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§ 179 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 180 Dnr 2020-000009 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten. 

Informationen berör följande: 

- En översyn av statistik från UC har gjorts vad avser konkurser i år. 

- Dialog har upprättats mellan kommunen och trafikverket vad avser 

arbetet med att få till ett mötesspår för tåg i Kallinge.  

- Svenskt Näringslivs rapport om näringslivsklimatet i Ronneby. 

Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD), Åsa Evaldsson (M) och Bengt Sven Åke Johansson 

(SD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschefen 
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§ 181 Dnr 2020-000271 101 

Information - FOU Region Blekinge 

 

Sammanfattning  

Rosé-Marie Nilsson, verksamhetschef vid Blekinge Kompetenscentrum, ger 

information om forsknings- och utvecklingsavtal som är tecknat mellan 

kommunerna och Regionen i Blekinge.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 182 Dnr 2020-000259 040 

Tertialrapport 2020-04-30 

 

Sammanfattning  

Härmed avges tertialrapport per 2020-04-30. Rapporten indikerar ett negativt 

årsresultat om 12,2 mkr, vilket är 14,4 mkr sämre än budget. 

 

Centrala konton och förutsättningar 

Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott på 38,6 mkr. 

Detta under antagande att KS och KF:s reserver för oförutsett och KF:s extra 

reserv används helt under 2020. Krisledningsnämnden har genom sina beslut 

tagit en del av reserverna i anspråk. 

 

Nämnderna 

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskridande med 53,0 mkr mot 

budget. Det är socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden som står för 

de största budgetavvikelserna i kronor räknat. 

 

För mer information se tertialrapporten och nämndernas rapporter.    

Bedömning 

Tertialuppföljningen 2020-04-30 präglas i år av extra stor osäkerhet med 

anledning av den pågående Coronapandemin. Osäkerheten gäller framförallt 

intäktssidan på centrala konton men också verksamheternas kostnader. Av 

försiktighet antas centrala reserver behöva användas.   

 

I prognosen har beaktats besked 18/5 om tillskott om 3 miljarder till Sveriges 

kommuner samt information om att staten ersätter sjuklönekostnader även 

juni och juli, tidigare gällde bara april och maj.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

 

Redovisningen av ”Uppdrag till verksamheten 2020” noteras till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

(C), Roger Gardell (L), Jan-Eric Wildros (S), Magnus Johannesson (S), 

Magnus Pettersson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Nicolas Westrup 

(SD), Lova Necksten (MP), Jan-Eric Wildros (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att kommunstyrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att följa upp 

samtliga nämnders besparingsåtgärder och arbete med att nå budget i balans.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

1. Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

2. Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till 

kommunfullmäktige. 

3. Redovisningen av ”Uppdrag till verksamheten 2020” noteras till 

protokollet. 

4. Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt kommunstyrelsens arbetsutskott att 

följa upp samtliga nämnders besparingsåtgärder och arbete med att nå budget 

i balans. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnden  

Ekonomienheten 
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§ 183 Dnr 2020-000258 040 

Information om kommunens krediter 2020-04-30 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2020-04-30 till 246 (246) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2019-12-31. 64 (66) % av kommunens 

lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 

44 (44) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.  

 

Riksbankens styrränta ligger från 2020-01-08 på 0,00 % (-0,25 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tills vidare, 

vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 
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kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har 

förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta 

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att rapportera 

beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till 

kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

2. Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Ekonomienheten  
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§ 184 Dnr 2020-000158 040 

Utredning om översyn av möjliga besparingar för 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

I slutet av april, hade direktionen för Räddningstjänsten samt företrädare för 

medlemskommunerna (Karlskrona och Ronneby) möte för att diskutera de 

ekonomiska förutsättningarna för förbundet framöver. 

En bidragande orsak till detta är de besparingsting som ålagts 

Räddningstjänsten. I enlighet med lämnat uppdrag från Ronneby kommun 

har direktionen även överlämnat konsekvensbeskrivning av hur ålagda 

besparingar riskerar att påverka räddningstjänstorganisationen. Därutöver 

diskuterades eventuellt andra möjliga förändringar. 

 

Efter detta möte hade medlemskommunerna eget möte, där 

överenskommelse träffades om att det borde vara rimligt att låta någon 

utomstående, och därmed även oberoende person som är insatt i den 

kommunala räddningstjänstens uppdrag att genomföra en neutral utredning, 

som hjälp åt räddningsledningen. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka 

att det är förbundet, och ingen annan som beslutar om de slutliga 

besparingarna. Begränsning är dock att besparing som övervältrar kostnader 

på medlemskommunerna inte kommer att accepteras. 

 

Då förbundet är en egen juridisk person, så är det förbundet och inte 

medlemskommunerna som kan anlita någon för att genomföra motsvarande 

utredningen. Medlemskommunerna har däremot enligt förbundsordningen 

rätt att väcka ärende om att en utredning ska genomföras. Denna utredning 

ska då i enlighet med medlemskommunernas önskemål vara helt 

förutsättningslös, och inte påverkad av förbundet. Då medlemskommunerna 

samtidigt står för finansieringen så blir det heller inte någon belastning för 

förbundet. Samtidigt har medlemskommunerna rätt att erhålla 

utredningsrapporten i dess helhet. 

 

För att underlätta en samskrivning, och därmed finansiering av de båda 

kommunernas ökade åtagande så ska förbundet fakturera kostnaden till 

medlemskommunerna i enlighet med fördelningstalen. Vid behov av 

alternativ finansiering utöver ”inom kommunstyrelsens befintliga ramar” 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(117) 
2020-06-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

inom respektive kommun, får den medlemskommunen i så fall göra ett 

internt ärende för detta ändamål i så fall.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningarna i Karlskrona och Ronneby kommuner gör 

en gemensam skrivning och föreslår kommunstyrelserna i de båda 

kommunerna  

 

1. att väcka ärende i direktionen om att tillsätta en extern oberoende 

utredare som ska ge förslag på möjliga besparingsåtgärder för 

Räddningstjänsten Östra Blekinge. Denna utredning ska även i sin 

helhet delges medlemskommunerna 

 

 
2. att medlemskommunerna står för denna utredningskostnad om 

maximalt 300 000 kr, och att detta fördelas i enlighet med gällande 

fördelningstal, (Karlskrona 61,5% och Ronneby 38,5%). Den slutliga 

kostnaden till respektive medlemskommuner faktureras av förbundet 

till medlemskommunerna under 2020 

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. att väcka ärende i direktionen om att tillsätta en extern oberoende 

utredare som ska ge förslag på möjliga besparingsåtgärder för 

Räddningstjänsten Östra Blekinge. Denna utredning ska även i sin 

helhet delges medlemskommunerna 

 

2. att medlemskommunerna står för denna utredningskostnad om 

maximalt 300 000 kr, och att detta fördelas i enlighet med gällande 

fördelningstal, (Karlskrona 61,5% och Ronneby 38,5%). Den slutliga 

kostnaden till respektive medlemskommuner faktureras av förbundet 

till medlemskommunerna under 2020. Ronneby kommuns del av 

utredningskostnaderna finansieras genom kommunstyrelsens 

ordförandes konto för oförutsedda utgifter. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunstyrelsen i Ronneby kommun väcker ett ärende i direktionen om 

att tillsätta en extern oberoende utredare som ska ge förslag på möjliga 
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besparingsåtgärder för Räddningstjänsten Östra Blekinge. Denna utredning 

ska även i sin helhet delges medlemskommunerna. 

