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§ 358 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende fyra ”Fastställande av förfrågningsunderlag gällande 

utbildning i HLR och första hjälpen” dras ur.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen samt utser 

Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 359 Dnr 2020-000498 140 

Information Tech tank 

 

Sammanfattning  

Ingela Håkansson, klusterledare vid Tech Tank i Blekinge, ger information 

dess verksamhet, mål och framtida utveckling.       

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Magnus 

Pettersson (S) och Peter Bowin (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 360 Dnr 2020-000491 140 

Information skärgårdstrafiken/västra kajen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om utvecklingsarbetet vad 

avser Västra Kajen och Blekinge skärgårdstrafik. Diskussion förs mellan 

ledamöterna och näringslivschefen.      

Deltar i debatten 

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

Magnus Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind, näringslivschef  
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§ 361 Dnr 2019-000737 141 

Skyltpolicy och - riktlinjer 2019 

 

Sammanfattning  

Syftet med skyltpolicy för Ronneby kommun är att vägleda och informera 

om hur Ronneby kommun ser på utformning och placering av skyltar. 

Styrdokumentet ska inspirera till genomtänkta skyltningar samt leda till 

tydlig och enhetlig bedömning av skyltärenden i kommunen. Policyn ska 

utgöra ett stöd för både medborgare, företagare, föreningar och kommunens 

tjänstemän.  

 

Styrgrupp för projektet är Kommunstyrelsens arbetsutskott.       

Bedömning 

Målet är att utarbeta ett förslag till skyltpolicy som ska ligga till grund i 

kommunens framtida hantering av skyltärenden och som ska vara en 

vägledning för den som önskar sätta upp en skylt.  

 

Särskilt fokus för skyltpolicyn ska vara;  

- Att redogöra för Ronneby kommuns mål och ställningstaganden om 

skyltning på en övergripande nivå.      

Deltar i debatten 

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

(C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Magnus Pettersson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och debatten till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Hanna Farming, planarkitekt  
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§ 362 Dnr 2019-000663 534 

IT-policy 

 

Sammanfattning  

 Ronneby Kommuns IT-policy är från 2004 och behöver då det hänt väldigt 

mycket inom teknikområdet sedan dess. 

Bedömning 

Verksamheterna efterfrågar en tydlig och uppdaterad IT-policy som 

beskriver regler och riktlinjer för användningen av IT-resurser inom 

Ronneby Kommun. Den tidigare IT-policyn är från 2004 och berör t.ex. inte 

sociala medier, mobila enheter eller GDPR.  

Förslag till beslut 

IT-enheten föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

anta IT-policyn och att upphäva den tidigare IT-policyn samt policyn "Policy 

för IT-säkerhet i Ronneby Kommun".  

Deltar i debatten 

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

(C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 

förändring: 

- Granskning och övervakning får ske utan underrättelse eller begäran 

om tillstånd från användaren om närmsta chef tillsammans med 

kommundirektör eller personalchef begär detta.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till nu IT-policy med följande 

förändring: 
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- Granskning och övervakning får ske utan underrättelse eller begäran 

om tillstånd från användaren om närmsta chef tillsammans med 

kommundirektör eller personalchef begär detta. 

Vidare föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva 

den tidigare IT-policyn samt policyn ”Policy för IT-säkerhet i Ronneby 

kommun”.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 363 Dnr 2020-000468 710 

Barnrättsarbete i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Folkhälsorådet i Ronneby kommun har av kommunstyrelsen fått uppdraget 

som styrgrupp för det kommunövergripande barnrättsarbetet. På uppdrag av 

Folkhälsorådet genomfördes under hösten 2019 en kartläggning av 

kommunens barnrättsarbete. Syftet var att uppmärksamma samtliga delar av 

den kommunala organisationen på att barnkonventionen blir lag from den 1 

januari 2020, och få en nulägesbild av vilka behov som finns för att 

tillgodose barns rättigheter i våra kommunala verksamheter och 

beslutsprocesser.  

 

Kartläggningen visar att det finns ett kunskapsbehov i samtliga förvaltningar 

och nämnder för att kunna tillämpa barnkonventionen. Behovet av 

metodstöd för att möjliggör implementering av ett barnrättsperspektiv i våra 

verksamheter samt vid beslutsfattande är också tydligt. För att möte detta 

behov tog folkhälsorådet beslut om att bilda en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp ditt samtliga förvaltningar bjuds in att delta.  

 

Arbetsgrupp barnrättsarbete    

 

Under våren 2020 har arbetsgruppen påbörjat arbetet med att ta fram en 

utbildningsplan och metodstöd. Det finns nu ett utbildningspaket som syftar 

till att ge förtroendevalda i Ronneby kommun grundläggande kunskap om 

barnkonventionen och hur den kan tillämpas inom respektive 

förvaltning/nämnd/bolag, se bilaga utbildning i barnkonventionen för 

förtroendevalda. Flera nämnder har under 2020 tagit del av denna.  

 

För att stödja Ronneby kommuns förvaltningar, nämnder och bolag att göra 

barnrättsbaserade bedömningar och ta barnrättsbaserade beslut har det tagits 

fram ett förslag till riktlinje för barnrättsbaserade beslutsunderlag. Denna 

består av en barnchecklista för prövning av barns bästa och en mall för 

barnkonsekvensanalys. Riktlinjen är ännu inte beslutad men förankrad i 

folkhälsorådet. Planen är att denna ska antas av kommundirektören under 

hösten 2020 och därefter implementeras i hela kommunkoncernen.   
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Bedömning 

På grund av nuvarande situation med Covid -19 har arbetet inte kunna 

färdigställas som planerat. Arbetet fortgår men anpassas med en viss 

fördröjning som följd. Ett exempel på denna fördröjning är att 

kommunstyrelsen ännu inte har tagit del av utbildningspaket som tagits fram 

för förtroendevalda. Bedömningen är att denna bör genomföras under hösten 

2020.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att genomföra 

utbildning i barnkonventionen för förtroendevalda under hösten 2020.  

Deltar i debatten 

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

Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Bengt Sven Åke Johansson (S) 

och Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att utbildningen bestäms äga rum vid kommunstyrelsens första möte 

i januari 2021 kl. 15:00. Självstudiematerial skickas ut till ledamöter och 

ersättare innan mötet för inläsning och vid mötet sker en gemensam 

genomgång och diskussion av materialet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om att 

genomföra en utbildning i barnkonventionen för de förtroendevalda. 

Utbildningen bestäms äga rum vid kommunstyrelsens första möte i januari 

2021 kl. 15:00. Självstudiematerial skickas ut till ledamöter och ersättare 

innan mötet för inläsning och vid mötet sker en gemensam genomgång och 

diskussion av materialet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 364 Dnr 2020-000487 101 

Förslag - Gemensamt inriktningsbeslut-Tjänsteperson i 
beredskap (TiB) i Karlskrona och Ronneby kommuner 

 

Sammanfattning  

 Tjänsteperson i beredskap (TiB) är en funktion som är inrättad hos 

bevakningsansvariga myndigheter, genom förordning, samt operativa 

myndigheter såsom räddningstjänst och region för att säkerställa en 

kontaktväg till respektive myndighet för att på grund av en händelse snabbt 

kunna starta en insats oavsett tid på dygnet eller dag på året. TiB hos 

kommuner är dock inte lagstadgat och det finns inte operativa krav för TiB 

annat än för de verksamheter som är dygnet runt gående. 

 

Karlskrona och Ronneby kommun har sedan 2011 en organisation inom det 

gemensamma kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Blekinge som 

möter kraven kopplade till en funktion med benämning Tjänsteperson i 

Beredskap (TiB).  

