfatta uppdrag som kommunfullmäktige har 

lämnat utöver uppdragen i budget. Uppdraget ligger i denna redovisning pga 

av att kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle uppmanat till slutförande av 

uppdraget. En sammanställning ser ut som följer: 

Kategori Ärende  Ej 

påbörjad 

Påbörjad  
Klar 

Budget 1              1  

Övriga 

beslut 

79 5 32 42 

Totalt 80 5 32 42 

 

Av 80 redovisade ärenden har 74 ärenden status påbörjad alternativt  

klar 

Andelen klara ärenden har ökat sedan april-sammanställningen. 

I den bifogade sammanställningen finns alla uppdrag som klarmarkerats 

under året med, dvs även de som var klara vid april-sammanställningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

notera återrapporteringen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 327 Dnr 2019-000555 001 

Förslag till organisationsförändring avseende 
kommunikationsenheten och näringslivsenheten  

 

Sammanfattning  

Vår nuvarande kommunikationschef Johans Sandberg har blivit vald till 

regionråd i Regionblekinge. Han kommer därmed att vara tjänstledig under 

innevarande mandatperiod.  

Mitt förslag är att inte återbesätta tjänsten. Istället föreslår jag en förändring i 

nuvarande organisation. Kommunikationsenheten finns idag inom 

Kommunledningsförvaltningen som en egen enhet. 

Jag föreslår att de delar som idag ryms inom Kommunikationsenheten flyttas 

till näringslivskontoret. 

Turism och evenemang har tidigare flyttats över. 

Det finns samordningsvinster att göra, bl a när det gäller förankring av 

platsvarumärket, samordning av informationsflöde. Fler medarbetare kan, 

under samma chef, vara delaktiga i implementering av näringslivsplan, 

kommande evenemangs- och besöksstrategi mm. 

Vi har också utmaningar i ett nytt kontaktcenter och utveckling av vår 

turistbyrå, webb, intranät, för att nämna några saker.  

Förslag  

 Näringslivskontoret och nuvarande Kommunikationsenhet bildar en 

helt ny enhet under Kommunstyrelsen, Näringsliv- och 

kommunikation 

 Nuvarande näringslivschef blir chef över enheten. 

 Näringslivschefen tar fram en konkret handlingsplan för de två 

enheternas sammanslagning, i samverkan med medarbetarna. 

 En verksamhetsplan tas fram för den nya enhetens långsiktiga arbete. 

 En tjänst som biträdande näringslivschef, med inriktning mot 

kommunikation, inrättas och internannonseras. 

 En tjänst som platsutvecklare inrättas. Denna tjänst behöver då inte 

äskas inför 2020, extern annonsering. 
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Inriktningen är att den nya enhetens uppstart blir 2019-10-01. Medarbetarna 

informeras, risk- och konsekvensbedömning genomförs och samverkan sker 

innan uppstartdatum..  

Förslag till beslut 

Härmed föreslår jag att Kommunstyrelsen ställer sig bakom mitt förslag och 

beslutar enligt detta.  

Arbetsutskottets beslut 2019-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 

följande: 

 Näringslivskontoret och nuvarande Kommunikationsenhet bildar en 

helt ny enhet under Kommunstyrelsen, Näringsliv- och 

kommunikation 

 Nuvarande näringslivschef blir chef över enheten. 

 Näringslivschefen tar fram en konkret handlingsplan för de två 

enheternas sammanslagning, i samverkan med medarbetarna. 

 En verksamhetsplan tas fram för den nya enhetens långsiktiga arbete. 

 En tjänst som biträdande näringslivschef, med inriktning mot 

kommunikation, inrättas och internannonseras. 

 En tjänst som platsutvecklare inrättas. Denna tjänst behöver då inte 

äskas inför 2020, extern annonsering. 

Inriktningen är att den nya enhetens uppstart blir 2019-10-01. Medarbetarna 

informeras, risk- och konsekvensbedömning genomförs och samverkan sker 

innan uppstartdatum. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 

 Näringslivskontoret och nuvarande Kommunikationsenhet bildar en 

helt ny enhet under Kommunstyrelsen, Näringsliv- och 

kommunikation 

 Nuvarande näringslivschef blir chef över enheten. 

 Näringslivschefen tar fram en konkret handlingsplan för de två 

enheternas sammanslagning, i samverkan med medarbetarna. 

 En verksamhetsplan tas fram för den nya enhetens långsiktiga arbete. 

 En tjänst som biträdande näringslivschef, med inriktning mot 

kommunikation, inrättas och internannonseras. 

 En tjänst som platsutvecklare inrättas. Denna tjänst behöver då inte 

äskas inför 2020, extern annonsering. 

Inriktningen är att den nya enhetens uppstart blir 2019-10-01. Medarbetarna 

informeras, risk- och konsekvensbedömning genomförs och samverkan sker 

innan uppstartdatum. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlqvist, näringslivschef  

Torbjörn Lind, Näringslivs- och kommunikationschef  
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§ 328 Dnr 2019-000431 253 

Bökenäs 1:48, ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

Ansökan om att få köpa del av Bökenäs 1:48 har inkommit. Sökande önskar 

bygga villa på tomten i anslutning till befintlig villabebyggelse. Tomten är 

inte detaljplanelagd och stora delar av tomten är strandskyddad.  

Bedömning 

Ansökan om att få köpa delar av Bökenäs 1:48 har inkommit. Sökande 

önskar uppföra en villa på tomten. Tomten måste om en försäljning ska ske 

avstyckas. Lämplig tomtstorlek bör i så fall ligga på omgivande storlekar 

som är ca 2000 kvm. Tomtpris om försäljning sker är 168 kr/km och följer 

riktlinjerna.  

Detaljplan saknas för området vilket innebär att förhandsbesked behöver 

sökas.  

Strandskydd gäller för nästan hela tomten och möjligheten till 

strandskyddsdispens är inte utesluten. En ny villa kompletterar befintlig 

bebyggelse.  

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

den utsträckning som arrendeavtalet medger. Inga övriga kommunala 

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

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

positivt förhandsbesked beviljas innan försäljning.  

Med tanke på närheten till campingen så är försäljning tveksam. Ställnings-

tagande om eventuell försäljning önskas.  
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Arbetsutskottets förslag 2019-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan 

om att få köpa del av Bökenäs 1:48 av kommunen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om att få köpa del av Bökenäs 1:48 av 

kommunen. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng 

Sökande  
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§ 329 Dnr 2019-000327 250 

Framtida exploatering av södra Johannishus 

 

Sammanfattning  

För att frigöra marken på Ålycke och Prästgården krävs att ett nytt vård- och 

omsorgsboende byggs. Det är möjligt att bygga nytt boende tillsammans 

med förskola. En sådan skulle kunna byggas som en fastighet med förskola i 

bottenplan och två våningar vård- och omsorgsboende. För att möjliggöra att 

en ny samhällsfastighet byggs i södra Johannishus behövs beslut om vilken 

inriktning man kommunen ska jobba vidare med.  

Bedömning 

Kort beskrivning av fastigheterna och byggnaderna 

På fastigheten Hjortsberga 4:188 ligger Prästgården. Där inryms förskola 

med två avdelningar. Marken ägs av Ronneby kommun. Byggnaden ägs och 

förvaltas av kommunen. Några större investeringar har inte skett, dock har 

ett utesov gjorts 2017.  

 

Hjortsberga 4:41. Ronnebyhus äger marken och byggnaderna. Här ligger 

förskolan Nyponet med tre avdelningar samt Ålycke servicehus. Nerlagda 

kostnader för projektet som Kommunfullmäktige avbröt ligger på cirka 

1 200 tkr. Ronnebyhus håller på att sammanställa deras externa kostnader i 

detta ärende. Ronnebyhus installerade ett nytt värmesystem samt solceller 

under 2017-2018 till en kostnad på cirka 7 000 tkr. Äldrenämnden förhyr 

idag totalt 3501 kvm BOA. På fastigheten finns ytterligare fem bostadshus 

(annexen). Fyra enplanshus med två lägenheter vardera och ett tvåplanshus 

med fyra lägenheter. Totalt 12 lägenheter. Dessa hus hyrs inte av 

äldrenämnden. Ålyckefastigheten kommer under oktober månad att 

diskuteras ur Ronnebyhus perspektiv på ett styrelsesammanträde.  

 

På den obebyggda fastigheten Hjortsberga 4:57 finns byggrätt kvar för 

allmänt ändamål. Denna fastighet ligger inom samma byggnadsplan som 

Ålycke-fastigheten. Marken ägs av Ronneby kommun. Denna fastighet 

skulle kunna vara ett komplement till Hjortsberga 4:41 för att utöka 

byggrätten.  
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Gällande planförutsättningar 

För prästgården finns ingen detaljplan varpå möjligheten att göra om det till 

bostäder ses som goda. Utökas fastigheten med flera byggnader eller 

tillbyggnader kan detaljplan komma att krävas.  