 

2. Kommunstyrelsen godkänner att medlemskommunerna står för 

utredningskostnaden om maximalt 300 000 kr, och att detta fördelas i 

enlighet med gällande fördelningstal, (Karlskrona 61,5% och Ronneby 

38,5%). Den slutliga kostnaden till respektive medlemskommuner faktureras 

av förbundet till medlemskommunerna under 2020. Ronneby kommuns del 

av utredningskostnaderna finansieras genom kommunstyrelsens ordförandes 

konto. 

________________ 

Exp: 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge  

Karlskrona kommun 

Tommy Ahlqvist, kommundirektör Ronneby kommun 

Carl-Marin Lannér, kommundirektör Ronneby kommun  
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§ 185 Dnr 2020-000189 678 

Lokalbehov avs förskoleavdelningar vid 
Espedalsskolan 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-26 §126 att anslå investeringsmedel 

om 3 664 500 kronor till teknik- fritid och kulturnämnden. Det är mark och 

exploateringsenheten som kommer att ansvara för och genomföra 

investeringen. Anslaget bör anslås mark och exploateringsenheten under 

kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återta tidigare beslut att bevilja 

investeringsmedel avseende paviljonger Espedalsskolan om 3 664 500 kr till 

teknik- fritid- och kulturnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel avseende 

paviljonger Espedalsskolan om 3 664 500 kronor till kommunstyrelsens 

mark- och exploateringsenhet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige återtar tidigare beslut att bevilja investeringsmedel 

avseende paviljonger Espedalsskolan om 3 664 500 kr till teknik- fritid- och 

kulturnämnden.  

2. Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel avseende paviljonger 

Espedalsskolan om 3 664 500 kronor till kommunstyrelsens mark- och 

exploateringsenhet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att återta tidigare beslut 

att bevilja investeringsmedel avseende paviljonger Espedalsskolan om 

3 664 500 kr till teknik- fritid- och kulturnämnden.  

2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

investeringsmedel avseende paviljonger Espedalsskolan om 3 664 500 

kronor till kommunstyrelsens mark- och exploateringsenhet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 186 Dnr 2020-000304 101 

Informationsärende - Digitaliseringsarbete 

 

Sammanfattning  

Tobias Ekberg, IT-chef, och Emma Hessbo, digitaliseringsstrateg, ger 

information om digitaliseringsarbetet i Ronneby kommun.      

Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Åsa Evaldsson (M). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

IT-enheten, Tobias Ekberg 

Strategiska utvecklingsenheten, Emma Hessbo 
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§ 187 Dnr 2019-000689 253 

Markköp från Ronneby 24:7 till Frej 2 

 

Sammanfattning  

För att möjliggöra byggnation av ett garage önskar fastighetsägaren till Frej 

2 köpa till mark från fastighet Ronneby 24:7. Marken är detaljplanerad som 

kvartersmark.  

Bedömning 

Fastighetsägare till Frej 2 i Ronneby har inkommit med en ansökan om att få 

köpa till mark från Ronneby 24:7, markerad på kartbild. Detta för att 

möjliggöra en byggnation av garage.  

 

Marken är detaljplanerad som kvartersmark och något kommunalt intresse 

för marken föreligger inte. Priset är i enlighet med fastställda riktlinjer satt 

till 165kr/kvadratmeter. 

 

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns upprättad och 

biläggs denna skrivelse. 

 

Vid godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen att 

godkänna överenskommelse om fastighetsreglering 

Arbetsutskottets beslut 2020-05-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering, till 

detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Exploateringsingenjör, Sara Jonasson  

Sökande 
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§ 188 Dnr 2019-000215 4310 

Snittinge - Åtgärd för fiskvandring  

 

Sammanfattning  

Dammen vid Snittinge i Bräkne-Hoby är ett vandringshinder i Bräkneån som 

hindrar ån från god ekologisk status, något som upptas i Emåförbundets 

utredning beställt av Länsstyrelsen i Blekinge år 2007.  

Åtgärd krävs för att underlätta fiskvandringen uppströms och stärka 

Bräkneåns bestånd av öring och i viss mån ål, samt gynna reproduktionen av 

de hotade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. 

Säkerhetsutredning som genomförts har även påvisat åtgärdsbehov för 

dammkonstruktionen. 

Uppdrag gavs till WSP, efter en förnyad konkurrensutsättning, för att 

kartlägga vilka åtgärder som finns för att uppnå en god fiskvandring men 

även för att skapa en säkerhet kring dammen. I uppdraget ingick även att 

studera de föreslagna åtgärdernas möjlighet att få tillstånd i mark- och 

miljödomstolen.  

WSP:s utredningar och rapporter visar fem olika alternativ på lösningar där 

de även upplyser fördelar och nackdelar med de olika alternativen, kostnader 

och genomförbarhet. Ett sjätte alternativ finns även med i utredningen som 

beskriver möjligheterna och kostnaderna för en utrivning.  

Parallellt med detta har det även utförts en konsekvensutredning och 

bedömning av dammsäkerhetsklassning där Snittingefallet föreslås med 

Dammsäkerhetsklass B 

 

Alternativ 1 – Omlöp 

En fiskväg med en längd på ca 255 meter belägen på den högra stranden, där 

det är lättast att förlägga, med en lutning om ca 2 %. Föreslagen fiskväg 

kommer att möjliggöra uppströmsvandring för samtliga förkommande arter 

och åldersstrukturer i vattensystemet. Genom fiskvägen möjliggörs även 

nedströmsvandring. 

Hela stigrännan utformas enligt vedertagna principer för naturlika fiskvägar, 

vilket bland annat innebär att rännan bekläs med natursten av varierande 

storlek samt utplacerade stenblock för att skapa ett gynnsamt flöde. 

Fiskvägen är dimensionerad för att kunna hantera flöden upp till MQ 

(medelvattenföring) vilket motsvarar ett flöde på ca 3 m3/s. Utifrån upprättat 

varaktighetsdiagram kommer fiskvägen att kunna ta hela vattenföringen 
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under ca 65 % av tiden. Vid flöden över 3 m3/s sker avbördningen även via 

utskoven och eller överfallsdammen.  