 

Avtalet ”Överenskommelse om samordning av Tjänsteman i beredskap 

(TiB) och Räddningschef i beredskap (RCB) Dnr:2011.0998.1.8-1.” är 

uppsagt av Räddningstjänsten i Östra Blekinge med sista datum 2020-12-31. 

Bedömning 

 Det förslag som föreligger är att TiB- funktionen samordnas av Karlskrona 

kommun och Ronneby kommun själva. Härigenom skapas en säkerhet för att 

kommunerna snabbt ska kunna nås under hela dygnet för igångsättande av 

insatser som inte är kopplade till ovan uppräknade ansvarsområden. Det gör 

också att utlarmande myndigheter inte behöver ägna särskild tid för 

kontaktskapande åtgärder i ett akut skede. 

 

Målet med den samordnade funktionen som TiB i Karlskrona och Ronneby 

kommun är att kommunerna ska ha en god handlingsberedskap dygnet runt i 

syfte vid händelse minimera skadeverkan på kommunernas samtliga verk-

samheter, samt säkerställa att rätt åtgärder vidtas och att resurser mobiliseras. 

 

Kostnaden för en gemensam TIB-funktion beräknas uppgå till ca 700 tkr/år, 

vilket innebär en kostnad på ca 350 tkr/år per kommun. Detta utgörs av 
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framförallt avtalsenliga lönekostnader som blir följden, samt mindre 

allmänna omkostnader. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta 

 

att från den 2021-01-01 etablera en för Karlskrona och Ronneby kommuner 

gemensam organisation för Tjänsteperson i beredskap (TiB). 

att detta beslut tas under förutsättning att Karlskrona kommun beslutar om 

detsamma 

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

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

budgetberedningen.,      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till budgetberedningen.  

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen, att Johan Sjögren, ekonomichef  
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§ 365 Dnr 2020-000483 040 

Blekinge Arkipelags framtida bemanning och 
finansiering, förslag 

 

Sammanfattning  

Föreningen Blekinge Arkipelag har under de senaste tre åren ökat 

aktivitetsnivån i verksamheten som nu omfattar ett 30-tal större och mindre 

projekt samt administration. Organisationen runt föreningen är väl uppbyggd 

och fungerande med samverkan med kommuner och Länsstyrelse, närings- 

och föreningsliv samt akademi och ideella krafter. 

Föreningen balanserar sitt uppdrag väl mellan bevarande och utveckling, 

samt främjande av ekonomi, ekologi, delaktighet och lärande. Arbetet 

fortskrider under de fem fokusområdena Hållbar besöksnäring, Hållbart lant- 

och skogsbruk, Hållbart fiske, Lärande och engagemang samt Håll biosfären 

ren. 

Att nå den nivå av insatser och avtryck som föreningen har idag har gått bra, 

men för att bibehålla den krävs kontinuitet i finansiering, bemanning och 

kollegialt stöd. I dagsläget arbetar en heltidsanställd koordinator på kontoret, 

samt en tillfälligt heltidsanställd samordnare under tiden som föreningen 

utför en obligatorisk utvärdering av de första 10 årens verksamhet. För 

utvärderingen har föreningen erhållit kommunal finansiering fram t o m 

september 2021. 

Bedömning 

Blekinge Arkipelags verksamhet blir mer hållbar och åstadkommer fler 

insatser med en plan för basfinansiering och en kontinuitet i kollegiet. 

Andra framgångsrika svenska biosfärområden har valt att satsa på fler än en 

anställd i koordinators-/kontorsfunktionen. På andra ställen har det varit 

bekymmer med kontinuitet i bemanningen. 

Mellan åren 2015-2020 har Blekinge Arkipelag haft en femårsplan för 

basfinansieringen från kommuner och Havs- och vattenmyndigheten. Det  

har fungerat bra och är ett enkelt sätt att minska på det administrativa arbetet. 

Biosfärområde Blekinge Arkipelag har gradvis blivit mer känt för sin vackra 

natur och rika kulturhistoria, dels genom ARK56, men även genom 

föreningens breda verksamhet, kommunikation och inspirerande insatser. 
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Det är betydelsefullt för Blekinges kustkommuner men rubbas lätt om 

kontinuiteten i föreningens ansträngningar avtar.      

Förslag till beslut 

1) Att anta en ny femårig finansieringsplan för Blekinge Arkipelags  

     verksamhet under 2021-2025. 

2) Att fr o m 2021 räkna upp det tidigare årliga stödet i enlighet med  

    utveckling av index (för Ronneby kommuns del från 155’/år till 165’/år). 

3) Att tillsammans med Karlshamn, Karlskrona och HaV finansiera en andra  

     heltidstjänst under oktober – december 2021 efter det att erhållet stöd för  

     10-årsutvärderingen förbrukats.  (Omfattar för Ronneby kommuns del 48’  

     kronor okt-dec). 

4) Att fr o m 2022 t o m 2025 tillsammans med Karlshamn, Karlskrona,  

     Sölvesborg och HaV finansiera två heltidstjänster hos Blekinge Arkipelag  

     (för Ronneby kommuns del 165’ x2 = 330’/år). 

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att: 

1. Anta en ny femårig finansieringsplan för Blekinge Arkipelags  

     verksamhet under 2021-2025. 

2. Från och med 2021 räkna upp det tidigare årliga stödet i enlighet med  

utveckling av index (för Ronneby kommuns del från 155’/år till 

165’/år). 

3. Tillsammans med Karlshamn, Karlskrona och HaV finansiera en 

andra heltidstjänst under oktober – december 2021 efter det att 

erhållet stöd för 10-årsutvärderingen förbrukats.  (Omfattar för 

Ronneby kommuns del 48’ kronor okt-dec). 

4. Från och med 2022 t o m 2025 tillsammans med Karlshamn, 

Karlskrona, Sölvesborg och HaV finansiera två heltidstjänster hos 

Blekinge Arkipelag (för Ronneby kommuns del 165’ x2 = 330’/år) 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 366 Dnr 2020-000459 001 

Nytt tillfälligt dataskyddsombud under perioden 2020-
10-09--2021-02-01 

 

Sammanfattning  

Sen 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data 

Protection Regulation) i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler 

om hur man får behandla personuppgifter.  

 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal 

nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna 

ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte 

chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig. 

Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de 

integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att 

behandlingen utförs i enlighet med GDPR. 

 

Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud 

(”DSO”). För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder och bolag, 

är det obligatoriskt att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll 

är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel 

utföra kontroller och informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd 

person utan kan vara en konsult. 
 

Mathias Kågell är dataskyddsombud för kommunen. Han ska vara 

föräldraledig från och med den 9 oktober 2020 till och med den 1 februari 

2020. Under hans föräldraledighet ska Anders Karlsson, kommunarkivarie, 

agera som DSO. Nämnderna måste därför utse Anders Karlsson till DSO 

under den angivna perioden. Efter den angivna perioden ska Mathias Kågell 

återinträda som DSO för kommunen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Anders 

Karlsson, kommunarkivarie, som dataskyddsombud från och med den 9 

oktober 2020 till och med 1 februari 2020. Därefter ska Mathias Kågell 

återinträda i uppdraget som DSO.      
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att Anders 

Karlsson, kommunarkivarie, som dataskyddsombud från och med den 9 

oktober 2020 till och med 1 februari 2020. Därefter ska Mathias Kågell 

återinträda i uppdraget som DSO. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(56) 
2020-10-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 367 Dnr 2020-000474 299 

Tidigareläggning av fönsterbyte i Stadshuset samt 
ventilation- och komfortkylinstallation 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-09-15 § 138 

Beskrivning av tidigareläggning av byte av fönster samt förslag till ny 

kompletterande ventilation och komfortkyla samt ny belysning i korridorer 

flygel C plan 2 och 3. 