 

På Ålycketomten finns en byggnadsplan från 1958. Ändamålet för 

Hjortsberga 4:41 är allmänt ändamål. Då planen är gammal och begränsande 

bör en ny detaljplan tas fram för att säkerställa att användningen och 

eventuell nybyggnation ryms inom vad som är möjligt.  

 

 

 

Samhällsfastighet 

Med samhällsfastigheter avses ”fastighet som brukas till 

övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är 

specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas 

trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter”. 

Exempel på samhällsfastigheter är fängelser, skolor, 

äldreboenden och sjukhus. Samhällsfastighet kan vara en hel 

byggnad eller del av, exempelvis förskola i bottenvåning och 

bostäder på övriga våningsplan.  
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Förändringar 

För att frigöra marken på Ålycke och Prästgården krävs att ett nytt vård- och 

omsorgsboende byggs. Det är möjligt att bygga nytt boende tillsammans 

med förskola. En sådan skulle kunna byggas som en fastighet med förskola i 

bottenplan och två våningar vård- och omsorgsboende. För att täcka framtida 

behov av förskoleplatser bör man planera för sex avdelningar. En sådan 

fastighet kostnadsberäknas till ca 130 miljoner.  

 

I södra Johannishus på fastigheten Hjortsberga 4:73 har miljö- och 

byggnadsnämnden fått i uppdrag att ta fram ny detaljplan. Kommunen äger 

Hjortsberga 4:73 och ytorna finns där för att påbörja en utbyggnad av 

Johannishus. På denna mark bör en placering av en samhällsfastighet utifrån 

ovan beskrivning kunna vara en lämplig placering. Det skapar också en 

möjlighet att bygga vidare på behovet av nya bostäder, både villor och 

lägenheter. Samhällsservice finns i närheten och ett infrastruktursnätverk 

som lätt kan kopplas på.  

 

 

En samhällsfastighet enligt ovan kan byggas i egen regi med drift av 

kommunal personal. Som alternativ kan byggnaden byggas (upphandlas) 

genom extern part och kommunen har ett hyreskontrakt. Om kommunen 
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avser att uppföra en samhällsfastighet gäller som huvudregel LOU. Lagen 

gäller även i de fall det finns garantiåtaganden från kommunen att hyra 

byggnaden efter uppförandet.  

Gällande Prästgården som idag innehåller förskola kan den byggas om till 

bostäder. Detaljplan saknas för fastigheten men sannolikt krävs det 

planläggning om markens användning förändras väsentligt. 

Förutsättningarna för antal lägenheter och ombyggnationskostnader får 

utreda mer noggrant.  

 

För Ålycke gäller att fastigheten skulle kunna byggas om till trygghetslägen-

heter. Evakueringslokaler kan komma att behövas liksom ersättningslokaler 

för hemtjänstens personal. Ägardirektiv om ombyggnation kommer i så fall 

att krävas. Upphandling kommer att krävas. Som alternativ kan fastigheten 

säljas till privat som vidare utvecklar fastigheten. Rådigheten att bestämma 

över vad som blir på fastigheten tappas då. 

 

Ställningstagande 

 

Utredas vidare: 

 Det är mycket pengar investerade i Ålyckefastighetens värmesystem. 

Det behövs utredas huruvida det är möjligt att ställa om dessa 

huskroppar (den huskroppen som inrymmer huvudinstallationerna 

bör man spara) till nya uthyrningsbara lägenheter alternativt 

trygghetslägenheter.  

 Kan delar av anläggningen rivas för att uppföra nya lägenheter? 

 Utreda behovet av nya detaljplaner för omställningen utifrån de 

beslut som fattas 

  

 

Arbetshypotes att arbeta vidare med – två alternativ 

1. Kommunen kontrakterar en privat aktör som bygger ny 

samhällsfastighet på mark som kommunen pekar ut i södra 

Johannishus och kommunen upphandlar ett hyreskontrakt. Aktören 

som bygger samhällsfastigheten tar samtidigt över befintliga 

fastigheter (värdering behövs inför försäljning). Kommunen ställer 

krav på att ställa om Ålycke till trygghetsboende. Prästgården kan i 
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detta alternativ säljas till aktören (värdering behövs inför försäljning) 

eller lämnas till försäljning på marknaden. 

 

2. Kommunen upphandlar byggandet av ny samhällsfastighet. I 

upphandlingen ingår det att vinnaren av upphandlingen tar över 

Ålycke och Prästgården med kravet att ställa om fastigheterna till 

trygghetsboende och bostäder. 

Utifrån vilken av arbetshypoteserna man väljer så kommer det 

efterhand att krävas ett antal beslut som baseras på vilken väg 

kommunen tar. 

 

 Besluta om Hjortsberga 4:41 (Ålycke) ska säljas. Ronnebyhus 

behöver då mark på annat håll i Johannishus för att kunna bygga nya 

lägenheter. Förslagsvis i det område som är under planläggning. 

 Besluta om samhällsfastigheten med kombinerad vård- och 

omsorgsboende/förskola ska byggas och i vilken form: 

 Besluta om samhällsfastigheten ska byggas i egen regi med 

kommunal drift 

 Besluta om samhällsfastigheten ska byggas i privat regi med 

kommunal drift 

 Besluta om samhällsfastigheten ska byggas och drivas i privat regi 

 Besluta att lokalisera en ny samhällsfastighet i södra Johannishus 

 Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ny detaljplan 

för södra Johannishus.  

 Besluta om tidsplan för de beslut som fattas 

 Besluta om att bygga om gamla Ålycke till trygghetsboende  

 Ägardirektiv till Ronnebyhus enligt de beslut som tas 

 

Kommunfullmäktige behöver ta ställning till vilken del av 

arbetshypoteserna som man ska jobba vidare mot för att kunna ta de 

beslut som krävs för genomförande.  
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Arbetsutskottets beslut 2019-10-07 

1. Arbetsutskottet remitterar förslaget om att bygga 6 avdelningar 

förskola och 36 platser vård- och omsorgsboende till 

utbildningsnämnden och äldrenämnden. Yttrandena bör bedöma 

lämpligheten och behovet av 6 avdelningar förskola och 36 platser 

vård- och omsorgsboende i Södra Johannishus. Svar senast i 

december. 

2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnadsnämnden ett 

planuppdrag om en ny detaljplan för området Söndra Johannishus 

innehållande förskola, vård- och omsorgsboende samt bostäder. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- och 

byggnadsnämnden ett planuppdrag om en ny detaljplan för området Söndra 

Johannishus innehållande förskola, vård- och omsorgsboende samt bostäder. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 330 Dnr 2019-000574 210 

Uppdrag ny detaljplan för del av Hoby 19:1 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun växer och ett ökat behov av bostäder och förskoleplatser 

finns i hela kommunen. Behovet av ny detaljplanelagd mark för förskola 

samt bostäder i Bräkne-Hoby ökar. Ny detaljplan i områden Br-02 och Br-03 

överensstämmer med gällande översiktsplan.  

Bedömning 

Ronneby kommun växer och med det kommer ett ökat behov av bostäder 

och förskoleplatser. I Bräkne-Hoby exploateras för nuvarande Stenåsa och 

det finns ytterligare två planbesked för bostäder. En avsiktsförklaring mellan 

kommunen och Sydarkivera för ett utbyggt arkivcentrum behandlas, vilket 

skulle kunna innebära behov av en omlokalisering av förskolan i 

Tingsgården. Detta betyder att behovet av ny detaljplanelagd mark för 

förskola ökar.  

 

För att möjliggöra för framtida utveckling av Bräkne-Hoby så behöver en 

detaljplan för förskola tas fram. I gällande översiktsplan finns det områden 

utpekade med avsikt att komplettera befintlig bebyggelse. Utifrån 

översiktsplanen har man tittat på möjligheten för förtätning av tätorten med 

hänsyn till rådande naturförhållanden. Områdena Br-02 och Br-03 bedöms 

lämpliga för etablering av en förskola.  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(87) 
2019-11-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Här bör man ge ett planuppdrag för förskola. Uppdraget inleds förslagsvis 

med ett planprogram som utreder förutsättningarna för etablering av en 

förskola i området och väger olika placeringar mot varandra. Behovet av 

förskoleplatser i Bräkne-Hoby bedöms framöver öka. I Bräkne-Hoby finns 

idag ingen detaljplanelagd mark för förskoleetablering.  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta ge Miljö- och Byggnadsnämnden i 

uppdrag att ta fram detaljplan för förskola inom område BR-02 eller Br-03.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-07 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för 

förskola inom område BR-02 eller Br-03. 