För- och nackdelar  

 Medger passage för samtliga arter och tillväxtstadier.  

 Fungerar som habitat för fauna och flora.  

 Bedöms smälta in väl i omgivningen.  

 Kräver relativt sett lite underhåll och skötsel.  

 Dimensioneras för att kunna hantera stora flöden vilket innebär att 

fiskvägen under långa perioder kommer att vara den enda 

vandringsvägen (inget konkurrerande flöde i form av spill från 

dammen).  

- Utrymmeskrävande.  

- Kräver ingrepp i områdets naturmiljö men på sikt bedöms fiskvägen 

smälta in väl i omgivningen. 

- Har ej rådighet av den mark som krävs för att anlägga omlöp. 

Kostnader 

Kostnaderna för att anlägga den naturliga fiskvägen uppskattas till 8 miljoner 

kronor.  

 

Alternativ 2 – Slitstrappa 

Som alternativ till ett omlöp har en teknisk fiskväg i form av en slitstrappa 

studerats. Slittrappan utformas med ca 3 m långa och 1,8 m breda pooler. 

Fallhöjden mellan varje enskild pool har satts till 0,12 m vilket, baserat på 

rådande fallhöjd ger ca 42 pooler och en fiskvägslängd om ca 120 m. För att 

begränsa arbetsområdet och därmed ingrepp i naturmiljön anläggs fiskvägen 

i ett sicksackmönster inom ett begränsat område nedströms dammen. Vid 

varje vändpunkt anläggs vilopooler. 

Fiskvägen är dimensionerad för att kunna hantera flöden upp till 0,5 m3/s. 

Utifrån upprättat varaktighetsdiagram kommer fiskvägen att kunna ta hela 

vattenföringen under 20 % av tiden. Vid flöden över 0,5 m3/s sker 

avbördningen via utskoven och eller överfallsdammen. 

För- och nackdelar  

 Fungerar för de flesta arter och tillväxtstadier.  

 Mindre utrymmeskrävande än en naturlik fiskväg.  
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- Hanterar ett betydligt mindre flöde vilket göra att det under långa 

perioder kommer att ske ett spill över dammen. Detta kan skapa en 

alternativ vandringsväg (valmöjlighet) för den uppströmsvandrande 

fisken.  

- Oklar funktion för nedströmvandrande fisk. Då spilltappning från 

dammen kommer att behöva ske i stor omfattning kommer särskilda 

anpassningar för nedströmsvandrande fisk att krävas.   

- En slitstrappa kommer att utgöra ett stort och onaturligt inslag i 

naturmiljön, vilket bedöms påverka upplevelsen i området negativt. 

- Större skötsel- och underhållsbehov än en naturlik fiskväg.  

- Ökad risk för att ohärdad betong kommer i kontakt med åvatten 

under entreprenaden.    

- Har ej rådighet av den mark som krävs för att anlägga slitstrappa.  

Kostnader 

Kostnaderna för att anlägga slitstrappan uppskattas till 12 miljoner kronor 

 

Alternativ 3 – Siphon  

Fiskvägen Siphon Fish Ladder är en prefabricerad fiskväg som utvecklats av 

det nederländska bolaget Fish Flow Innovation. Detta bolag har, utöver 

Siphon Fish Ladder, även andra typer av fiskvägslösningar och fiskvänliga 

turbiner att erbjuda. Förtagets ambition är att bidra till att lösa problematiken 

kring vandringshinder och förhindra skador på fisk genom skräddarsydda 

produkter. Enligt uppgift från leverantören finns Siphon-fiskvägen 

installerade på platser i Nederländerna, Belgien och Storbritannien. Tekniken 

har inte installerats i Sverige eller Norden men försök till att sälja in tekniken 

har gjorts, bland annat till Ronneby kommun. 

Vid utformningen av Siphon-fiskvägen vid Snittingedammen har WSP utgått 

från tillverkarens rekommendationer ”Fish Pass Brief” och tidigare förslag 

från Fish Flow Innovatio) och anpassat förslaget efter platsens 

förutsättningar. Fiskvägen ges därmed en utvändig diameter på 1600mm, 

100mm höjdskillnad mellan varje kammare och cc 1500 mm mellan 

kammarväggarna. Anpassat till Snittingefallet får Siphonen en total längd på 

ca 100 m med ca 60 st kammare. 

Optimalt flöde enligt tillverkaren för en Siphon med diameter 1600 mm 

(som rekommenderas vid Snittingefallet) ligger mellan 60–80 l/s. Fiskvägen 

utformas invändigt så att steghöjden mellan bassängerna blir 100 mm.   

Vakuumpumpen tillsammans med nivågivare reglerar den högsta/lägsta 

vattennivån över krönet på fiskvägen och kontrollerar på så vis även 

storleken på flödet. vakuumpumpen slås på/av vid specificerade 
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gränsvärden. Enligt uppgift från tillverkaren går pumpen ca 6 gånger per dag 

och då med en effekt som är mindre än 1kW.   

För- och nackdelar 

 Genomförda studier visar att Siphonen passeras av flertalet arter och 

av olika tillväxtstadier. (Andelen stor fisk, över ca 50 cm, är dock 

mycket låg)   

 Påverkan till följd av isbildning och drivgods bedöms som liten då 

vattenintaget ligger en bit under ytan. Detta behöver dock studeras 

vidare för svenska förhållanden.   

 Genomföring i damm kan undvikas helt tack vare konstruktionens 

utformning. Detta är främst en stor fördel vid fyllningsdammar 

medan vinsten är mindre vid betongdammar som generellt är lättare 

att täta.  

 Principen tillåter stor variation av upp- och nedströmsvattenyta.  

- Siphonen kan endast hantera små mängder vatten vilket bedöms vara 

en stor nackdel vid Snittinge, där det finns förutsättningar att ta ett så 

stort flöde som möjligt i en fiskväg. Att fiskvägen tar lite vatten gör 

dock tekniken intressant i mindre vattendrag med små flöden där 

kraftproduktionsintressen ska beaktas.   

- Fiskvägens funktion för stora individer är tveksam.  

- Tekniken är inte beprövad eller utvärderad under svenska 

förhållanden.  

- Fiskvägens princip för anlockning av fisk har inte kunnat styrkas. 

- Fiskvägen rekommenderas inte av Storbritanniens fiskvägsexpert 

eftersom det råder tveksamheter rörande dess funktion för laxfisk.  

- För att fiskvägen ska fungera krävs inkoppling av el för att driva 

vakuumpumpen (krävs för att fiskvägen ska fungera). Enligt uppgift 

från leverantören är strömförbrukningen dock låg och kan lösas med 

installation av solpanel. Jämfört med övriga studerade alternativ 

bedöms detta dock vara en nackdel.  

- Kräver regelbundet underhåll och drift. Detta krävs även för de andra 

fiskvägarna men bedöms vara extra viktigt för Siphonen eftersom en 

fungerade el är en förutsättning för dess funktion.   