Bakgrund: Stadshuset i Ronneby uppfördes 1969-70, d.v.s. att byggnaden 

har stått i 50 år. Åtgärder som utförts i klimatskalet tidigare är utbyte av 

glaspartier i konferensrum och glasytor mot söder. Nuvarande fönster i 

kontorsrummen har förlorat sin isolerande förmåga då argongas läckt ut, 

vilket gör att fönsterglasen värmemotstånd idag motsvarar vanlig glasruta 

d.v.s ca 200% sämre än nytt isolerglas.   

Byggnaden värms av tempererad luft via ventilationssystem. 

Ventilationssystem har åtgärdats i omgångar och försök till optimeringar har 

utförts.  Ventilationssystem är tvåkanals system med en varm och en kall 

luftkanal finns där spjäll i kanaler ska styra den tempererade luften. Dessa 

spjäll fungerar av och till där mycket tillsyn krävs för att det ska fungera. Det 

har framkommit mängder av klagomål från Stadshusets personal på att det är 

dålig luft lokalerna vilket till stor del beror på de mekaniska spjällen som 

inte fungerat. 

Nuvarande ventilationssystem har ingjutna kanaler i betongbjälklag och 

luftbehandlingssystemet behöver finnas kvar för att motverka drag och 

termisk strålning från fönsterpartier. Luftbehandlingssystemet är 20 år och 

har snart uppnått teknisk livslängd likaså komfortkylmaskin. 

Ventilationssystem kan inte köras så att vi kan värma byggnaden fullt ut 

vintertid. Vid ca -10 grader krävs extern värmetillförsel via elelement i 

kontorsrummen, vilket är högst oekonomisk fastighetsförvaltning.  Kör vi ut 

mer luft uppstår buller som överskrider gällande krav på buller i 

arbetsmiljön.  

Utöver detta har mätningar av luftkvalité utförts i ett antal kontorsrum samt i 

luftbehandlingsutrymme, samt att materialprov har tagits på olika 

byggnadsmaterial. Materialprov, kemisk analys, visar att byggnadens fönster 

till samtliga kontor innehåller klorfenoler som vid fuktpåverkan bildar 

kloranisoler, se bifogad rapporter: 
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• Delrapport 1 – Innemiljöundersökning 2020-06-02 

• PM – Sammanfattning av Innemiljöundersökningar 2020-08-13 

Klorfenolerna kommer från en träskyddsbehandling som utfördes vid 

tillverkningen av fönster. Luftprovmätningar i Stadshusets i innemiljön visar 

att kloranisoler. Kloranisoler bildas när klorfenoler utsätts för fukt 

tillsammans mikroorganismer, som nu visar sig ta sig in i innemiljön i 

kontorsutrymmen.  

Det har också påträffats luktsmittat material i utfackningsväggar där 

omfattningen ännu inte helt är känd. Ämnet är inte giftigt eller farligt men 

för dem som redan har astma- eller allergirelaterade problemen kan 

problemen förvärras.   

För att ta bort luktsmittat material behöver byggmaterial som regelverk och 

isolering bytas i utfackningsväggar, idag 95 mm isolering, under och ovan 

fönster vid ett fönsterbyte. Det har också konstaterats att det förekommer 

PCB i det träskyddsmedel som användes till den yttre fönsterbågen i 

fönsterpartierna. PCB är ett miljögift och har varit förbjudet sedan 1995. Det 

har också visat sig efter provtagning på asbest att det förkommer i kittfals till 

fönster i kontor. Dessa ämnen ska saneras vid utförande av åtgärd.  

Under en rad av år har kontorsrum byggts om utan att den tekniska 

utrustningen för styrning av värme och kyla beaktats. Detta har medverkat 

till att rum saknar manövrering och temperaturen blir vad den blir för 

kontorsrummen som saknar manövrering. 

Tidigare lagd budget: År 2021 Flygel C, tidigare beslutad budget för 

fönsterbyte 30 miljoner av KF för genomförande år 2022 och år 2023 (30 

miljoner för hela Stadshuset med kontorsfönster, kostnad som budgeterades 

februari 2019). För flygel C bedöms fönsteråtgärden till 7,5 miljoner kr.  

Ny budget: Ny ventilation och komfortkyla inkl inklädnader och avgränsad 

målning av inklädnader 2,5 miljoner kr. Byte av luktsmittat byggmaterial har 

antagits till 2 miljoner kr i budgeten då vi ännu inte helt vet omfattningen 

eventuella skador i ytterväggskonstruktionen. 0,5 miljoner kr antas för ny 

ledbelysning och undertak i korridorer. Totalt äskas 5,0 miljoner kr utöver 

redan beslutade medel på 7,5 miljoner kr.      

Bedömning 

Då värmekällan inte kan förse byggnaden med tillräcklig värme vid 

dimensionerande vinterutetemperatur och att hälsobesvärande ämnen 

tillsammans med miljöstörande ämnen finns i byggnaden bör investeringen 

med nya fönster tidigareläggas till år 2021. För att överhuvudet taget kunna 

styra temperatur och få ut värme/kyla behöver ett nytt ventilationssystem 

byggas där man förbereder med avstick för att i framtiden kunna bygga om 
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kontorsrum från tre fönster till 2 fönster.  För år 2022 bör återstående flyglar 

A, B och D utföras.  

Åtgärden bör om möjligt samplaneras med den ombyggnaden av kontor till 2 

fönster/kontor från 3 fönster/kontor enligt vad lokalstrategen/strategin 

kommer fram till.  

Flygel C får utvärderas vad gäller kostnad för byte av fönster, omfattning av 

utbyte av luktsmittat byggnadsmaterial samt utvärdering kostnad och 

funktioner av värme- och komfortkylanläggning innan man beslutar sig för 

åtgärder i flygel A, B och D.      

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår Kommunstyrelsen att 

fönsterbyte inom Stadshuset tidigareläggs för flygel C till år 2021 och övriga 

flyglar A, B, och D tidigareläggs till år 2022. Samt bevilja 5,0 miljoner kr för 

nytt ventilations- och komfortkylssystem med bafflar för separat styrning i 

varje kontors- och konferensrum samt utbyte av byggmaterial i ytterväggar 

för flygel C. Samt vid fullföljande av beslutsförslag enligt ovan att det ges i 

uppdrag åt MEX-gruppen att utföra föreslagna åtgärder.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-09-15 

Nämnden för Teknik- Fritid- och Kultur föreslår Kommunstyrelsen att 

fönsterbyte inom Stadshuset tidigareläggs för flygel C till år 2021 och övriga 

flyglar A, B, och D tidigareläggs till år 2022, samt bevilja 5,0 miljoner kr för 

nytt ventilations- och komfortkylssystem med bafflar för separat styrning i 

varje kontors- och konferensrum samt utbyte av byggmaterial i ytterväggar 

för flygel C. Samt vid fullföljande av beslutsförslag enligt ovan att det ges i 

uppdrag åt MEX-gruppen att utföra föreslagna åtgärder 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

budgetberedningen.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till budgetberedningen.  

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen, att Johan Sjögren, ekonomichef  
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§ 368 Dnr 2020-000472 639 

Utemiljöer/skolor 2020 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-09-15 § 139 

Äskande av underhållsmedel för utemiljöer på skolor/förskolor där 

utbildningsförvaltningen tidigare hade ansvar för. 

När lokalförsörjningsenheten senare fastighetsenheten erhöll ansvar för drift 

och underhåll av utemiljöerna har det ej skett någon budgetjustering. 

Fastighetsenheten äskar medel för att utföra nödvändiga besiktningar av 35 

stycken utemiljöer på skolområdena. Ur ett säkerhetsperspektiv kan 

fastighetsenheten ej underlåta att utföra erforderliga besiktningar utan får då 

stänga utemiljöer då vi inte kan garantera säkerheten för elever och andra 

brukare. 