Deltar i debatten 

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

Peter Bowin (V) 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Miljö- och 

Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för förskola inom område 

BR-02 eller Br-03. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 331 Dnr 2019-000558 805 

Aktivitetsbidrag 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-09-12 

I de gällande reglerna för bidrag till föreningar ( KF 2017-12-17 §422) anges 

under punkten 3 .6 under rubriken ” Beslut om verksamhetsbidrag till 

fritidsföreningar” följande: 

 

”Grundbidrag: 25 kronor/ medlem/ år 

Aktivitetsstöd: 4 kr/deltagartillfälle och 15 kr per sammankomst. 

 

Skulle en lägre eller högre budget anslås prioriteras bidragen till barn- och 

ungdomsverksamhet och räknematriserna justeras efter antagen budget. ” 

 

Ovanstående text kan tolkas som att om summorna ska justeras behövs ett 

fullmäktigebeslut. Genom åren har det alltid legat på nämndsnivå att göra 

dessa justeringar. Idag är det således nämnden för Teknik-, Fritid- och 

Kultur som bör göra denna justering. Tidigare fattades beslut i Fritid- och 

Kulturnämnden.  

Bedömning 

Vi kan konstatera att om vi bibehåller den angivna nivån för bidrag kommer 

inte budgeterade medel att gå åt. Vi föreslår därför att fullmäktige genom 

beslut ger nämnden för TFK mandatet att justera bidragsnivåerna så att 

samtliga medel förbrukas. Observera att det aldrig kan vara frågan om en 

sänkning av bidrag.  

Nuvarande formulering i bidragsreglerna ska omformuleras till 2020 så att 

beslutet ligger på rätt nivå d.v.s. På nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur.  

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur beslutar föreslå Kommunstyrelsen 

föreslå Fullmäktige att ge beslutsrätten till nämnden för Teknik-, Fritid-och 

Kultur att justera nivån på aktivitetsstöd i syfte att tillse att alla medel nyttjas 

till fullo.  
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-09-12 § 106 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge beslutsrätten till nämnden för Teknik-Fritid- och 

Kultur att justera nivån på aktivitetsstöd i syfte att tillse att alla medel nyttjas 

till fullo. 

Arbetsutskottets beslut 2019-10-07 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge 

teknik-fritid- och kulturnämnden beslutsrätten att justera nivån på 

aktivitetsstöd i syfte att tillse att alla medel nyttjas till fullo. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge teknik-fritid- och 

kulturnämnden beslutsrätten att justera nivån på aktivitetsstöd i syfte att tillse 

att alla medel nyttjas till fullo. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 332 Dnr 2019-000535 821 

Projektplan för uppförande av idrottshall i Listerby 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-06-13 § 82  

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tillsammans med Miljö- och 

byggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag på en projektplan för 

uppförande av idrottshall i Listerby. Anledningen till projektplanen är att 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har erhållit ett särskilt uppdrag från 

kommunfullmäktige i budgeten med redovisning till kommunstyrelsen, juni 

2019.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat 

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-06-13 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat. 

Arbetsutskottets beslut 2019-10-07 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna projektplanen med förändringen att projektmålet formuleras enligt 

följande: 

- Målet är att skapa en idrottshall i Listerby. Idrottshallen ska 

inkluderas i befintlig samhällsstruktur och uppföras på platsen där 

livsmedelsaffären tidigare låg. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Lova Necksten (M), 

Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna projektplanen 

med förändringen att projektmålet formuleras enligt följande: 

- Målet är att skapa en idrottshall i Listerby. Idrottshallen ska 

inkluderas i befintlig samhällsstruktur och uppföras på platsen där 

livsmedelsaffären tidigare låg. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 333 Dnr 2019-000559 317 

Samförläggning el- och lyktstolpar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-09-12 § 99 

Ronneby Miljö & Teknik har i uppdrag att ansluta fiber i Ronneby Kommun. 

TF har inte under 2018 erhållit information om var och när deras framdrift 

sker vilket innebär att TFK inte har några reserverade medel för 

samförläggning vid nedgrävning av luftledningar samt utbyte av gamla 

belysningsstolpar, oftast i trä med farmarlampor med natriumlampor. Vidare 

så är det Trafikverket som på merparten av sträckningar är väghållare och 

deras krav vid utbyte av belysningsstolpar är att dem ska vara eftergivliga 

vid påkörning. TFK äskar därför medel för att ”gå med” och markförlägga 

kommunens elledningar samt byta ut belysningsstolpar inkl armaturer .En 

grov kalkyl enligt följande har upprättats med de förutsättningar som idag är 

kända utifrån vägsträckning, 30 000 meter, där fiberförläggning pågår och 

ska pågå under 2019. 

 

Normal schaktkostnad 360 kr/m utan samförläggning = 10,8 mkr 

Vid samförläggning 60 kr/m vid samförläggning = 1,8 mkr 

(En besparing på 9,2 mkr) 

 

Antal stolpar och ljuspunkter som berörs som idag är känt är ca 150 st. 

Ca 75 st ”kommunala a 2500kr/st = 412,5 tkr 

Ca 75 st TRV eftergivliga a 5500 kr /st = 187,5 tkr 

Total kostnad för stolpar med armatur = 600 tkr 

 

Elmaterial, kablage, elskåp mm = 525 tkr 

 

Beräknad samordningsvinst utbyte av stolpar är ca 2,5 mkr eftersom kranbil 

och bil med TMA-skydd krävs. 

 

Livslängd natriumlampor ca 2 år 
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Livslängd LEDlampor ca 25 år 

Energibesparing natrium kontra LED är ca 70% 

Byte av en ljuspunkt kostar ca 2500 kr eftersom kranbil samt bil med TMA-

skydd krävs. 

Underhållskostnaderna minskar drastiskt om byte sker 

 

Totalt hittills 2,925 mkr 

 

Total samordningsvinst hittills 6,5 mkr om samförläggning sker 

Bedömning 

Gatu/Park enhetens bedömning är Ronneby kommun bör följa Ronneby 

Miljö & Teknik:s fiberförläggning och göra de åtgärder som beskrivs. Detta 

för att samordningsvinsterna är stora och besparar Ronneby kommun stora 

investeringskostnader som annars skulle gjorts inom en snar framtid (delvis 

pga reservdelshållning och utfasning av natriumlampor på marknaden). 

Dessutom är energibesparingarna och underhållskostnader faktorer av stor 

vikt både vad gäller ekonomi samt miljö.  

Förslag till beslut 

Gatu/Parkenheten föreslår TFK-nämnden att föreslå KSAU att föreslå KS att 

föreslå KF att tillskjuta investeringsmedel i 2019 års investeringsbudget samt 

i budget 2020-2021 om 3,9 mkr per år.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-09-12 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 

tillskjuta investeringsmedel i 2019 års investeringsbudget samt i budget 

2020-2021 om 3,9 mkr per år. 

Arbetsutskottets beslut 2019-10-07 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden investeringsmedel om 3,9 miljoner 

kronor i 2019 års investeringsbudget. Finansiering sker via extern upplåning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och 

kulturnämnden investeringsmedel om 3,9 miljoner kronor i 2019 års 

investeringsbudget. Finansiering sker via extern upplåning 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 334 Dnr 2017-000496 302 

Informationsärende - Statusrapport "Förslag till 
utvecklingsplan för Ronneby Brunnspark framtida 
utveckling" 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag enligt budget 2017 Plan 2018-2019 

KF § 377/2016 att ta fram en utvecklingsplan för Ronneby Brunnspark och 

Brunnsskogen. Detta är en prisbelönt Park med många restriktioner såsom 

biotopskydd, Natura 2000, skyddsvärda träd mm. Med utveckling menas 

bl.a. nya mötesrum, utegym, återplantering av trädbestånd, nya växter mm. 

Sommaren 2019 skall utvecklingsplanen vara färdigställd.  

Bedömning 

Utvecklingsplanen är nu klar bifogas som ett informationsärende.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Kommunstyrelsen arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

information. 

Deltar i debatten 

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

(C), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), Jan-Eric Wildros (S), Tommy 

Andersson (S) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på noterar informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen, Patrik Hellsberg  
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§ 335 Dnr 2017-000697 217 

Granskning - Detaljplan för Karossen 5 

 

Sammanfattning  

Arbetet med att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Karossen 5 med flera 

fastigheter i Ronneby stad startade i och med att miljö- och 

byggnadsnämnden beviljade planbesked 2018-01-24 § 16. Den nya 

detaljplanen arbetas fram med ett standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) och samråddes 2019-05-20 till och med 2019-0614. 

Beslut ska nu fattas om granskning av förslaget. 

 

Samtliga planhandlingar och tillhörande utredningar finns på: 

www.ronneby.se/karossen5.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden mottog en ansökan om planbyte för 

fastigheten Karossen 5 2017-11-09. Efter handläggning med 

remissförfarande beslutade miljö- och byggnadsnämnden att bevilja 

planbesked 2018-01-24 § 16 för fastigheten. Sökanden har därefter tagit sin 

ansökan om planbesked i anspråk genom att ingå planavtal med Ronneby 

kommun för arbetet. 