- Relativt stora investeringar för en ny och relativt obeprövad teknik.  

- Oklar funktion för nedströmvandrande fisk. 

- Har ej rådighet av den mark som krävs för att anlägga siphonen. 
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Kostnader 

Kostnaderna för att anlägga Siphonen uppskattas till 11 miljoner kronor.  

 

Alternativ 4 – Inlöp 

Ett inlöp anläggs i det befintliga vattendraget, uppströms den dämmande 

konstruktionen. Det aktuella vattnet delas upp av en skiljekonstruktion. På 

ena sidan skiljekonstruktionen behålls den höga vattenspegeln, medan 

motsatt sida används för att skapa fiskvägen, som genom sin längsgående 

sluttning tar upp nivåskillnaden mellan nedre och övre vattenyta. Vid högre 

vattenflöden i systemet strömmar vatten över skiljekonstruktionen och ger 

ett ökat flöde till fiskvägen. Fiskvägens totala längd (inlöp inklusive 

upptröskling nedströms dammen) blir totalt ca 250 m med en genomsnittlig 

lutning om 2 %. 

Stigränna i inlöpet, där fisken ska vandra byggs upp enligt vedertagna 

principer för naturlika fiskvägar, d.v.s. med en bottenstuktur av naturligt 

avrundade stenar i varierande fraktioner för att efterlikna en naturlig 

strömvattenmiljö. Stigrännan ges en v-formad tvärprofil som är anpassade 

för fiskvandring vid såväl låga som höga flöden i vattendraget. Inlöpet 

anpassas i likhet med omlöpet för att kunna hantera flöden på upp till ca 3 

m3/s.    

Då planerade arbeten måste ske i torrhet kommer den berörda 

vattendragssträckan att behöva torrläggas med tillfällig förbiledning av 

vatten. Torrläggning av arbetsområdet görs genom installation av 

fångdammar uppströms och nedströms arbetsområdet, vattenledningar med 

självfall och pumplösningar. 

Att anlägga en fiskväg i form av ett inlöp i betong, i ett vattendrag, är en 

avancerad byggprocess med omfattande arbete. Arbetet kommer därför 

troligtvis behöva ske i etapper utsträckt över flera säsonger. 

Kostnader 

Den uppskattade kostnaden för att anlägga ett inlöp vid Snittingedammen 

uppgår till drygt 35 miljoner kr. 

 

Alternativ 5 – Upptröskling  

Tillsammans med WSP gjorde Ignita en förstudie mellan år 2014 och 2016 

där upptröskling vid Snittingedammen studerades. Detta arbete har man 

granskats och reviderats det försagt. 

I det gamla förslaget kollade man på en lutning om 6 %. 

En fiskväg med en lutning om 6 % på en sträcka av ca 90 bedöms vara en 

relativt svår passage för flera fiskarter och tillväxtstadier. Fiskvägen bedöms 
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dock kunna fungera väl för starksimmande havsöring. Om samtliga arter ska 

beredas passage bör fiskvägens stigning generellt inte överstiga ca 2 %. 

I det reviderade förslaget har upptrösklingen, liksom omlöpet, givits en total 

medellutning på 2% med kortare partier med brantare lutningar. 

Upptrösklingens totala sträcka ökas därmed från ca 90 till 250m. 

Insteget till fiskvägen förläggs ca 60 m nedströms befintligt damm. För att 

undvika omfattande bergssprängning och för att anpassa upptrösklingen efter 

de naturliga markförhållandena ges den första delen av upptrösklingen en 

brantare stigning på ca 4%. Uppströms befintlig damm flackar lutningen ut 

till i medeltal 1,6 % under ca 130 m och följer därefter den naturliga botten i 

möjligaste mån. Genom att utnyttja å-fårans hela bredd finns goda 

förutsättningar för att skapa lek- och uppväxtområden. Uppströms bron 

fortsätter upptrösklingen av fiskvägen, som avslutas med en ny dammkropp. 

Dammen utformas eventuellt som en fyllnadsdamm med tätkärna av 

stålspont. 

Med flöden upp till ca 500 l/s går allt vatten i fåran som är ca 0,5m djup och 

har en släntlutning 1:2. Därefter blir sektionen betydligt flackare vilket 

möjliggör större flöden i fiskvägen med fortsatt låga vattenhastigheter. 

Strömstyrande stenblock placeras även ut i fiskvägen för att ytterligare 

dämpa vattenhastigheten och skapa naturliga viloplatser för 

uppströmsvandrande fisk. 

Till lika med Inlöp måste detta arbete utföras i torrhet. 

Kostnader 

Den uppskattade kostnaden uppgår till ca 17 miljoner kr. 

 

Alternativ 6 – Utrivning  

För vattenmiljöer har dammar generellt en negativ effekt då de förändrar den 

ursprungliga strömvattenmiljön till sjölikande system. Strömmande vatten 

utgör de sötvattensmiljöer med högst biologisk mångfald och med generellt 

höga skyddsvärden. Dessa miljöer har försvunnit på många platser, b.la. till 

följd av omfattande utnyttjande av strömmande vatten. Den kanske mest 

påtagliga negativa konsekvensen till följd av dammar är att konnektiviteten 

går förlorad d.v.s. möjligheten till fri spridning av flora och fauna i ett 

vattensystem. Många arter är helt beroende av att kunna vandra för att 

fullfölja sin livscykel t.ex. öring, många musselarter m.fl. arter.  

Som tidigare nämns har Snittingefallet under lång tid utnyttjats för att ta 

tillvara på vattnets kraft genom kvarnar, sågar och kraftproduktion. Om och i 

vilken omfattning dessa aktiviteter har inneburit att fallet har förändrats är 

inte känt. Man kan dock på goda grunder anta att åtgärder har vidtagits för 

att vinna fallhöjd. Vid enbart en utrivning är det därför inte säkert att man 
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återgår till de naturliga referensförhållandena eller att fiskvandring 

möjliggörs i önskad omfattning, ytterligare anpassningar kan därför behöva 

ske. Hur omfattande åtgärder som krävs och om de är motiverade har inte 

studerats i detalj. Men om en upptröskling förutsätts, likt den som föreslås 

nedanför dammen för fiskvägsalternativet inlöp tillkommer en kostnad om 

ca 5 miljoner kr. 

Att riva ut en damm, i kombination med eventuella anpassningsåtgärder, kan 

därför vara en åtgärd som medför stora positiva effekter för den naturliga 

ekologin i ett vattensystem. Samtidigt ska man vara medveten om att 

dammutrivningar kan medföra negativa konsekvenser både på kort och lång 

sikt, beroende på vilka värden som beaktas (särskilt sociala och kulturella 

värden). Någon djupare analys av potentiella miljö- och/eller andra 

konsekvenser till följd av en utrivning har inte skett i WSP:s uppdrag. 