I det fall det upptäcks besiktningsanmärkningar på lekutrustning etc. i 

utemiljön med så kallade A-fel eller B-fel kan det krävas åtgärd omedelbart 

eller inom kort tid, varvid utemiljöer behöver spärras av mer eller mindre 

tills fel är avhjälpt.  

Fastighetsenheten äskar medel för utförande av besiktningar till en bedömd 

konsultkostnad av 250 000 kr. För avhjälpande av fel eller uppförande av 

avspärrningar alternativt rivning är storleken på kostnaderna svåra att 

bedöma. Utav tidigare erfarenhet och med kunskapen om att det har varit en 

lägre nivå på underhåll av utemiljöerna tidigare år finns det stor anledning att 

lägga sig på en högre nivå i kostnad för avhjälpande av fel efter 

besiktningen. Fastighetsenheten antar en kostnad om 150 000 kr för 

avhjälpande av fel. Totalt äskas 400 000 kr. 

Bedömning 

I det fall det inte beviljas några resurser får besiktning anstå tills medel 

avsätts och under tiden får lekredskap/utrustningar stängas av boeronde på 

hur farlig skadan är.      

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår Kommunstyrelsen bevilja 

400 000 kr för besiktningar och avhjälpande av fel 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur ger förvaltningschefen i uppdrag 

att komplettera ärendet med ett yttrande från Utbildningsförvaltningen.      
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-09-15 

Nämnden för Teknik- fritid- och kultur föreslår Kommunstyrelsen bevilja 

400 000 kr för besiktningar och avhjälpande av fel. 

Nämnden för Teknik- fritid- och kultur ger förvaltningschefen i uppdrag att 

komplettera ärendet med ett yttrande från Utbildningsförvaltningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

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

budgetberedningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställe proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen, att: Johan Sjögren, ekonomichef  
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§ 369 Dnr 2020-000357 011 

Yxnarum 21:1 - Norra, Detaljplan för upp till tio nya 
enbostadshus - Granskning 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har 2017-05-29 mottagit en ansökan om 

planbesked för cirka 10 villatomter på fastigheten Yxnarum 21:1 i Ronneby 

kommun. Sökanden har för avsikt att med hjälp av egen arkitekt arbeta fram 

ett förslag till detaljplan för området. Miljö- och byggnadsnämnden 

beslutade 2017-10-25 att planarbetet bedöms kunna påbörjas med ett 

standardförfarande. Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse om ca 

10 villatomter, alternativt 7 villatomter och 5 radhustomter på den norra 

delen av fastigheten.  

 

Detaljplanen har varit utställd för Samråd under tiden 2020-06-26 till och med 

2020-08-07. Synpunkter på förslaget inkom från Länsstyrelsen Blekinge, 

Kommunledningsförvaltningen, Miljöteknik, Lantmäteriet, Postnord, E.ON, 

Trafikverket, ägarna till Yxnarum 21:7 (Anton och Emelie Lund) samt tio 

stycken boende på Bogsprötsvägen. Länsstyrelsen Blekinge påpekar att 

geoteknisk undersökning skall göras innan exploateringen påbörjas. Boende 

i grannskapet är positiva till gångvägen norrut. Vidare anser man att det nya 

området bör ha en egen angöring från Yxnarumsvägen eftersom den 

befintliga vid Bogsprötsvägen är undermålig och inte tål mer trafik p.g.a. 

felproportionering mellan trafikgrupper. Man ifrågasätter också lämpligheten 

av byggtrafik genom det egna området till det nya området       

Bedömning 

Platsen bedöms som lämplig för ny kompletterande bostadsbebyggelse i 

Listerby. Detta motiveras med hänsyn till möjligheten att ansluta den nya 

bebyggelsen till det kommunala vatten- och avloppsnätet, att det ligger 

relativt högt över beräknade stigande havsnivåer med +6,0 till +11,0 meter 

över havet, att projektet följer den gällande översiktsplanen Ronneby 2035 

samt inte strider mot hittills granskade allmänna och enskilda intressen. En 

förtätning av befintlig tätort innebär ett effektivare utnyttjande av 

transportsystemet och kan förbättra underlaget för kollektiva transporter.  

Yxnarumsvägen är en statlig väg och hanteras av trafikverket. Trafikverket 

har inget att erinra mot utbyggnaden. Detta är ett relativt litet tillägg till ett 

mindre bostadsområde och en till angöring till Yxnarumsvägen bedöms 

istället öka risken för olyckor. Dessutom ger den tillkommande gångvägen 
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genom området en ökad säkerhet avseende gång- och cykeltrafik även för de 

boende i det befintliga området. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget till ny detaljplan för Yxnarum 21:1. 

Deltar i debatten 

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

(C) och Peter Bowin (V). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att anmärka mot förslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(56) 
2020-10-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 370 Dnr 2020-000494 214 

Detaljplan Svenstorp 2:109, Tallet - Samråd 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har 2019-05-08 mottagit en ansökan om 

planbesked för ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder Miljö- 

och byggnadsnämnden beslutade 2019-09-23 att ge positivt planbesked och 

planarbetet bedöms kunna påbörjas med ett standardförfarande. Planens 

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

till ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder och planläggning 

för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten. 

Detaljplaneförslaget ställs ut för Samråd under tiden 2020-10-02 till och med 

2020-10-23.      

Bedömning 

Ombyggnaden av den befintliga äldre byggnaden avser 8 – 10 nya 

lägenheter och byggrätt för marklägenheter i en våning. Planbeskedet avser 

även byggrätt för upp till tre carportar och ett gemensamt sophus med infart 

från befintlig lokalgata, Allévägen och montering av utvändig hiss på 

befintlig kulturhistorisk byggnad. 

 

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Ålderdomshemmet vittnar om 

den svenska äldrevårdens historia och har därigenom ett samhällshistoriskt 

och socialhistoriskt värde. Arkitekturhistoriskt visar byggnaden, tillsammans 

med Bräkne-Hoby folkhögskola, hur nationalromantiken fick genomslag ute 

i de mindre svenska samhällena. Byggnaden tål nya verksamhetsområden 

och skulle vara lämplig för bostäder. Förändringar måste dock ske utifrån 

byggnadens värden och förutsättningar för att det kulturhistoriska värdet ska 

bibehållas. Därför föreslås bevarandebestämmelser och fasaden mot öster 

bibehålls i befintligt skick, hiss och balkonger placeras på södra och västra 

fasaden 

 

Ronneby kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av att 

upprätta en strategisk miljöbedömning. Kommunens ställningstagande är att 

ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan 

och att en MKB enligt 4 kap 34 § plan och bygglagen (PBL) inte krävs. 

Samråd med länsstyrelsen har skett och Länsstyrelsen instämmer i 

kommunens bedömning.      
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Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslaget till ny detaljplan för Svenstorp 2:109, Tallet.      

Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att anmärka mot förslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(56) 
2020-10-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 371 Dnr 2019-000583 000 

Tjänstegarantier Miljö- och byggnadsnämnden  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-23 § 236 

I juni 2020 beslutade nämnden om tjänstegarantier för MBN/MBF. 

Beslutet om tjänstegarantierna presenterades i KSAU den 10/8 2020. Vid 

sammanträdet beslutades att återremittera det på nytt till nämnden med 

hänvisning till att man förordade det alternativ som benämnts alternativ 2.        

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har gett samtliga förvaltningar i uppdrag att ta fram 

förslag på tjänstegarantier inom respektive verksamhetsområde.  

Tjänstegarantier kan ses som en del i kommunens kvalitets och 

utvecklingsarbete. Lagarna styr hantering av många ärenden, men utöver det 

finns områden där kommunen kan ge kommuninvånarna en tydlig bild av 

kommunens service och vad de har rätt att förvänta sig av kommunens 

verksamheter. 

I april 2019 beslutade MBN om tjänstegarantier, 20190424, §103. 