 

Syftet med detaljplanen är att skapa en bredare markanvändning än vad 

gällande planförhållanden medger och en stadsmässig arkitektur och 

stadsbild i ett framväxande handelsstråk längs Karlshamnsvägen. Planen 

syftar förutom till fler markanvändningar med handels- och industriändamål 

också till att reglera en robustare trafikföring i området. 

 

Sökanden har bekostat en översiktlig miljöteknisk markundersökning för 

fastigheten Karossen 5 då denna kartlagts som potentiellt förorenad enligt en 

kartläggning gjord av Länsstyrelsen i Blekinge län. Undersökningen utgör 

här ett underlag till detaljplanen tillsammans med en trafikutredning. I 

samband med ansökan om planbesked konstaterades behovet att studera 

trafiksituationen i en helhet för att kunna utforma ett lämpligt planförslag. 

Detta har fått till följd att gatumarken runt kvarteret Karossen ingår i 

planområdet för att kunna skapa en ny infart till Industrigatan från 

Karlshamnsvägen. 
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Förutom en miljöteknisk markundersökning och en trafikutredning utgör 

också en geoteknisk undersökning från 1978 ett underlag till detaljplanen. 

Den geotekniska undersökningen gjordes i samband med att Sörbybäcken 

förlades i en kulvert i den norra delen av planområdet. 

 

Detaljplanen föreslås revideras enligt följande: 

Plankarta 

 Den punktprickade marken utökas i syfte att tillmötesgå gällande 

skyddsavstånd till Preems bensinstation på fastigheten Sömmaren 1 

sydöst om planområdet. 

 Plankartan förses med bestämmelse om att utrymningsmöjligheter 

ska riktas bort från riskkällan. 

 Plankartan förses med bestämmelse om att friskluftsintag och dess 

placering. 

 Plankartan förses med villkoret: ”Startbesked får inte ges för handel 

och verksamheter förrän markföroreningar har avhjälpts”. 

 Regleringen av utfartsförbud längs Karlshamnsvägen har förtydligats 

med start- och slutmarkeringar i enlighet med Boverkets allmänna 

råd. Förbudet har också preciserats till att gälla körbar utfart. 

 Anslutningsvägen mellan Karlshamnsvägen och Industrigatan har 

flyttats västerut för att möjliggöra markköp till fördel för fastigheten 

Karossen 4. 

Planbeskrivning 

 Kartunderlaget i planbeskrivningen har uppdaterats för att stämma 

överens med planområdets avgränsning. 

 Planbeskrivningen har försetts med ett nytt stycke som beskriver 

skyddsavstånd till pågående verksamheter. 

 Förtydliganden har gjorts beträffande anordnande av parkeringar 

under rubriken Tillkommande trafik och parkeringar. 

 Förtydliganden har gjorts beträffande inrättande av u- område och 

syftet med reglering av E-område för teknisk anläggning 

(telestation). 

 Genomförandetiden har kortats ned från 10 år till 5 år från den dag då 

detaljplanen fått laga kraft.  
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till ny detaljplan 

för Karossen 5 med flera fastigheter.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslag till ny detaljplan för Karossen 5 med flera 

fastigheter. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot förslag till ny detaljplan för 

Karossen 5 med flera fastigheter. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Peter Robertsson  
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§ 336 Dnr 2017-000402 217 

Remiss om förslag till detaljplan - Rönnbäret 2 mfl, 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Planarbetet för Rönnbäret 2 m.fl. startade i samband med att miljö- och 

byggnadsnämnden beviljade planbesked 2017-10-25 § 203. Efter 

planbeskedet beviljades har ett planavtal ingåtts med fastighetsägaren till 

Rönnbäret 2. Detaljplanen upprättas genom ett utökat planförfarande i 

enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och beslut ska nu fattas om 

samråd för förslaget. 

 

Samtliga planhandlingar och tillhörande utredningar finns på  

www.ronneby.se/ronnbaret2.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden mottog en ansökan om planbesked för 

fastigheten Rönnbäret 2 den 2017-06-01. Efter handläggning med 

remissförfarande beslutade miljö- och byggnadsnämnden att bevilja 

planbesked 2017-10-25 § 203 för fastigheten. Sökanden har därefter tagit sin 

ansökan om planbesked i anspråk genom att ingå planavtal med Ronneby 

kommun för arbetet.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse som är 

kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2 som finns belägen i 

ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort. År 2010 antog 

kommunfullmäktige i Ronneby kommun en detaljplan inom fastigheten. 

Beslutet upphävdes av mark- och miljödomstolen år 2011 med hänsyn till 

förslagets påverkan på Ronneby brunnsspark som innefattas av riksintresse 

för kulturmiljö. Den tidigare detaljplanen reglerade en byggnadshöjd av sju 

våningar. Det planförslag som nu är aktuellt medger en nockhöjd av 15 

meter och innebär en bebyggelse som är anpassad efter riksintressets 

kulturvärden. Anpassning har skett både gällande byggnadshöjd och 

bebyggelseutformning.  

 

I samband med upprättande av det tidigare planförslaget för fastigheten togs 

en inventering enligt MIFO fas 1 fram. Då undersökningen bedöms som 
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fortsatt aktuell utgör den underlag även för den nu aktuella detaljplanen. 

Som komplement har vidare markprover tagits inom planområdet och en 

provrapport och sammanställning av analysresultat har upprättats.  

 

I syfte att undersöka den skuggbildning som kan uppstå i samband med 

uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten har en skuggstudie tagits 

fram som beslutsunderlag.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till ny detaljplan 

för Rönnbäret 2 med flera fastigheter.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha har 

något att erinra mot förslag till ny detaljplan för Karossen 5 med flera fastigheter. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot förslaget till ny detaljplan för 

Rönnbäret 2 med flera fastigheter. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Karolina Bjers  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(87) 
2019-11-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 337 Dnr 2019-000044 530 

Trafikförsörjningsprogram 2020-2023 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har fått en begäran om remissyttrande angående 

trafikförsörjningsprogram 2020-2023 från Region Blekinge. Förlaget till 

program finns på https://regionblekinge.se/trafik-och-

resande/kollektivtrafik/trafikforsorjningsprogram-2020-2023---remiss.html 

 

Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge. 

Remissversionen är regionstyrelsens förslag till Trafikförsörjningsprogram 

för perioden 2020 – 2023 med mål och vision över längre period. 

Trafikförsörjningsprogrammet kommer att utgöra det styrdokument som 

anger mål och riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi- och båttrafik ska utvecklas. 

Programmet ska vara en grund för det operativa arbetet med 

kollektivtrafiken som löpande beslutas i trafiknämnden. Programmet ska 

också ge riktlinjer för planering av infrastrukturen såväl på det kommunala 

som på det statliga vägnätet. Ambitionen är att dokumentet ska vara ett 

underlag vid kommunernas beslut om infrastrukturåtgärder samt vara 

styrande för prioriteringar av åtgärder på statliga vägar och järnvägar i 

länstransportplanen.  

 

Riktlinjerna i programmet anger ramar för vilka prioriteringar som ska göras 

inom olika områden. Region Blekinge lämnar samtidigt möjligheter öppna 

för att Blekingetrafiken och trafikföretagen inom ramarna, ska kunna 

använda sin kreativitet och därmed utveckla trafikens attraktivitet och 

effektivitet.  

 

Förslagen i trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på länets och 

kommunernas beslutade strategiska dokument med Region Blekinges 

regionala utvecklingsstrategi i centrum. Dialog har även genomförts med 

resenärer, Länshandikapprådet, Blekinges kommuner samt Region Blekinges 

politiska nämnder. Den framtidsbild som dokumenten ger av Blekinge, 

beskriver framförallt åtgärder för att utveckla Blekinge som 

arbetsmarknadsregion.  
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Den regionala utvecklingsstrategin ”Attraktiva Blekinge” är grunden för 

dokumentet och målen ska stödja den riktningen som är utlagd för länet. 

Målbilden beskriver viktiga funktioner i kollektivtrafiken för att denna på 

bästa sätt ska bidra till det ”Attraktiva Blekinge”. Målbilden är beskriven i 

tre punkter:  

 

 Kollektivtrafiken ska ge förbättrad valfrihet gällande 

boende, sätt att förflytta sig och tidpunkt för när vi vill 

förflytta oss i Blekinge.  

 Bra rörlighet i Blekinge och närhet till storstäder 

skapar utveckling och tillväxt genom att näringslivets 

rekrytering av rätt kompetens underlättas.  

 En renare och tystare lokal miljö samt minskad 

klimatbelastning skapas av konkurrenskraftig, 

miljösmart och förnybart driven kollektivtrafik..  