Jämfört med övriga presenterade förslag bedöms dock miljökonsekvenserna 

bli små. Ingen hänsyn till värdet av en bibehållen vattenspegel, eller annan 

kulturmiljö ligger dock till grund för denna bedömning.   

Kostnader  

Utrivning som separat post och fristående från övriga åtgärder, uppskattas 

till ca 1,5 miljoner kr. 

Vid en eventuella åtgärder nedanför dammen uppskattas kostnaderna till 6,5 

miljoner kr. 

--- 

Uppskattade kostnader för de olika alternativen inkluderar projektering, 

projektledning och totalentreprenad till färdigställd och slutbesiktad fiskväg.  

Uppskattade kostnader inkluderar till exempel inte byggherrekostnader så 

som egen nerlagd tid, eventuell inlösen av mark, framdragning av el, 

kostnader i samband med tillståndsansökan, avgifter till myndigheter, drift- 

och servicekostnader, eventuell sanering av mark m.m. 

Servicekostnader för allmänt underhåll och skötsel samt reglering av luckor 

uppskattas till ca 100 000 kronor per år. Fiskräknare, som kan komma att 

krävas av myndigheterna, uppskattas till ca 1 miljon kronor att 

färdiginstallera. Därutöver tillkommer en årlig bedömd kostnad om ca 100 

000 kronor för drift, underhåll och databearbetning. 

Utöver kostnaderna med att anlägga ett omlöp enligt alternativ 1,en 

slitstrappa enligt alternativ 2, en siphon enligt alternativ 3 eller ett inlöp 

enligt alternativ 4 tillkommer kostnader för att restaurera dammen. 

Kostnaderna för detta uppgår enligt genomförd dammsäkerhetsutredning till 

någonstans mellan 5 och 10 miljoner kronor. 
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Värdering av studerade fiskvägsförslag  

 

Aspekter Max  

poäng 

Omlöp Slits- 

trappa 

Siphon Inlöp Upp- 

tröskling 

Ut- 

rivning 

Konnektivitet 50 45 40 25 45 45 50 

Stömhabitat 10 5 2 1 5 6 10 

Anläggningskomplexitet 10 8 5 10 1 5 8 

Ekonomi inkl. drift  

underhåll 

50 25 20 20 10 20 50 

Miljökonsekvenser  

byggnation (Natura  

2000) 

20 15 18 20 1 5 20 

Möjlighet erhålla  

tillstånd (risk) 

50 50 40 1 20 25 50 

Genomförandeanalys  

(miljö, teknik,  

ekonomi, juridik) 

190 148 125 77 82 106 188 

Värdering av aspekter  

 

Aspekter Begreppsförklaring 

Konnektivitet Möjligheter för organismer att kunna förflytta sig i ett 

vattensystem. Kan för vissa arter vara livsavgörande. Den 

primära funktionen med en fiskväg är att uppnå hög 

effektivitet dvs goda möjligheter till förflyttning upp- och 

nedströms (konnektivitet). 

Stömhabitat Många arter är beroende av strömmande vatten för lek, 

reproduktion, uppväxt, födosök mm. Generellt är dessa 

miljöer artrika. Strömvattenmiljöer har minskat till följd av 

mänsklig påverkan i de flesta vattensystem.  

Åtgärder för att återskapa strömmande vatten beskrivs som 

en viktig åtgärd i bevarandeplanen för Bräkneåns Natura 

2000-område.   
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Anläggningskomplexitet Hur omfattande byggnadsåtgärder som krävs för att 

etablera fiskvägen. 

Ekonomi inkl. drift underhåll Kostnader för att anlägga och drifta fiskväg inklusive 

underhåll av damm. Anläggningskomplexitet avspeglas 

ofta i denna aspekt. 

Miljökonsekvenser byggnation i 

Natura 2000- område  

Hur stora miljökonsekvenser kan fiskvägen förväntas ge 

upphov till under anläggningsskedet och hur stor bedöms 

påverkan på Natura 2000 bli. 

Möjlighet erhålla tillstånd  Hur bedöms möjligheten att få tillstånd till en viss typ av 

fiskväg. 

Begreppsförklaring av värderade aspekter för val av fiskvägslösning vid 

Snittingefallet. 

 

Skyldigheter för underhåll av dammar i dammsäkerhetsklass B 

En konsekvensutredning och bedömning av dammsäkerhetsklass har tagits 

fram av WSP där man har räknat med värsta fall scenario för vad som skulle 

kunna hända om ett dammbrott skulle ske.  

Man började utreda rekreationsområdet i direkt anslutning till dammen där 

man såg risker med förlust av människoliv. Även om möjligheten skulle 

finnas att ta bort möjligheten till att vistas kring dammen kvarligger en risk 

för urspolning av järnvägsbron 450 meter nedströms. Med en sådan 

allvarlighetsgrad föreslår WSP att man klassar Snittinge till en 

dammsäkerhetsklass B, vilket är den näst största klassningen som medför 

”Stor betydelse från samhällig synpunkt” 

Att ha en damm i dammsäkerhetsklass B innebär att betala en årlig avgift 

och rapportera till Länsstyrelsen, upprätta och arbeta efter ett 

säkerhetsledningssystem och vart tionde år göra en helhetsbedömning av 

dammens säkerhet. Vad detta kommer att kosta i monetära termer är inte 

uppskattat i nuläget. 

--- 

Med detta underlag och dess kostnader kommer det vid utförandetillfället 

samt i framtiden bli billigare med en utrivning.  

Vid en sammanvägd bedömning och i jämförelse med övriga studerade 

förslag framstår utrivning (med eller utan anpassningsåtgärder) som den 

mest kostnadseffektiva lösningen. Vidare föreligger inga framtida kostnader 

för drift och underhåll. Även ur fiskvandringssynpunkt bedöms en utrivning 

skapa bäst förutsättningar för hög passageeffektivitet då hela flödet tas på 
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samma plats. Genom en utrivning tillskapas dessutom en relativt lång 

strömsträcka till gagn för åns strömvattenberoende arter.   

Åtgärderna bedöms kunna genomföras med relativt liten påverkan på 

vattendragets och närområdets biologiska värden. Åtgärderna bedöms inte 

heller stå i konflikt med utpekade Natura 2000 arter, en utrivning ligger 

snarare i linje med områdets bevarandeplan. Förutsedda negativa 

konsekvenser av en utrivning bedöms vara påverkan på kulturmiljö och 

landskapsbild till följd av att vattenspegeln uppströms sänks av.   

Förutsättningarna för att vinna framgång med en utrivning i domstol bedöms 

som mycket god, då tillstånd till utrivning alltid ska medges. Samtidigt visar 

studier positiva reaktioner efter en utrivning med rinnande vatten och en helt 

ny rekreationsmöjlighet..  