Beslutet återremitterades från KSAU 20191021, § 411, med hänvisning till 

att konkreta konsekvenser inte fanns med, i de fall då tjänstegarantierna inte 

uppfylldes. Beslutet har sedan återremitterats på nytt 200810, § 282. 

Bedömning 

Den tidigare bedömningen som nämnden beslutat om kvarstår. 

I skriften ”Att utveckla tjänstegarantier” från Svenska kommunförbundet 

2002 beskrivs tjänstegarantier som en del av kommunens offentliga 

deklarerade standardnivå som beskriver vad medborgarna kan förvänta sig 

av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och 

kompetens.  

Garantierna bör vara:  

 Relevanta – de ska ha tydlig koppling till medborgarnas behov av 

service och ha fokus på det som är av intresse för dem.  

 Meningsfulla – de ska beskriva garantierna utifrån medborgarnas 

synvinkel.  

 Utmanande – de ska vara utmanande men realistiska.  

 Enkla – de ska beskrivas enkelt och tydligt.  

 Mätbara – hur väl de uppfylls ska kunna mätas direkt i verksamheten 

eller genom brukarundersökningar.  
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 Uppföljningsbara – system måste finnas för en kontinuerlig 

uppföljning.  

 Publicerade – de ska publiceras på olika sätt och spridas brett.  

 Utvärderas och förbättras – de ska finnas system för utvärdering och 

förbättring 

En del kommuner har kopplat kompensationer till garantierna. Ekonomisk 

kompensation bör endas ges i verksamheter som är avgiftsbelagda och måste 

stå i rimlig proportion till tjänsten och dess kostnad i övrigt. 

Kommunförbundet erfar att kompensationer inte är så väsentligt för den 

enskilde. Det är viktigast att brister snabbt rättas till.  

Förslag på lämpliga tjänstegarantier har arbetats fram under våren. Arbetet 

har fokuserat på de delar i där kommunen agerar som myndighet gentemot 

medborgare och näringsidkare. Inga förslag till tjänstegarantier har 

identifierats inom planhandläggning eller bygglovsprocessen då dessa redan 

i dag till stor del är lagstyrda med tidsatt handläggningstid enligt plan- och 

bygglagen.  

Nedan följer miljö- och byggnadsnämndens förslag på tjänstegarantier:  

 Vid anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska beslut 

vara fattat och expedierat senast 20 arbetsdagar från det att kompletta 

handlingar diarieförts på Miljö- och byggnadsförvaltningen.  

 Vid nyregistrerade livsmedelsverksamheter som säljer mat som de 

själva bereder från råa kött- och fiskvaror, ska den första 

livsmedelsinspektionen ske inom 2 månader efter det att 

verksamheten startat.  

 Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller 

anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande 

kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar 

från det att handlingar diarieförts på Miljö- och 

byggnadsförvaltningen.  

 

Alternativ 1: 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 

livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter öppnandet. 

Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer Miljö- och byggnadsförvaltningen 

arbeta för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen. 
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Alternativ 2: 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 

livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter öppnandet. 

Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer Miljö- och byggnadsförvaltningen 

arbeta för att rätta till felet och sänker avgiften med 50 % i aktuellt ärende.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att: 

Godkänna förslagen till tjänstegarantier och därefter föreslå 

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att införa föreslagna tjänstegarantier inom miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhetsområde.       

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-09-23 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Att godkänna förslagen till tjänstegarantier och föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att införa föreslagna tjänstegarantier enligt 

alternativ 2 inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Alternativ 2: 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 

livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter öppnandet. 

Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer miljö- och byggnadsförvaltningen 

arbeta för att rätta till felet och sänker avgiften med 50 % i aktuellt ärende. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Propositionsordning 

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

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

proposition på miljö- och byggnadsnämndens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

kommunfullmäktige att införa föreslagna tjänstegarantier enligt alternativ 2 

inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Alternativ 2: 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 

livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter öppnandet. 

Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer miljö- och byggnadsförvaltningen 

arbeta för att rätta till felet och sänker avgiften med 50 % i aktuellt ärende. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 372 Dnr 2020-000400 219 

Remiss av promemorian Genomförandet av MKB-
direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19) Dnr 
Fi2020/03324/SPN 

 

Bakgrund 

I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att 

förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2011/92/EU från 2011 om bedömning av inverkan på miljön 

av vissa offentliga och privata projekt. Anledningen är att Europeiska 

kommissionen har framfört synpunkter på hur Sverige genomför MKB-

direktivet. 

Sammanfattning  

Med anledning av att EU-kommissionen kritiserat Sveriges genomförande av 

MKB-direktivet (MKB - miljökonsekvensbeskrivning) som togs 2011 

(2011/92/EU) har det nu lämnats ett förslag på ändringar i plan- och 

bygglagen (PBL). 

 

Förslagen innebär flera förtydliganden i PBL i de regler som anger 

förutsättningarna för ett så kallat MKB-projekt, det vill säga ett sådant 

byggprojekt som omfattas av kraven i direktivet. 

 

Bland annat föreslås följande: 

 

En ansökan om bygglov eller förhandsbesked som avser ett MKB-projekt 

ska innehålla vissa uppgifter som krävs enligt direktivet. 

MKB-projekten ska omfattas av detaljplanekravet. Regeringen ska få 

meddela föreskrifter om undantag från detta krav. 

Beslut om lov eller förhandsbesked som avser ett MKB-projekt ska innehålla 

en motivering om åtgärdens miljöpåverkan. 

Den information som kommunen ska tillhandahålla när en detaljplan tas 

fram ska finnas tillgänglig i elektronisk form på kommunens webbplats. 

Miljöorganisationer ska få överklaga detaljplaner, bygglov och 

förhandsbesked som avser ett MKB-projekt. 

Författningsändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2021.  

 

Promemorian är omfattande och konsekvenserna av den framgår inte helt 

tydligt och är därmed svåra att få överblick över, främst avser det påverkan 
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på vissa delar av planprocessen och dess tidsåtgång. I stort ställer sig dock 

förvaltningen positiva till promemorian. 

Det är inte helt tydligt vilka konsekvenser utredningsskyldigheten får om den 

sträcker till beskrivningen av de miljökonsekvenser ett projekt kan förväntas 

ha, hur dessa då bedöms är inte tydligt. 

Kommunen befarar att projekt kan komma att belastas med ytterligare 

kostsamma utredningar eller att det uppkommer en överreglering i 

detaljplaner för att undvika vissa miljöbelastande projekt.  

Promemorian pekar dock på att kravet på detaljplan ska avse när mark tas i 

anspråk för industriområden och inte för industriändamål, miljöprövning 

sker då enligt miljöbalken. 

 

Samrådsskedet formaliseras något genom att miljöbedömningarna förs in 

redan i detta skede. Detta behöver i sak inte vara något negativt men 

samrådets fria dialog kan gå förlorad i vissa hänseenden. Plan- och 

bygglagens koppling mellan Översiktsplan och detaljplan kan ökas genom 

återanvändande av utredningarna som gjorts, genom att de bedömningar som 

gjorts tidigare kan användas för att minska dubbelarbete.  

      

Bedömning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer sig positiva till promemorians 

förslag. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta: 

 

att ställa sig positiva till förslaget i promemorian. 

 

Alternativt 

att avstå från att besvara promemoria      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-10-08 

Miljö- och byggnadsnämnden avstår från att yttra sig i ärendet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avstå från att yttra sig.,       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avstå från att 

yttra sig.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 373 Dnr 2020-000492 206 

Antagande av ny taxa för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken med flera lagstiftningar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2020-09- 23 § 249 

På uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden har miljöenheten sammanställt 

information om rättviksmodellen i jämförelse med tidigare föreslagen 

taxemodell enligt SKRs förslag. Förvaltningen väljer att inte föreslå den ena 

eller andra modellen. Vilka avgifter som skall tas ut och hur taxan skall 

utformas är ett helt igenom politiskt beslut som utöver lagstiftningar kring att 

det inte är tillåtet att ta ut högre avgift än vad tillsynen faktiskt kostar och 

likabehandlingsprincipen inte handlar om myndighetsutövning eller tolkning av 

lagtext.       