Bedömning 

Programmet beskriver mål och riktlinjer för kollektivtrafiken på ett tydligt 

sätt. Programmet bygger även på dialog som Region Blekinge har genomfört 

under året, vilket är mycket positivt. I programmet beskrivs en vision för 

Blekinge och kollektivtrafiken 2050. När de gäller en vision så långt i 

framtiden bör önskade funktioner och upplevelser beskrivas, snarare än att 

konkreta lösningar föreslås.  

 

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver väl målen för att minska restiden 

mellan städer och regioner. Kommunen ser positivt på att Region Blekinge 

belyser behovet av en tågstrategi för Blekinges kustbana och anser också att 

det behövs en väl genomtänkt strategi för att kunna bygga en effektiv 

infrastruktur. Detta kan leda till större förändringar av järnväg genom länet, 

vilket anses som grundläggande för att minska restiden längs sträckan i 

större omfattning.   

 

Ronneby kommun är mycket angelägen om att placera mötesspåret i 

Kallinge nära flygplatsen, för att i framtiden möjliggöra för att skapa ett 

tågstopp. Även om flyget inte omfattas i trafikförsörjningsprogrammet är 

ändå flygplatsen en viktig målpunkt i resandet i regionen. Blekinge kustbana 

är den länk som skulle ge kollektiv försörjning till flygplatsen för hela länet.  
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I referat från samrådet framgår att både Ronneby kommun och Regionala 

utvecklingsnämnden framhållet att det är viktigt att mötesspåret placeras 

nära flygplatsen, för att i ett senare skede kunna möjliggöra för tågstopp nära 

flygplatsen. I samband med beslut om skatteväxlingsuppgörelsen 2018 

framhölls att för att uppnå ett ökat samband mellan trafikslagen är ett läge 

vid Bredåkra, i anslutning till flyget, det bästa alternativet för en 

mötesstation. Denna uppgörelse är beslutad av samtliga Blekinges 

kommuner samt Landstingsfullmäktige. Under förutsättning att Ronneby 

kommun planerar för verksamheter som medför utveckling av detta område 

och på sikt tillför fler nyttor utöver restid, kan Region Blekinge medverka till 

detta. I förslaget till trafikförsörjningsprogram saknar kommunen ett tydligt 

ställningstagande från Region Blekinge sida gällande detta och även vidare 

planering för att öka nyttorna med ett tågstopp vid flygplatsen.  

  

I kommunens översiktsplan är området söder om flygplatsen utpekat som 

utredningsområde för verksamheter. Kommunen bedömer att området är 

mycket strategiskt för utveckling av en tågstation och ett logistikcenter för 

bland annat omlastning och lager. Kommunen har påbörjat diskussion med 

Trafikverket gällande planering för tågstoppet. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen har även fått i uppdrag att påbörja planarbete för 

området med möjlighet till personflyttning i närheten av flygstationen och 

F17.  Bredåkra bli med ett tågstopp till ett nav avseende flöde av passagerare 

från flyg, tåg, buss och bil med mera.   

 

En utmaning som beskrivs i programmet är att utöka 

arbetsmarknadsregionen för att bidra till att uppnå målen i ”Attraktiva 

Blekinge”. Det beskrivs bland annat i programmet att bra rörlighet i 

Blekinge och närhet till storstäder skapar utveckling och tillväxt genom att 

näringslivets rekrytering av rätt kompetens underlättas. Ett tågstopp i läget 

vid flygplatsen skulle starkt bidra till att utöka arbetsmarknadsregionen och 

vara direkt gynnande för näringslivet i regionen.  Flyget är idag den enda 

direkta kopplingen till huvudstaden och troligen även grunden för statliga 

verksamheters lokalisering i regionen.  

 

Tågstoppet vid flygplatsen ger, förutom god tillgänglighet till Stockholm och 

övriga destinationer, även bättre möjligheter för verksamheter i Kallinge där 

bland annat Försvarsmakten är en stor arbetsgivare. F17 har cirka 650 fast 

anställda. Inom området finns ytterligare 350 arbetstillfällen inom andra 

myndigheter och företag. Till detta kommer ett antal hundra soldater och 

många företag som levererar varor och tjänsten till F17. Det faktum att ett 
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tågstopp i Bredåkra positivt skulle bidra till att förstora 

arbetsmarknadsregionen nämns inte i dokumentet. 

 

I övrigt förefaller programmet väl underbyggt kring de förutsättningar och 

utmaningar som Blekinge har gällande kollektivtrafikförsörjningen. 

Fördelarna med kollektivtrafiken skulle dock kunna framhållas än mer. Det 

gäller till exempel beskrivningen av kollektivtrafikförsörjning på 

landsbygden. Programmet identifierar landsbygdstrafiken snarare som ett 

problem med en negativ spiral där mindre resande ger sämre 

kostnadstäckning vilket ger färre turer med ännu färre resande som resultat. 

Problemet är reellt och konkret och är delvis en följd av kollektivtrafikens 

satsning på snabba resor mellan större orter. I programmet beskrivs att man 

ser på nya lösningar utan att närmare definiera vilka dessa lösningar är. 

Programmet ger därför intrycket att glesbygden inte prioriteras till förmån 

stadstrafik och ”mellanortstrafik”.  

 

I programmet borde det framgå att vissa effekter som önskas är beroende av 

samordnande insatser mellan olika aktörer. Exempelvis beskrivs att 

pendlarparkeringar är ett sett att öka det kollektiva resandet jämfört med 

bilresor. Dock är det inte självklart att den som börjat resan i bilen väljer att 

parkera denna för att fortsätta med buss eller tåg. Det är därför viktigt att i 

sammanhanget kombinera en insats med en annan, för att förmå personer att 

byta färdmedel. Det bör i detta fall göras tydligt att för att kunna påverka 

beteendet måste samordnade insatser ske mellan trafikansvarig och kommun. 

Det innebär att kommunerna måste åta sig att genomföra vissa åtgärder för 

att bidra till att nå målet med programmet. 

 

Programmet belyser miljöaspekter och kollektivtrafiken möjliga hänsyn till 

miljön beroende på val av drivmedel. Valet av drivmedel för 

kollektivtrafiken kan innebära en grund för att möjliggöra även för andra 

aktörer i länet att använda förnyelsebara drivmedel. Detta eftersom 

kollektivtrafiken då står för en känd och förväntad förbrukning som kan vara 

nödvändigt för att få till investeringar i ny produktion och distribution av 

förnyelsebara drivmedel som t.ex. biogas. I detta sammanhang är det även 

viktigt att kollektivtrafiken har en fordonsflotta som bidrar till att det finns 

en marknad för en mångfald av förnybara drivmedel.   

 

Utöver det uppenbara att Blekinge främjas av att fler åker kollektivt så kan 

kollektivtrafiken också bidra till utvecklingen i Blekinge genom att aktivt 

välja drivmedel. Det finns potential i Blekinge för att producera mer biogas. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(87) 
2019-11-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Det skulle innebära en möjlig utveckling av fler företag och arbetstillfällen 

(oftast på landsbygden) samt att befintliga lokala resurser som exempelvis 

gödsel skulle nyttjas effektivare. Dessutom kan det skapa förutsättningar för 

att även andra fordon i länet skulle kunna gå på biogas. Det är viktigt att de 

offentliga verksamheterna i Blekinge skapar förutsättningar för hela 

Blekinge att ställa om både sina resmönster och fordon för att uppnå ett 

klimatneutralt Blekinge.  

 

I programmet framhåller Region Blekinge att kommunerna planerar och 

bygger ut bostäder i områden som inte redan har tillfredställande utbud av 

kollektivtrafik. Som exempel nämns att Ronneby kommun exploaterar 

Aspan utan att det i dagsläget finns väl utbyggd kollektivtrafik. Det hela kan 

ses som ett generellt problem, men i Ronnebys fall pågår planering av mer 

bebyggelse i området samt byggnad av en vägförbindelse över 

Angelskogsviken. Det ger en starkt ökad tillgänglighet för de redan boende 

på Aspan som även kan gynna av kollektivtrafik till området.  

 

Kommunen vill framhålla den positiva aspekten som kan vara en följd av 

programmet, då kollektivtrafiken kopplas till strävan att öka besöksnäringen 

i länet. Framförallt ses utvecklingen av kollektivtrafik till havs som 

angeläget och då att binda samman hela Blekinges kuststräcka. Detta kan ge 

många synergieffekter för hela regionen..  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet 

som sitt eget remissvar gällande förslag till Trafikförsörjningsprogram för 

Blekinge 2020-2023..  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet om yttrande över 

Trafikförsörjningsprogram 2020-2023 till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Lova Necksten (MP) 

och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att 

följande text läggs till i andra stycket under avsnittet bedömning: ”Som ett 

komplement till snabbare tåg genom Blekinge mot Malmö vill vi betona 
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vikten av att, med Pågatåg eller liknande, utveckla pendlingsmöjligheterna 

via tåg mellan våra mindre orter genom hela Blekinge.” 