Bedömning 

Med ovanstående sammanfattning samt med bifogade rapporter och material 

är den bästa lösningen en total utrivning med återgående till naturlig åfåra. 

Med denna lösning kommer man få ett godkänt beslut i domstol och ingen 

åverkan kommer att utföras i nyckelbiotopsområde. Åtgärden med en sänkt 

damm kommer medföra en helt ny naturupplevelse men nya arter i området 

samt helt andra möjligheter till rekreation.  

Även med en ny dammanläggning så kommer dammsäkerhetsklass B 

kvarligga och oron för järnvägsbron som uppdagades under de höga flödena 

2020 kommer kvarstå.  

Enbart vid en total utrivning kommer en dammsäkerhetsklassning inte vara 

aktuell och inte heller ett dammbrott vid höga vattenflöden.  

Förslag till beslut 

Att besluta om total utrivning med åtgående till naturlig åfåra.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att återremittera 

ärendet till mark- och exploateringsenheten för att innan slutligt beslut 

samråda med Bräkne-Hoby samhällsförening och Bräkneåns vattenråd. 

Inriktningen innan slutligt beslut är ett omlöp enligt alternativ 1 i 

utredningen. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet ärendet till mark- och 

exploateringsenheten för att innan slutligt beslut samråda med Bräkne-Hoby 

samhällsförening och Bräkneåns vattenråd. Inriktningen innan slutligt beslut 

är ett omlöp enligt alternativ 1 i utredningen. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng  

Exploateringsingenjör, Daniel Camenell  
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§ 189 Dnr 2019-000710 001 

Lokalutredning Stadshuset  

 

Sammanfattning  

Här följer en uppdatering i utredningen om Stadshusets lokaler och behovet 

av åtgärder för att åtgärda bristen på tillräckliga lokaler.  

Bedömning 

Sedan ärendet återremitterades då föreslagna externa lokaler inte var klara 

för inflyttning har ytterligare en koll av marknaden gjorts efter lämpliga 

lokaler. Ett flertal andra lokaler har tittats på, men bedöms vara mindre 

lämpliga än föreslagna lokaler i Kv. Ernst 7, med avseende på både läge och 

ändamålsenlighet utan allt för stora ombyggnationer och 

investeringskostnader. 

 

Nu har nuvarande hyresgäst Arbetsförmedlingen sagt upp sitt hyresavtal i 

aktuella lokaler till årsskiftets utgång och därmed är tidigare offererat 

andrahandskontrakt inte längre aktuellt.  

Istället har dialog med fastighetsägaren Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, 

återupptagits gällande lämpliga ytor för Ronneby Kommun att hyra. 

Förslaget är att hyra erforderliga kontor till Personalenheten med några 

kontor som marginal för eventuellt utökat behov samt efterfrågad 

utbildningslokal. 

 

En yta om ca 600 kvm har därför föreslagits och hyresnivån från SBB ligger 

på ca 1200 kr/kvm + anpassningar vilket innebär att hyran förväntas hamna 

på maximalt 800 000 kr per år. 

Till detta kommer viss driftskostnad såsom el, larm, städning till en 

uppskattad kostnad av 100 000 kr per år. 

Fråga har även ställts till Arbetsförmedlingen om möjligheten att ta över 

möblemang för att undvika nyinköp. 

 

För att på allvar komma tillrätta med Stadshusets trångboddhet bedöms det 

nu även nödvändigt att ta höjd för ombyggnationer i aktuellt förslag. Ett stort 

antal nya tjänster har införts det senaste året och många medarbetare arbetar 

nu på temporära arbetsplatser eller i delade kontor i väntan på att tillräckligt 

antal kontor ska frigöras. 
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Som tidigare beskrivet finns möjligheten att öka antalet kontor genom att 

bygga om större 3-modulskontor till mindre 2-moduler. 

Totalt finns maximalt 13 platser där det är möjligt, vilket skulle generera i 

lika många antal nya kontor. Lämpligt för ombyggnation är dock 6-10 

platser där fler kontor är mer önskvärt än större kontorsyta. 

Kostnad för detta uppskattas till ca 100 000 kr per ombyggnation, inklusive 

väggar, golv, dörrar, el, belysning, undertak, ventilation. I den kostnaden är 

ungefär hälften kostnad för ytskikt vilket innebär att dessa kontor blir 

nyrenoverade och underhållsbehovet skjuts upp 15-20 år. 

Därför önskas anslag om 1 000 000 kronor till erforderliga ombyggnationer i 

berörda korridorer.  

 

Blir det medel över föreslås överskridande medel användas för anpassningar 

av nya bokningsbara rum konferensrum och gemensamhetsytor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige 

 

att ge Kommundirektören uppdrag att teckna hyresavtal mellan Ronneby 

Kommun och Samhällsbyggnadsbolaget avseende lokaler om ca 600 kvm i 

Kv. Ernst 7. 

 

att bevilja Kommunledningsförvaltningen anslag för hyreskostnad om max 

800 000 kr per år.  

Samt anslag för driftskostnader för de externa lokalerna om 100 000 kr per 

år. 

 

att bevilja kompletterande anslag om 200 000 kr för installation av IT, 

passagesystem och ev. övriga anpassningar i samband med utflytt av 

personal från Stadshuset till externa lokaler.   

 

 

att ge Mark- och Exploateringsenheten uppdraget att bygga om flertal 3-

moduls kontor till mindre kontor. 

 

att bevilja Mark- och Exploateringsenheten anslag för ovanstående 

ombyggnation med 1 000 000 kr.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Ge kommundirektören uppdrag att teckna hyresavtal mellan Ronneby 

Kommun och Samhällsbyggnadsbolaget avseende lokaler om ca 600 

kvm i Kv. Ernst 7. 

2. Bevilja Kommunledningsförvaltningen anslag för hyreskostnad om 

max 800 000 kr per år samt anslag för driftskostnader för de externa 

lokalerna om 100 000 kr per år. 

3. Bevilja kompletterande anslag om 200 000 kr för installation av IT, 

passagesystem och ev. övriga anpassningar i samband med utflytt av 

personal från Stadshuset till externa lokaler.   

4. Ge mark- och exploateringsenheten uppdraget att bygga om flertal 3-

moduls kontor till mindre kontor. 

5. Bevilja mark- och exploateringsenheten anslag för ovanstående 

ombyggnation med 1 000 000 kr. 

6. Finansiering sker vi kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

kostnader. 

Deltar i debatten 

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

Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L), Jan-Eric Wildros (S) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med följande förändringar: 

1. Finansiering av hyra om max 800 000 kr och driftkostnader om max 

100 000 kr år 2020 sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter. Avseende år 2021 och framåt hänskjuts frågan om 

driftkostnaderna till budgetberedningen. 

2. Finansiering av investeringar om 200 000 kr för IT mm och 

1 000 000 kr för ombyggnation i stadshuset, sker via extern 

upplåning.  