Förslag till beslut 

Två olika förslag till beslut föreligger  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

den tidigare föreslagna taxan enligt SKRs modell för taxa i enlighet med bilagda 

handlingar.  

 

eller  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt miljöenheten att ta fram ett 

nytt förslag till taxa för tillsyn inom miljöbalken med flera lagstiftningars 

område enligt Rättviksmodellens förlaga för beredning i miljö- och 

byggnadsnämnden i oktober.       
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-09-23 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna taxan 

enligt SKRs modell med följande tillägg/ändringar: 

1. 24 a) - läggs till 

Om det för enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av 

objekt är mer ändamålsenligt, får timavgift ersättas med en i förväg 

bestämd schablonavgift per objekt som inte överstiger 4 timmar. De 

sammanlagt uttagna schablonavgifterna ska motsvara tidsåtgången för 

hela insatsen.  

2. Under ”Hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken (MB)”, på första punkten, 

Prövning att hålla djur inom detaljplanelagt område, ska det ändras från 6 

h till timavgift.  

3. I grunddokumentet ”Taxa för prövning och tillsyn enligt MB, SSL, 

LTLP”, ska § 22 ändras till att avgift debiteras i efterskott efter utförd 

tillsyn och endast då faktisk tillsyn har utförts.  

4. De ändringar i förslaget till taxa som miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Kristina Brovall presenterar vid nämndsammanträdet, med gul text, ska 

gälla och taxedokumenten ska uppdateras utifrån ändringar och tillägg i 

punkterna 1 – 4. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anta det reviderade och uppdaterade förslaget 

till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, strålskyddslagen, lagen 

om tobak och liknande produkter m.fl. lagstiftningar (till protokollet 

tillhörande bilagor 1, 2, 3 och 4). 

Deltar i debatten 

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

(S),Nicolas Westrup (SD) Kenneth Michaelsson (C), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) och Peter Bowin (V). 

Propositionsordning 

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

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

proposition på miljö- och byggnadsnämndens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta det reviderade och uppdaterade förslaget till 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om 

tobak och liknande produkter m.fl. lagstiftningar. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 374 Dnr 2020-000450 4210 

Remiss angående Folkhälsomyndighetens förslag till 
nya allmänna råd och ny vägledning om bassängbad 
Dnr 03017-2017 

 

Sammanfattning  

Ordförandebeslut från ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker folkhälsomyndighetens förslag till 

nya allmänna råd och ny vägledning om bassängbad. 

Nämnden ser positivt på förslaget om att skrivningar kring städning och 

hygien numera har lyfts in i de allmänna rådet.         

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott yttrar sig i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Ronneby kommun tillstyrker folkhälsomyndighetens förslag till nya 

allmänna råd och ny vägledning om bassängbad. Kommunen ser positivt på 

förslaget om att skrivningar kring städning och hygien numera har lyfts in i 

de allmänna rådet. 

________________ 

Exp: 

Folkhälsomyndigheten, senast 30 oktober, enligt instruktion 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 375 Dnr 2020-000490 4200 

Vaccinering för personal inom socialförvaltningen samt 
vård- och omsorgsförvaltningen 2020 

 

Sammanfattning  

I augusti 2020 utkom Folkhälsomyndigheten med en rekommendation att vård- 

och omsorgspersonal vaccineras mot bland annat säsongsinfluensan. Detta 

utifrån både patientsäkerhet och arbetsmiljö.  Ronneby kommun har avtal med 

Feelgood Företagshälsa och i det avtalet ingår de rekommenderade 

vaccinationerna. Kostnaderna finns redovisade nedan.  

 

Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden föreslås erbjuda 

säsongsinfluensavaccin till de medarbetare som önskar det år 2020.       

Bedömning och kostnadsredovisning för socialnämnden  

200813 gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning för vaccination av 

personal, bilaga 1. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska bl.a. 

vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 

ohälsa eller olycksfall. I detta ingår personalens behov av vaccinationer. 

Vårdgivaren har också ett tydligt ansvar för patientsäkerheten, och genom att 

erbjuda vaccinationer till personalen kan man minska risken för att patienter 

utsätts för smitta. 

Dessutom utsätts verksamheten för mindre påverkan i samband med 

epidemier och utbrott om 

personalen inte smittas.  

VRI – vårdrelaterade infektioner är ett infektionstillstånd som patienter och 

personal inom vård-och omsorg utsätts för vid behandling, diagnostik eller 

omvårdnad. Det är av stor vikt att förebygga VRI för både arbetsmiljön och 

patientsäkerheten.  

I socialförvaltningen finns flertalet multisjuka och/eller äldre patienter som 

har nedsatt immunförsvar och som utsätts för smittrisk om personal arbetar 

med endast lite, knappt kännbara symtom. Patienter boende i våra 

gruppbostäder, vistas på dagligverksamhet och sysselsättning och/eller har 

hemsjukvård (personlig assistans) erbjuds varje år säsongsinfluensavaccin. 

Varje år vaccinerar hemsjukvården och sjuksköterskor i socialförvaltningen 

omkring 500 patienter totalt mot säsongsinfluensan varav runt 15-20 

patienter bor i en gruppbostad. De som vaccineras är de patienter som finns i 

verksamheten november/december när vaccinering sker. Övriga patienter 

utsätts för risk om personalen har en infektion och går till arbetet.  
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Personal utsätts för risk att bli smittad i sitt arbete genom kollegor, patienter 

och anhöriga. Vid spridning i en arbetsgrupp kan sjukfrånvaron öka och 

patientsäkerheten riskeras genom att vård och omsorg ej tillgodoses fullt ut.  

De vaccinationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar är: 

 Influensa (säsongsinfluensa) 

 Difteri 

 Hepatit B  

 Mässling 

 Röda hund 

 Vattkoppor 

Ronneby kommun har avtal med Feelgood Företagshälsa och de erbjuder via 

vårt avtal alla dessa vaccinationer. 

Kostnad: 

 Säsongsinfluensa = 440 kr/st för utförande och vaccin 

Övriga kostar utförandet 609 kr/gg samt: 

 Difteri = 152 kr/vaccin 

 Hepatit B = 245 kr/vaccin 

 Mässing/Röda hund/Vattkoppor = 164 kr/vaccin 

I socialförvaltningen arbetar enligt nedan (inom funktionsstöd) totalt 387 st 

personer: 

 Tillsvidare: 238 st = 104 720 kr 

 Visstidsanställda månadsavlönade: 18 st = 7 920 kr 

 Visstidsanställda timavlönade: 131 st = 57 640 kr 

 

Vilket innebär att, om alla 387 ska erbjudas att vaccineras mot 

säsongsinfluensan, blir det en kostnad av: 170 280 kr. 

 

Ska alla medarbetare erbjudas även de andra vaccinationerna så blir 

kostnaden för utförandet:  

 Tillsvidare: 238 st = 144 942 kr 

 Visstidsanställda månadsavlönade: 18 st = 10 962 kr 

 Visstidsanställda timavlönade: 131 st = 79 779 kr 

 

Totalt om alla erbjuds: 235 683 kr tillkommer gör kostnaden för respektive 

vaccin. 
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Ett erbjudande om vaccinering till all personal är att rekommendera men det 

är en stor process med mycket personal om alla vaccin ska erbjudas 

innevarande år. Ett första steg är att erbjuda säsongsinfluensa.      