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med förändringen att 

näst sista stycket i yttrandet [Det hela kan ses som ett generellt problem, men 

i Ronnebys fall pågår planering av mer bebyggelse i området samt byggnad 

av en vägförbindelse över Angelskogsviken.] ändras så att ordet 

vägbebyggelse byts ut mot enbart förbindelse.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget remissvar gällande förslag till 

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020-2023 med följande 

förändringar: 

1. Följande text läggs till i andra stycket under avsnittet bedömning: 

”Som ett komplement till snabbare tåg genom Blekinge mot Malmö 

vill vi betona vikten av att, med Pågatåg eller liknande, utveckla 

pendlingsmöjligheterna via tåg mellan våra mindre orter genom hela 

Blekinge.” 

2. Ordet vägförbindelse i näst sista stycket till enbart förbindelse. 

________________ 

Exp: 

Region Blekinge, region@regionblekinge.se 

Strategiska Utvecklingsenheten 
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§ 338 Dnr 2018-000062 349 

Havsplan för Blekinges kustkommuner 

 

Sammanfattning  

Den mellankommunala havsplanen är nu färdig för antagande. Planen har 

varit utställd på samråd under tiden 2018-02-21 till 2018-05-04 och utställd 

för granskning under tiden 2019-05-27 till 2019-09-08. När havsplanen har 

antagits och vunnit laga kraft kommer den att ersätta den kommunala 

översiktsplanen inom det aktuella området.  

 

Kommunen har tillsammans med övriga kustkommuner i Blekinge beviljats 

KOMPIS-bidrag för arbetet med havsplanen. Arbetet har till stor del med 

hjälp av konsult som upphandlats för uppdraget.  

Bedömning 

Under utställningen inkom 18 skriftliga yttranden. Åtta yttranden innehöll 

synpunkter på havsplanens innehåll och tio yttranden var helt utan erinran. 

Här kan noteras särskilt att flera myndigheter däribland Länsstyrelsen i 

Skåne, Försvarsmakten och Vattenmyndigheten Södra Östersjön inte hade 

något att erinra mot förslaget till havsplan. 

 

Inkomna synpunkter har framförallt rört önskemål om kompletteringar och 

förtydliganden kring olika sakfrågor och upplysningar om 

tillståndsprövningar som kan bli aktuella vid prövning av olika verksamheter 

i havsområdet och pågående arbeten med nya marina naturreservat, natura 

2000 område för tumlare och utredning om nya riksintressen för 

energidistribution. En del synpunkter har rört önskemål om att korrigera rena 

brister eller felaktigheter i beskrivning av planeringsförutsättningar och 

konsekvenser. 

 

Förekommande synpunkter har till största delen kunna tillgodosetts genom 

ändringar i planhandlingarna. Kommunerna har gjort bedömningen att 

ändringarna inte utgör väsentliga ändringar som skulle innebära att förslaget 

till havsplan behöver ställas ut på nytt. Förändringarna redovisas nedan:  
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Nedan listas de övergripande förändringar som utställningen föranlett 

rörande havsplanens plankarta:  

 Justering av områdesgräns för område 5 med anledning av justerad 

gräns för planerat nytt marint naturreservat vilken ligger till grund för 

områdesgränsen. 

 Komplettering med gräns kopplad till pågående inventering av 

naturvärden i området utanför Hanö inför ett eventuellt framtida 

utpekande av områdesskydd – om höga marina naturvärden påträffas.  

 

Nedan listas de övergripande förändringar som utställningen föranlett 

(utöver ändringar av mer redaktionell karaktär som inte listas nedan): 

Inledning 

 Komplettering med text som tydligare lyfter fram breda och öppna 

dialoger och kompensationsåtgärder som verktyg för att nå fram till 

samförståndslösningar vid kommande tillståndsprövningar i 

havsområdet. 

 Komplettering rörande havsplanens mandat kring möjligheten för 

kommuner att inrätta såväl marina naturreservat som marina 

biotopskydd. 

 Komplettering rörande det pågående arbetet med att ta fram regionala 

handlingsplaner för marint skydd i Sverige.  

Planförslag 

 Förtydligande kring havsplanens möjliga påverkan på sjöfarten i 

planområdet.  

 Förtydligande av motiv till utpekade huvudanvändningar. 

 Förtydligande kring yrkesfiskets anspråk i havsområdet och havsplanens 

roll för bevarande och utveckling av ett lokalt hållbart yrkesfiske. 

 Förtydligande kring havsplanens vägledande texter rörande möjligheten 

för etablering av anläggningar för vattenbruk inom planområdet. 

 Komplettering med upplysning om att Länsstyrelsen utreder ett marint 

område kring Hanö-Listershuvud för att undersöka ev. förekomst av 

marina naturvärden.  

 Kompletteringar enligt det tillägg som följde med 

utställningshandlingen rörande upplysning om att försvarsmaktens 

intressen enligt miljöbalken kommer att prioriteras i de fall samordning 

inte går att uppnå: ”Om energiändamålet och försvarsintresset inte går 

att samordna, är det försvarets intressen som ska ges företräde, se 3 kap 

9 § MB”. 
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Planeringsförutsättningar 

 Uppdatering av kartor med saknad eller reviderad information  

 Ytterligare uppdelning av luft- och sjöfart genom underrubriker 

 Komplettering kring övergödningens ekologiska effekter. 

 Komplettering med information om ytterligare miljögifter som 

påverkar havet 

 Havsplanen kompletteras med upplysning om pågående utredning 

kring ett framtida utpekande av transmissionsnätet som riksintresse för 

energidistribution.  

 Komplettering kring senaste igångsättningstid och pågående prövning 

av ansökan om att få ändra från 170 till 220 meters höjd för 

tillståndsgiven vindkraftspark vid Taggen 

 

Konsekvenser 

 Komplettering kring vilken lagstiftning som är aktuell vid prövning av 

olika typer av verksamheter. 

 Korrigering av motstridiga uppgifter. 

 Kompletterande motivering kring hur dumpning av muddermassor till 

havs kan innebära mindre miljöpåverkan än uppläggning på land. 

 Komplettering kring ledningsdragningar i havsområdet. 

 

Merparten av inkomna synpunkter har varit möjliga att gå tillmötes. Vissa 

synpunkter har bedömts vara av sådan art att dessa bedömts vara uppfyllda i 

tillräcklig omfattning i redan framtaget förslag. Sjöfartsverkets önskan om en 

uppdelning av avsnittet Luft- och sjöfart i två separata avsnitt har inte 

tillgodosetts fullt ut. I dokumentet kommer dock respektive trafikslag att 

särredovisas under egna underrubriker där så är möjligt för att ytterligare 

förtydliga havsplanen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta Havsplan för Blekinges kustkommuner.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Havsplan för 

Blekinges kustkommuner. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

62(87) 
2019-11-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 339 Dnr 2019-000319 139 

Revidering av Integrationsstrategi 2019-2021 

 

Sammanfattning  

Integrationsstrategi för Ronneby kommun är framtagen utifrån 

kommunfullmäktiges beslut 2015-2018. 

 

Ronneby kommuns Integrationsstrategi ska revideras. Revideringsarbete 

påbörjades under Ledarforum den 25 oktober 2018, då deltagare arbetade 

med fokus på integration på alla nivåer inom kommunens alla verksamheter. 

Under våren har Integrationsgruppen sammanfattat materialet från 

Ledarforums arbete och omvandlat det till en ny Integrationsstrategi för 

2019-2021.  

 

Förvaltningarna och de kommunala bolagen i Ronneby kommun ska 

omvandla denna integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för 

sina verksamheter i samma forum, Ledarforum den 24 oktober 2019. Förslag 

ny Integrationsstrategi har skickats ut på remiss till alla nämnder och 

styrelsen för de kommunala bolagen.  

Bedömning 

Syftet med strategin är att skapa förutsättningar i hela kommunens 

organisation och bolag för att snabbt tillvarata individens resurser. Att bidra 

till att synliggöra mångfald och underlätta för att attityder förändras. 

Kommunen ska vara lyhörd för förändrade behov av integrationsarbetet samt 

att konkretisera den politiska viljeinriktningen och integrationen ska 

genomsyra alla verksamheter.  

 

Strategin består av fyra fokusområden; 

• Arbete och självförsörjning 

• Utbildning 

• Deltagande och social sammanhållning 

• Infrastruktur 
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Alla nämnder, Ronnebyhus och Miljötekniks styrelse ställer sig bakom 

dokumentet Integrationsstrategi 2019-2021. 

 

 Äldrenämnden och Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom 

dokumentet, men önskar en ändringen att första stycket sidan 5, sista 

meningen ska omformuleras till: ”Grundinställningen i Ronneby är att varje 

nytillkommen invånare betraktas som en resurs.” 