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: 

1. Ge kommundirektören uppdrag att teckna hyresavtal mellan Ronneby 

Kommun och Samhällsbyggnadsbolaget avseende lokaler om ca 600 

kvm i Kv. Ernst 7. 

2. Bevilja Kommunledningsförvaltningen anslag för hyreskostnad om 

max 800 000 kr per år samt anslag för driftskostnader för de externa 

lokalerna om 100 000 kr per år. 

3. Bevilja kompletterande anslag om 200 000 kr för installation av IT, 

passagesystem och ev. övriga anpassningar i samband med utflytt av 

personal från Stadshuset till externa lokaler.   

4. Ge mark- och exploateringsenheten uppdraget att bygga om flertal 3-

moduls kontor till mindre kontor. 

5. Bevilja mark- och exploateringsenheten anslag för ovanstående 

ombyggnation med 1 000 000 kr. 

6. Finansiering av hyra om max 800 000 kr och driftkostnader om max 

100 000 kr år 2020 sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter. Avseende år 2021 och framåt hänskjuts frågan om 

driftkostnaderna till budgetberedningen. 

7. Finansiering av investeringar om 200 000 kr för IT mm och 

1 000 000 kr för ombyggnation i stadshuset, sker via extern 

upplåning. 

 

Deltar inte i besluter  

Ledamöterna från Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 190 Dnr 2020-000261 309 

Samråd E22 delen Trafikplats Ronneby öst - Nättraby 

 

Sammanfattning  

Kommunen har fått möjlighet att samråda kring Trafikverkets 

samrådsunderlag för anläggning/ombyggnad av E22 mellan trafikplats 

Ronneby öst och Nättraby. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss 

till Miljö- och byggnadsnämnden.    

Bedömning 

 Samrådet gäller ett av Trafikverket framtaget samrådsunderlag. Med 

 samrådsunderlag menas att underlag för projektet tas fram, bearbetas, 

 analyseras och ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om betydande 

 miljöpåverkan för projektet. Samråd kring samrådshandlingar sker senare 

 och är i detta projekt planerat till våren 2021. Byggstart är planerad till 2026 

 och motorvägen beräknas klar 2029. 

 

 I likhet med den vägutredning som gjordes 2003 och den åtgärdsvalsstudie 

 som gjordes 2016 förordnas i underlaget ett lokaliseringsalternativ i 

 anslutning till den befintliga vägen. Det har vägts mot två andra alternativ 

 kallade alternativ nord samt alternativ mitt och bedömts medföra minst 

                       intrång i natur- och kulturmiljöer samt i skogs- och 

jordbruksmark. 

 

Mark- och exploateringsenheten föreslår att miljö- och byggnadsnämndens 

yttrande kompletteras med nedanstående synpunkter: 

 

• Den vägsträckning som ses som lämpligast är den befintliga sträckningen. 

Det ökar möjligheten att projektet verkligen blir av inom den tidsram som är 

satt. Väljs en annan sträckning ökar risken för en långdragen process. Annan 

vägsträckning än den befintliga ger också stora intrång i landskapet med 

påföljande konsekvenser för landskapsbilden och djur- och växtlivet.  

 

• Det är viktigt att trafiklösningen vid ”tvingkrysset” blir en fyrvägskorsning. 

Trafik som ska norrut kan annars tvingas ta vägen genom Johannishus. Det är 

inte lämpligt att leda in/leda genom mer trafik i det samhället. Det står i 

Trafikverkets underlag att trafiklösningar kommer att arbetas fram i 

kommande arbete men kommunen anser det viktigt att ha med den korsningen 

i ett tidigt skede.  
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• Likaså är det viktigt att lösningen för Listerby blir en säker och bra 

flödeskorsning. I kommunens översiktsplanering benämns område Li-05 (se s. 

53 i kommunens översiktsplan) som framtida verksamhetsområde. I 

planeringen av den nya trafikkorsningen måste detta område beaktas så att 

nåbarheten till området fungerar.  

 

Med ovanstående punkter som tillägg delar mark- och exploateringsenheten 

Miljö- och byggnadsnämndens yttrande och föreslår att det blir 

Kommunstyrelsens yttrande till Trafikverket.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedanstående punkter och 

överlämnar det till Trafikverket som svar på remissen om samrådsunderlag: 

 

l. På s. 18, rubrik 4.1.2., beskrivs kommunala planer. Här nämns 

översiktsplanen och gällande planer i närheten av E22, dock tar texten 

inte upp planerade områden för ny bebyggelse enligt översiktsplanen mer 

än generellt. Områdena som pekats ut i Ronneby (Ro-15 och Ro-14 

kopplat till trafikplats Ronneby öst) samt Listerby (Li-05 och Li-O1) bör 

beskrivas. Se s. 53 respektive 63 i Ronneby kommuns översiktsplan. Det 

bör också nämnas att Listerby och Johannishus i översiktsplanen pekats 

ut som en samfungerande kärna och att möjligheten att röra sig mellan de 

båda orterna därför är extra viktig. En kärna skall fungera som centrum 

för samhällsservice i kommunen. När de kopplas till varandra i par ska 

de ge möjlighet att kompletteravarandra gällande offentlig och 

kommersiell service. 

2. På s. 20, rubrik 4.4.2., beskrivs kollektivtrafik. Där nämns 

Öresundstågen, kustbussen samt flygbussarna, men inte buss 150. Den 

bör nämnas som en viktig regional förbindelse. Detta är viktigt inte minst 

för översynen av korsningen i Björketorp där det för Ronneby kommun 

är viktigt att buss 150 fortfarande har möjlighet att svänga av och 

fortsätta sin resa till Ronneby via Gärestadsvägen. 

3. Vid Hasslö vägskäl planeras för en trafikplats. Detta är ett intressant läge 

för ett mellankommunalt intresse. 

4. Det är bra att passagen av Förkärla kyrka ses som en fokusfråga att 

fortsätta utreda. Kommunen ser svårigheter med placering av lokalväg ur 

landskapsbilds- och kulturmiljösynpunkt. Kyrkan är en målpunkt och det 

finns även vissa rörelser i nord-sydlig riktning över E22här. 

5. Det är bra att oskyddade trafikanter och deras möjligheter att ta sig över 

och längs med sträckan lyfts i underlaget. Kommunen vill poängtera att 
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detta är viktigt i det fortsatta arbetet. Det behöver finnas säkra sätt att ta 

sig till de busshållplatser som finns längs sträckan. Det behövs en mer 

skyddad cykelväg än idag (där det endast är ett räcke mellan cyklisten 

och bilar/tunga transporter som kör i 100 km/h). Likaså är infrastruktur 

för cykelpendling viktigt vid busshållplatserna. Med ett ökat intresse for 

elcyklar ser vi också att pendlingsavstånden på cykel ökar och vill 

särskilt lyfta kopplingen Johannishus-Ronneby samt Listerby-Ronneby 

på cykel. 