Bedömning och kostnadsredovisning vård- och 
omsorgsnämnden 

200813 gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning för vaccination av 

personal, bilaga 1. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska bl.a. 

vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 

ohälsa eller olycksfall. I detta ingår personalens behov av vaccinationer. 

Vårdgivaren har också ett tydligt ansvar för patientsäkerheten, och genom att 

erbjuda vaccinationer till personalen kan man minska risken för att patienter 

utsätts för smitta. 

Dessutom utsätts verksamheten för mindre påverkan i samband med 

epidemier och utbrott om 

personalen inte smittas.  

VRI – vårdrelaterade infektioner är ett infektionstillstånd som patienter och 

personal inom vård-och omsorg utsätts för vid behandling, diagnostik eller 

omvårdnad. Det är av stor vikt att förebygga VRI för både arbetsmiljön och 

patientsäkerheten.  

I vård- och omsorgsförvaltningen finns många multisjuka och/eller äldre 

patienter som har nedsatt immunförsvar och som utsätts för smittrisk om 

personal arbetar med endast lite, knappt kännbara symtom. Patienter boende 

på våra vård- och omsorgsboende, har hemtjänst och/eller har hemsjukvård 

erbjuds varje år säsongsinfluensavaccin. Varje år vaccinerar hemsjukvården 

omkring 500 patienter mot säsongsinfluensan. De som vaccineras är de 

patienter som finns i verksamheten november/december när vaccinering 

sker. Övriga patienter utsätts för risk om personalen har en infektion och går 

till arbetet.  

Personal utsätts för risk att bli smittad i sitt arbete genom kollegor, patienter 

och anhöriga. Vid spridning i en arbetsgrupp kan sjukfrånvaron öka och 

patientsäkerheten riskeras genom att vård och omsorg ej tillgodoses fullt ut.  

De vaccinationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar är: 

Influensa (säsongsinfluensa) 

Difteri 

Hepatit B  

Mässling 

Röda hund 
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Vattkoppor 

Ronneby kommun har avtal med Feelgood Företagshälsa och de erbjuder via 

vårt avtal alla dessa vaccinationer. 

Kostnad: 

Säsongsinfluensa = 440 kr/st för utförande och vaccin 

Övriga kostar utförandet 609 kr/gg samt: 

Difteri = 152 kr/vaccin 

Hepatit B = 245 kr/vaccin 

Mässing/Röda hund/Vattkoppor = 164 kr/vaccin 

I vård- och omsorgsförvaltningen arbetar enligt nedan (med vård och 

omsorg) totalt 1067 st personer: 

Tillsvidare: 609 st = 267 960 kr 

Visstidsanställda månadsavlönade: 46 st = 20 240 kr 

Visstidsanställda timavlönade: 412 st = 181 280 kr 

 

Vilket innebär att, om alla 1067 ska erbjudas att vaccineras mot 

säsongsinfluensan, blir det en kostnad av: 469 480 kr. 

 

Ska alla medarbetare erbjudas även de andra vaccinationerna så blir 

kostnaden för utförandet:  

Tillsvidare: 609 st = 370 881 kr 

Visstidsanställda månadsavlönade: 46 st = 28 014 kr 

Visstidsanställda timavlönade: 412 st = 250 908 kr 

 

Totalt om alla erbjuds: 649 803 kr tillkommer gör kostnaden för respektive 

vaccin. 

Ett erbjudande om vaccinering till all personal är att rekommendera men det 

är en stor process med mycket personal om alla vaccin ska erbjudas 

innevarande år. Ett första steg är att erbjuda säsongsinfluensa. 

Socialnämndens beslut 2020-09-29 

Socialnämnden föreslås erbjuda säsongsinfluensavaccin till de medarbetare 

som önskar det år 2020 under förutsättning att finansieringen sker från 

kommunstyrelsens centrala konton. 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-09-30 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig positiv till att erbjuda 

säsongsinfluensavaccin för 2020 till medarbetare men har inte möjlighet att 

finansiera detta inom ram. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skicka till Kommunstyrelsen för 

äskande av finansiering för säsongsinfluensavaccin för 2020. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att anslå 170 280 kronor till socialnämnden och 469 480 

kronor till vård- och omsorgsnämnden för vaccinering av säsongsinfluensan. 

Finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anslå 170 280 

kronor till socialnämnden och 469 480 kronor till vård- och omsorgsnämnden 

för vaccinering av säsongsinfluensan. Finansiering sker från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 376 Dnr 2020-000500 022 

Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Efter intervjuer, test och djupintervjuer samt referenstagning, förordar jag att 

Maria Appelskog får tjänsten som förvaltningschef för vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

 

Jag föreslår också att kommunstyrelsens arbetsutskott ger undertecknad i 

uppdrag att fullfölja anställningen genom ett särskilt tidsbegränsat 

förordnande, med en bastjänst som kvalificerad utredare.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommundirektörens 

förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att 

fullfölja anställningen av Maria Appelskog som förvaltningschef för vård- 

och omsorgsförvaltningen genom ett särskilt tidsbegränsat förordnande, med 

en bastjänst som kvalificerad utredare.  

________________ 

Exp: 

Kommundirektör, Tommy Ahlquist  

Personalenheten, Anna Isaksson  
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§ 377 Dnr 2020-000473 622 

Särskilda uppdrag 2020/4. Presentera ett förslag på 
upplägg med avgiftsbelagda pedagogiska måltider 
inom skolans grundskoleverksamhet 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-09-15 § 152 

Kostenheten får idag medel för inskrivna elever och inga extra medel eller 

intäkter för pedagogiskt ätande. Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 

föreslår att pedagogiskt ätande avgiftsbeläggs med 10 kr för frukost, 15 kr 

för lunch och 10 kr för mellanmål och bör antas som en taxa. Med intäkterna 

kan Kostenheten höja kvaliteten på maten genom ökad kostnad per portion 

till barnen/eleverna samt öka de ekologiska inköpen.      

Bedömning 

140401 tog Tekniska förvaltningen/Kostenheten över 

utbildningsförvaltningens kök och personal med tillhörande budget för 

verksamheten. Enligt uppgift åt pedagoger i förskolan frukost, lunch och 

mellanmål tillsammans med barnen medan skolans pedagoger endast åt 

lunch med eleverna. 

 

Enligt uppgift rymde budgeten alla kostnader men var inte detaljerad 

(uppdelad på livsmedelskostnader, förbrukningsmaterial, 

förbrukningsinventarier etc.) vilket gjorde den svår att tyda. Kostenheten 

började med detaljstyrd budget för respektive kök 2015 baserad på antal 

inskrivna barn/elever för att uppnå en rättvis fördelning av medel. Medel har 

genom åren äskats för volymökningar av elever men aldrig för vuxna. 

 

Ansvaret för kostnader gällande pedagogiska måltider inom förskola ligger 

på Kostenheten och gäller frukost, lunch och mellanmål. Inom grundskola är 

det enbart pedagogisk lunch som bekostas av Kostenheten. 

Tid har gått, rektorer har bytts ut och Kostenheten ser en förändring av 

pedagogiskt ätande. Fler pedagoger äter nu med barn/elever och på vissa 

fritidshem äter vuxna även frukost och mellanmål. 
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Kostenheten har ingen möjlighet att styra över antalet pedagoger som äter 

inom Utbildningsförvaltningen, detta ansvar ligger på respektive rektor. 

Pedagogiska måltider är idag gratis för pedagogerna medan Kostenheten har 

hela kostnaden. Det finns idag inga styrtal över hur många pedagoger som 

ska äta pedagogiskt eller en uppdragsbeskrivning som visar vilka 

arbetsuppgifter som ingår vid pedagogiskt ätande. Eftersom 

kostnadsansvaret inte ligger på Utbildningsförvaltningen så finns det heller 

inga incitament att hålla nere på antalet pedagogiska måltider.  