 

Bolaget Abri har inte svarat på remiss..  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige 

 

att anta integrationsstrategin som gällande styrdokument för Ronneby 

kommun samt kommunala bolagen, vidare 

 

att uppdra samtliga förvaltningar  och bolagen att omvandla denna 

integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för sin verksamhet.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

1. Att anta integrationsstrategin som gällande styrdokument för 

Ronneby kommun samt kommunala bolagen.  

2. Att uppdra samtliga förvaltningar och bolag att omvandla denna 

integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för sin 

verksamhet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Att anta integrationsstrategin som gällande styrdokument för 

Ronneby kommun samt kommunala bolagen.  

2. Att uppdra samtliga förvaltningar och bolag att omvandla denna 

integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för sin 

verksamhet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 340 Dnr 2019-000405 003 

Nytt reglemente äldrenämnden 

 

Sammanfattning  

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKL. SKL tog under 

2018 fram ett nytt förslag till reglemente. I Ronneby kommun följer 

reglementet för teknik-, fritid- och kulturnämnden, socialnämnden och 

kommunstyrelsen den nya mallen. Äldrenämndens reglemente föreslås nu få 

samma nya struktur. Vissa sakliga ändringar har också gjorts.  

Bedömning 

Allmänna ändringar - Ny struktur    

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKL. De flesta 

reglementen baseras på det förslag som togs fram 1992 och som SKL sedan 

reviderade löpande. Under 2018 publicerade SKL ett nytt s.k. normalförslag 

för reglementen. Det nya normalförslaget hade genomgått en omfattande 

uppdatering jämfört med tidigare normalförslag från SKL.  

  

I Ronneby kommun är kommunstyrelsens, socialnämndens och teknik-, 

fritid- och kulturnämndens reglemente baserat på SKLs förslag från 2018. 

Äldrenämndens reglemente föreslås nu få samma nya struktur.  

  

Förändringarna är tämligen omfattande varför de inte låter sig beskrivas i 

text, utan man gör bäst i att läsa det gamla reglementet och jämföra med 

ändringsförslaget. Den uppmärksamme kommer notera att ändringarna i sak 

inte är särskilt stora. Strukturen är emellertid annorlunda. Det nya förslaget 

bär också en större tydlighet än tidigare. 

 

Sakliga ändringar 

Syftet med ändringen av formuleringen i 2 kap. 1 § är att den ska klargöra 

rollfördelning mellan äldre- och socialnämnd på ett bättre sätt. 

 

Nämndens särskilda uppgifter, 2 kap. 4 §, har också förändrats till viss del, 

studera förslaget för att se ändringarna.  
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Namnändring och ikraftträdande 

Eftersom nämnden byter namn fr.o.m. 1 januari 2020 föreslås att 

äldrenämnden byts ut till vård- och omsorgsnämnden på förekommande 

ställen i reglementet. Det nya reglementet föreslås därför träda i kraft tidigast 

1 januari 2020. 

 

Remissyttrandet 

Äldrenämnden har lämnat ett remissyttrande till föreslagna ändringar av 

reglementet där nämnden har yttrat sig angående nämndsekreterarens 

närvarorätt i 4 kap. 12 §. Nämnden har föreslagit att paragrafen ska ändras så 

att sekreteraren skriver protokoll på ordförandes ansvar. Det är dock redan 

reglerat i kommunallagen (2017:725) genom 6 kap. 35 §, som hänvisar till 5 

kap. 65 § och behöver därför inte regleras även i reglementet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i äldrenämndens reglemente.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

anta ändringarna i äldrenämndens reglemente. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 

äldrenämndens reglemente. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 341 Dnr 2019-000516 007 

Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt 
interna kontroller 

 

Sammanfattning  

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapport Granskning av 

behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller för yttrande till bl a 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har att svara på de delar som har med 

styrelsens ansvar för ledning och samordning. Utifrån granskningsresultatet 

rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- Stärka styrningen kring arbetet med informationssäkerhet. 

- Tydliggöra ansvar och ramverk för kommunens 

systemförvaltning,,  

Bedömning 

Revisionen gör bedömningen att det finns en otydlig styrning inom området 

för informationssäkerhet och systemförvaltningen vilket i sin tur leder till en 

otydlig arbets- och ansvarsfördelning. Den bilden stämmer i huvudsak varför 

det är viktigt att i större utsträckning arbeta med styrdokument och ramverk 

inom området framöver. Ett arbete med att ta fram kommungemensamma 

riktlinjer för systemförvaltning kommer att sättas igång på 

kommunledningsförvaltningen med målet att ha riktlinjerna antagna under 

2020. Dessa riktlinjer kommer bl a att kompletteras med en mall för 

framtagande av systemförvaltingsplaner för kommunens olika system. 

Ansvaret för att ta fram systemförvaltningsplaner kommer dock att ligga på 

förvaltningarna.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att lämna ovanstående som sitt svar till revisionen.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-07 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lämna ovanstående som sitt 

svar till revisionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar ovanstående som sitt svar till revisionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunrevisionen 
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§ 342 Dnr 2019-000388 709 

Socialnämndens 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 6 § socialtjänsten 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-09-25 § 139 

Socialförvaltningen har genom mail 2018-08-19 meddelat att det inte finns 

några ej verkställd beslut för kvartal II att rapportera.  

Socialnämndens beslut 2019-09-25 

Socialnämnden noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 343 Dnr 2019-000131 109 

Besvarande av medborgarförslag - Modernisera 
namnen på våra nät- och energibolag 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag om namnbyte på Ronneby miljöteknik AB har 

inkommit från Nils-Erik Mattsson. Förslaget är att bolaget byter namn till 

Ronneby Exergi AB. Ytterligare information finner ni i Bilaga 

Medborgarförslag-Ett namnbyte.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB. 

Bolaget har genom styrelsen inkommit med följande förslag. 

 

Då Exergibegreppet endast är relevant för en mindre del av bolagets 

verksamhet (Fjärrvärme) så bedöms det inte vara lämpligt att bifalla 

förslaget. 

 

Ett försök att beskriva begreppet följer här: Fysiken definierar exergi på 

följande sätt: Energi =exergi +anergi 

Exergi är den delen av energin som går att omvandla till mekaniskt arbete 

med hjälp av en teknisk process. Olja kan till exempel förbrännas i en panna 

där man kokar vatten till ånga. Den ångan kan i sin tur driva en ångturbin 

som är kopplat till en generator som alstrar elektrisk ström. Förlusterna i 

processen gör att endast ca 35 % av oljeenergin blir elektrisk energi. Anergi 

är den delen av energin som inte går att omvandla till mekaniskt arbete. 

Denna del utgörs av förluster.  

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

Styrelsen i Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-08-29 

Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
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Arbetsutskottets beslut 2019-10-07 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 344 Dnr 2019-000257 109 

Besvarande av medborgarförslag - att Ronneby 
kommun sätter ett högt mål om att minska 
vattenförbrukningen per person 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB. 

Bolaget har genom styrelsen inkommit med följande förslag. 

Medborgarförslaget föreslår dels att en utredning görs för att ta reda på hur 

mycket vatten varje person i Ronneby kommun förbrukar dels föreslår att 

Ronneby kommun sätter ett högt mål gällande vattenbesparing som mynnar 

ut att Ronneby kommun skall bli den bästa vattenspararkommunen.  

Bedömning 

En utredning om hur mycket vatten vi förbrukar per person inom 

kommunen. 

- En sådan utredning går inte att genomföra. Det vi kan göra 

är att ta fram specifika uppgifter om förbrukning av 

dricksvatten uppdelat per hushåll, per flerfamiljshus och 

per verksamhet. 

Att kommunen sätter ett högt mål om att minska vattenförbrukningen per 

person, ett mål som ska göra Ronneby kommun till den bästa 

"vattenspararkommunen". 

- Denna frågeställning kan inte Ronneby Miljöteknik som 

Va-huvudman svara på. 

- Miljöteknik kan inte göra en utredning som visar på hur 

mycket vatten varje individ i Ronneby kommun förbrukar. 

Ronneby kommun måste svara på frågeställningen om att sätta ett mål om att 

minskar vattenförbrukningen. 

Om Ronneby kommun sätter ett mål om att minska vattenförbrukningen och 

att det skulle lyckas så kommer det att innebära högre Va-avgifter (taxor) för 

samtliga som förbrukar kommunalt dricksvatten.  

Förslag till beslut 

Att styrelsen godkänner bifogat svar på medborgarförslaget.  
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Styrelsen i Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-08-29 

Punktförslagen i  förslag till beslut flynas upp i yttrandet- Styrelsen antar 

yttrandet  som sitt eget och föreslår kommunstyrelsen besluta avslå 

medborgarförslaget. Se bilaga 2. 

Arbetsutskottets beslut 2019-10-07 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 345 Dnr 2019-000187 109 

Besvarande av medborgarförslag - Ta bort de fyra 
parkeringsplatserna på Rosengatans nedre del 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-09-12 § 108 

I ett medborgarförslag som inkommit till Ronneby kommun att ta bort de 

fyra parkeringsplatserna längs Rosengatan så att man kan passera där 

igenom. Det är mycket onödig trafik genom parkeringen Kv. David. Den 

parkeringen har blivit en genomfart.  

Bedömning 

Syftet med nya trafikomläggningen var att få bort genomfarten på 

Rosengatan-Strandgatan, dubbelrikta Rosengatan och Drottninggatan från 

Kungsgatan till Kv. David, skapa så många p-platser som möjligt och att de 

som besöker Ronneby Centrum ska kunna ta sig snabbare och lättare till/från 

p-platserna på Kv. David. Tas de fyra parkeringsplatser bort som finns i 

medborgarförslaget, kommer genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och 

Strandgatan att öka och det var inte syftet med trafikomläggningen. 

Rosengatan och Drottninggatan från Kungsgatan ska inte användas som 

genomfartsgata till Strandgatan utan de vägar är till för de som ska parkera 

på Kv. David.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå förslaget om att plocka bort de fyra 

parkeringsplatserna som finns idag på Rosengatan med motiveringen att 

genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och Strandgatan kommer att öka.  

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslut 2019-09-12 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 

att avslå förslaget om att plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns 

idag på Rosengatan med motiveringen att genomfartstrafiken mellan 

Kungsgatan och Strandgatan kommer att öka. 
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Arbetsutskottets beslut 2019-10-07 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

avslå förslaget om att plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns idag 

på Rosengatan med motiveringen att genomfartstrafiken mellan Kungsgatan 

och Strandgatan kommer att öka. 

Deltar i debatten 

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

Johansson (SD), Malin Månsson (S) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens eget 

yrkande.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla medborgarförslaget röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges tolv (12) ja-röster, 

fyra (4) nej-röster och en (1) avstår, varefter ordförande finner att 

kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Silke Jakob (C)* X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Malin Månsson (S) X   

Ola Robertsson (S) X   

Jan-Eric Wildros (S) X   

Lova Necksten (MP) X   

Nicolas Westrup (SD)  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Tomas Lund (SD)    X 

Anders Oddsheden (SD)*  X  

Tony Holgersson (SD)*  X  

Totalt  12 4 1 
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om att 

plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns idag på Rosengatan med 

motiveringen att genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och Strandgatan 

kommer att öka. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 346 Dnr 2013-000036 109 

Besvarande av medborgarförslag att driva Projekt 
Panncentralen Hjorthöjden med barn- och 
ungdomsverksamhet 

 

Sammanfattning  

Förslagsställarna har två förslag som rör området Hjorthöjden. Det första 

förslaget innebär att göra Panncentralen till allaktivitetshus. Det andra 

innebär att anordna fritidsaktiviteter minst en gång i veckan på kvällstid för 

främst tonåringar med bemanning av avlönad personal. 

 

Sedan medborgarförslaget inkom har det skett en verksamhetsutveckling på 

området för att möta behovet av mötesplats för barn och unga. Biblioteket är 

idag samlokaliserat med fritidsgårdsverksamheten som tillsammans utgör 

Hjorthöjden mötesplats.     

 

Som underlag till bedömningen har information inhämtas från Ronnebyhus 

och teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.  

Bedömning 

Ronnebyhus använder idag Panncentralen för sin egen verksamhet som 

förråd och verkstad. Det finns inga investeringsplaner för att utveckla deras 

interna verksamhet där. Det bedöms därmed inte finnas några möjligheter att 

utveckla Panncentralen till ett allaktivitetshus.  

 

Sedan medborgarförslaget inkom har det, med biblioteket som grund, 

utvecklats en organiserad fritidsgårdsverksamhet för barn och unga på 

Hjorthöjden. Fritidsgårdsdelen har under åren växt och vänder sig idag till 

barn och unga på mellanstadiet och högstadiet, fördelat på måndag till 

fredagdag under eftermiddagar och kvällstid. Två fritidsledare är anställda 

för att arbeta på mötesplatsen. Biblioteksfilialen är öppen för alla men har ett 

uttalat fokus på barn- och ungdomslitteratur och verksamhet. 

 

Under 2017/2018 renoverades och utvecklades biblioteksfilialen och 

mötesplatsen inom ramen för utvecklingsprojektet Kreativa rum. Våren 2018 

invigdes Hjorthöjdens mötesplats.  
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Den verksamhetsutvecklingen som skett genom samlokalisering av bibliotek 

och fritidsgårdsverksamhet bedöms tillgodose det behov av barn och 

ungdomsverksamhet som föreslagställarna efterfrågar. Biblioteket och 

fritidsgårdsverksamheten på Hjorthöjden benämns och utgör idag 

Hjorthöjdens mötesplats.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att utifrån bedömningen anse medborgarförslaget 

besvarat.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utifrån bedömningen anse 

medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 347 Dnr 2019-000280 109 

Besvarande av medborgarförslag - Omplacering av den 
tänkta förskolan på Slättagårdsvägen 

 

Sammanfattning  

Marie-Ann Nilsson har inkommit med medborgarförslag om omplacering av 

tänkt förskola på Slättagårdsvägen.  

Bedömning 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att utreda omplacering av tänkt 

förskola på Slättagårdsvägen. Kommunens behov av nya förskoleplatser är 

stort. Kallinge är i stort behov av fler nya avdelningar, dels för nya behov 

dels för att kunna stänga tillfälliga lösningar såsom paviljonger med 

tidsbegränsade bygglov. I Kallinge har mark- och exploateringsenheten 

tillsammans med planavdelningen inventerat lämpliga tomter. Det finns 

endast en planlagd tomt i Kallinge som är möjlig att bebygga med förskola. 

Slättagårdsvägens tomt heter Kalleberga 6:268 och är planlagd för allmänt 

ändamål.  

 

Kommunfullmäktige tog 2019-04-25 §143 beslut om att sälja Kalleberga 

6:268 till Hoivatilat AB för att bygga och etablera förskola på tomten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att besluta anse medborgarförslaget 

besvarat.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 348 Dnr 2019-000522 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Övergångsställe/hållplats för buss i Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag är inkommit med förslaget om ett övergångställe eller 

en hållplats på Viggen Västra, Viggenvägen, i närheten av Mekonomen och 

Max. Förslaget grundar sig till att tillskapa en säkrare miljö för dem som rör 

sig i området. Idag rör sig barn och ungdomar i rondellen för att ta sig mellan 

den östra och västra sidan om Riksväg 27.  

Bedömning 

Ronneby kommun arbetet med en ny gång- och cykelbana, GC-bana, som 

kommer sträcka sig från Viggen Östra, Omloppsvägen till Viggen Västra, 

Viggenvägen.  

GC-banan kommer ansluta till de befintliga vid Omloppsvägen och 

Västervägen för att sedan ta sig västerut förbi cirkulationsplatsen som är 

under uppbyggnad, över Sörbybäcken och med en passage över Riksväg 27 

för att ansluta till den västra sidan av Viggenområdet och hela vägen ner till 

MAX. 

I och med den nya GC-banan tillskapas en säkrare trafikmiljö i området. De 

befintliga hållplatserna på Västervägen kommer att förbättras för en bättre 

tillgänglighet. 

Samtliga arbeten med GC-bana, cirkulationsplats och busshållplatser 

beräknas vara klart innan årsskiftet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 349 Dnr 2019-000005 101 

Delegationsbeslut 2019 

 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Beslut om tillförordnande kommunikationschef. Till detta 

protokoll bifogad bilaga 1.  

Arbetsutskottets beslut 2019-10-21 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera återrapporteringen av 

delegationsbesluten till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen av delegationsbesluten till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 350 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

1. Cirkulär 19:40 och 19:42 från Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). 

2. Blekinge Arkipelag, Nyheter och aktuellt från biosfärområdet 

3. Deltagarna på Kaoskompaniet genom Lina Öman, Låt 

Kaoskompaniet vara kvar 

4. Regeringskansliet, Nya regler om eget boende för asylsökande 

5. Rädda Barnens Distriktsstyrelse i Blekinge 

6. SCB, Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt 

utfall, år 2020 

7. SKL, Information till de kommuner som antagit SKL:s 

rekommendation om gemensam finansiering av ett med samlat 

system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter  

8. SKL, Cirkulär 19:38 

9. Ungdomar i Ronneby, Lägg inte ner kulturskolan 

Protokoll 

1. Region Blekinge 2019-09-27   

2. Karlshamns kommun 2019-09-19 § 238 

3. Region Blekinge, 2019-09-04 § 163   

 

Delgivningsärendena har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 

2019-10-07 och 2019-10-21.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att noterar delgivningsärendena 

till protokollet.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  

 