 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår en avgift för pedagogiska 

måltider avgränsad till rörliga kostnader såsom livsmedel och 

förbrukningsmaterial samt tillkommande moms. 

 

Frukost 10 kr 

Lunch 15 kr 

Mellanmål 10 kr 

 

Införande av avgifter för pedagogiska måltider kommer troligtvis inte mottas 

positivt av Utbildningsförvaltningens medarbetare. Erfarenhet från annan 

kommun har visat på protester samt att antalet pedagogiska måltider sjönk 

till en början för att efter en tid återgå till tidigare antal. 

 

Kostenheten har under utredningen hållit Utbildningsförvaltningens 

verksamhetschefer för förskola och skola informerade. För att inte få en 

snedfördelning mellan pedagogisk ätande personal föreslår vi tillsammans att 

avgift för pedagogiska måltider även ska gälla förskolans personal. 

 

Enligt Skatteverket är pedagogiska måltider för lärare och skolpersonal en 

skattefri förmån under förutsättning att personalen har ett tillsynsansvar, eller 

motsvarande, under måltiden. Detta oberoende av om måltiden är kostnadsfri 

eller subventionerad. 

 

Avgift för pedagogiska måltider föreslås för att få styr på kostnaderna. Med 

intäkterna kan Kostenheten höja kvaliteten på maten genom ökad kostnad 

per portion till barnen/eleverna samt öka de ekologiska inköpen. 

Avgift för pedagogisk måltid bör antas som taxa och justeras likt övriga 

taxor gällande måltider enligt KPI. 

Om förslaget antas bör det säkerställas att det finns en tydlig 

uppdragsbeskrivning kopplad till pedagogiska måltider.     
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Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat och 

föreslår dem att: 

 

avgift för pedagogiska måltider införs med: 

 

Frukost 10 kr 

Lunch 15 kr 

Mellanmål 10 kr      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-09-15 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat och 

föreslår dem att: 

 

avgift för pedagogiska måltider, som ska belasta utbildningsförvaltningens 

 

budget, införs med: 

Frukost 10 kr 

Lunch 15 kr 

Mellanmål 10 kr 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet remitterar 

ärendet till utbildningsnämnden för yttrande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till utbildningsnämnden 

för yttrande.  

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  
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§ 378 Dnr 2020-000050 109 

Besvarande av medborgarförslag - skylt och 
hundbajstunnor till nya cykelbanan i Johannishus 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-09-15 § 150 

Förslagsställaren skriver följande: Vi är många och tacksamma för den nya 

gång och cykel bana men, det börjar bli otrevligt o gå där, i iallafall mellan 

Djurtorp o samhället norrut, Väldigt mycket hundbajs till och med på 

stolpfundamenten och där i mellan, Jag vill föreslå att det snarast kommer 

upp både skylt och bajs tunnor, det är faktiskt häpnas väckande att folk är så 

nonchalanta.      

Bedömning 

Ronneby kommun är inte väghållare och råder inte över situationen annat än 

vi kan uppmana hundägare att inte rasta sina hundar på ett sätt som inte 

medför otrevligheter för gång- och cykeltrafikanter. 

Förslagsställaren bör ställa frågan till Trafikverket som är den som ansvarar 

för nämnd gång- och cykelväg.      

Förslag till beslut 

Teknik- Fritid och Kulturnämnden avslår förslaget och hänvisar 

förslagsställaren till Trafikverket.      

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslut 2020-09-15 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 

att avslå förslaget och hänvisa förslagsställaren till trafikverket. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget och hänvisa förslagsställaren till 

trafikverket. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 379 Dnr 2020-000072 109 

 Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Anlägga en 
mobil isbana på torget vintertid 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-09-15 § 147 

Per-Olof Berggren har 200302 inkommit med ett medborgarförslag om att 

anlägga en mobil isbana på torget i Ronneby. Det framgår inte i förslaget om 

förslagsställaren avser en plastbana eller en konstfrusen isbana. 

Förslagsställaren uppger heller inte syftet med förslaget.      

Bedömning 

Ronneby kommun har två isytor som är tillgängliga för allmänheten, Soft 

center arena och Ronneby isstadion. Ronneby kommun har i jämförelse med 

grannkommunerna en hög grad av tillgänglighet till isytor för allmänheten.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-09-15 

Teknik- fritid och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

avslå medborgarförslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 380 Dnr 2020-000300 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - 
Genomfartsled mellan Ronnebyvägen och 
Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-09-15 § 148 

För att underlätta trafik mellan östra och västra delen av staden, bygg ut 

Djupadalsvägen för genomfart mellan Ronnebyvägen och Viggenområdet. 

Korsning av järnvägen bör vara planfri dvs under eller över densamma.      

Bedömning 

Ronneby kommun äger inte denna väg eller någon mark som idag går 

mellan Ronnebyvägen och Viggenområdet, det är privat väg och mark. 

Denna väg är väldigt smal och begränsad belastningsmässigt då den går rakt 

igenom Djupadalsgård samt över Ronnebyån och järnvägen. Köpa in väg 

och mark samt bygga om bron och göra en planfri järnvägsövergång bedöms 

inte realistisk och ekonomisk försvarbart då det finns andra och mycket 

bättre tillfartsvägar till Viggenområdet.      

Förslag till beslut 

Teknik- Fritid och Kulturförvaltningen förslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att avslå medborgarförslaget.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-09-15 

Teknik- fritid- och kulturnämnden förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(56) 
2020-10-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 381 Dnr 2020-000288 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Gräs-
/konstgräsmatta vid ställplatsen Östra Piren 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag är inkommer gällande att förse ställplatsen på 

Ronneby Marina med gräsmattor mellan husbilsplatserna. Motiveringen för 

detta är att det skulle göra platsen med attraktiv och medföra ett större 

besökartal. Lika så är det även föreslaget att kommunen ska ha med i sina 

planer för området att förse byggnader med fiskbutik, rökeri och även en 

restaurang i framtiden.   

Bedömning 

Någon from av gräsmattor vid ställplatstserna är inte planerat sedan tidigare. 

Området i sig har under det senaste året förändrats radikalt med 

handelstorget med dess handelsbodar och fik, parken med sin lekplats och 

kommande trädplanteringar, evenemangsytan mot kajen samt servishuset 

och den lilla parken i direkt anslutning till ställplatserna. Samtidigt kommer 

entrén till området förändras så att det framöver blir tydligare att man 

kommer till ett förnyat område. Den gråa oasen av gropar, grus och asfalt 

som tidigare har varit det man såg när man nyttjade ställplatserna är inte 

längre det man ser.  

 

Att förse ställplatserna med någon from av gräsytor mellan samtliga 

husbilsplatser skulle medföra stora kostnader i drift och underhåll för 

Gatuenheten samtidigt som införskaffandet av gräsmattorna inte är 

medräknad i projektet.  

 

Gällande förslaget med fiskbutik, rökeri oh restaurang är det följt möjligt att 

använda någon av handelsbodarna till en butik samt fiket till lättare förtäring, 

i övrigt är den utbyggnad som är utförd det som gäller för platsen. Längst 

upp i norr på piren bedrivs det redan idag försäljning av fisk.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.  
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Deltar i debatten 

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

Johansson (SD).  

Yrkanden 

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

 

Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 382 Dnr 2020-000006 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(56) 
2020-10-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 383 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

 

 Bräkneåns Vattenråd, Information till medlemmarna i Bräkneåns 

Vattenråd 

 Ivar Scotte, Gyllene koppen – Nominera årets föreningsvänligaste 

kommun2020 

 SKR, Cirkulär 20:37, 20:38 

 

Protokollsutdrag 

 Teknik-, fritid- och kulturnämnden 20200915 § 141, § 154  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