6. Behovet av en så kallad faunapassage skall utredas vid bedömningen av 

åtgärder i samband med utbyggnaden av E22 sträckan Ronneby Öst till 

Nättraby.  

7. Den vägsträckning som ses som lämpligast är den befintliga 

sträckningen. Det ökar möjligheten att projektet verkligen blir av inom den 

tidsram som är satt. Väljs en annan sträckning ökar risken för en 

långdragen process. Annan vägsträckning än den befintliga ger också stora 

intrång i landskapet med påföljande konsekvenser för landskapsbilden och 

djur- och växtlivet.  

8. Det är viktigt att trafiklösningen vid ”tvingkrysset” blir en 

fyrvägskorsning. Trafik som ska norrut kan annars tvingas ta vägen genom 

Johannishus. Det är inte lämpligt att leda in/leda genom mer trafik i det 

samhället. Det står i Trafikverkets underlag att trafiklösningar kommer att 

arbetas fram i kommande arbete men kommunen anser det viktigt att ha med 

den korsningen i ett tidigt skede.  

9. Likaså är det viktigt att lösningen för Listerby blir en säker och 

bra flödeskorsning. I kommunens översiktsplanering benämns område Li-05 

(se s. 53 i kommunens översiktsplan) som framtida verksamhetsområde. I 

planeringen av den nya trafikkorsningen måste detta område beaktas så att 

nåbarheten till området fungerar.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedanstående punkter och 

överlämnar det till Trafikverket som svar på remissen om samrådsunderlag: 

 

l. På s. 18, rubrik 4.1.2., beskrivs kommunala planer. Här nämns 

översiktsplanen och gällande planer i närheten av E22, dock tar texten 

inte upp planerade områden för ny bebyggelse enligt översiktsplanen mer 

än generellt. Områdena som pekats ut i Ronneby (Ro-15 och Ro-14 

kopplat till trafikplats Ronneby öst) samt Listerby (Li-05 och Li-O1) bör 

beskrivas. Se s. 53 respektive 63 i Ronneby kommuns översiktsplan. Det 

bör också nämnas att Listerby och Johannishus i översiktsplanen pekats 

ut som en samfungerande kärna och att möjligheten att röra sig mellan de 

båda orterna därför är extra viktig. En kärna skall fungera som centrum 

för samhällsservice i kommunen. När de kopplas till varandra i par ska 

de ge möjlighet att kompletteravarandra gällande offentlig och 

kommersiell service. 

2. På s. 20, rubrik 4.4.2., beskrivs kollektivtrafik. Där nämns 

Öresundstågen, kustbussen samt flygbussarna, men inte buss 150. Den 

bör nämnas som en viktig regional förbindelse. Detta är viktigt inte minst 

för översynen av korsningen i Björketorp där det för Ronneby kommun 

är viktigt att buss 150 fortfarande har möjlighet att svänga av och 

fortsätta sin resa till Ronneby via Gärestadsvägen. 

3. Vid Hasslö vägskäl planeras för en trafikplats. Detta är ett intressant läge 

för ett mellankommunalt intresse. 

4. Det är bra att passagen av Förkärla kyrka ses som en fokusfråga att 

fortsätta utreda. Kommunen ser svårigheter med placering av lokalväg ur 

landskapsbilds- och kulturmiljösynpunkt. Kyrkan är en målpunkt och det 

finns även vissa rörelser i nord-sydlig riktning över E22här. 

5. Det är bra att oskyddade trafikanter och deras möjligheter att ta sig över 

och längs med sträckan lyfts i underlaget. Kommunen vill poängtera att 

detta är viktigt i det fortsatta arbetet. Det behöver finnas säkra sätt att ta 

sig till de busshållplatser som finns längs sträckan. Det behövs en mer 

skyddad cykelväg än idag (där det endast är ett räcke mellan cyklisten 

och bilar/tunga transporter som kör i 100 km/h). Likaså är infrastruktur 

för cykelpendling viktigt vid busshållplatserna. Med ett ökat intresse for 

elcyklar ser vi också att pendlingsavstånden på cykel ökar och vill 

särskilt lyfta kopplingen Johannishus-Ronneby samt Listerby-Ronneby 

på cykel. 

6. Behovet av en så kallad faunapassage skall utredas vid bedömningen av 

åtgärder i samband med utbyggnaden av E22 sträckan Ronneby Öst till 

Nättraby.  

7. Den vägsträckning som ses som lämpligast är den befintliga 

sträckningen. Det ökar möjligheten att projektet verkligen blir av inom den 
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tidsram som är satt. Väljs en annan sträckning ökar risken för en 

långdragen process. Annan vägsträckning än den befintliga ger också stora 

intrång i landskapet med påföljande konsekvenser för landskapsbilden och 

djur- och växtlivet.  

8. Det är viktigt att trafiklösningen vid ”tvingkrysset” blir en 

fyrvägskorsning. Trafik som ska norrut kan annars tvingas ta vägen genom 

Johannishus. Det är inte lämpligt att leda in/leda genom mer trafik i det 

samhället. Det står i Trafikverkets underlag att trafiklösningar kommer att 

arbetas fram i kommande arbete men kommunen anser det viktigt att ha med 

den korsningen i ett tidigt skede.  

9. Likaså är det viktigt att lösningen för Listerby blir en säker och 

bra flödeskorsning. I kommunens översiktsplanering benämns område Li-05 

(se s. 53 i kommunens översiktsplan) som framtida verksamhetsområde. I 

planeringen av den nya trafikkorsningen måste detta område beaktas så att 

nåbarheten till området fungerar. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Mark- och exploateringsenheten 
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§ 191 Dnr 2020-000274 289 

Utredning av tillbyggnad av Espedalsskolan 

 

Sammanfattning  

Det råder platsbrist på Espedalsskolan. Behovet av att bygga ut skolan för en 

permanent lösning av platsbristen är stor. Behovet av lokaler inte kommer att 

minska. En utredning om alternativ och kostnader föreslås tas fram för 

presentation i höst.    

Bedömning 

 Det råder platsbrist på Espedalsskolan och för att lösa det akuta behovet av 

fler platser kommer paviljonger att vara på plats till skolstarten i höst. Detta 

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

långsiktig lösning på platsbristen.  

 

Det finns ett förslag om att bygga ut skolan med ca 1000 kvm totalt i två 

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

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

minskar och trafiksituationen förvärras ytterligare. Att bygga ut skolan är 

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

kommer att minska. 

 

I arbetet med en långsiktig lösning bör även hänsyn tas till utemiljö, kök och 

en hållbar trafiksituation. För att kunna utreda förutsättningar för 

tillbyggnation behövs medel för projektledare och konsulter. Projektledare 

på mark- och exploateringsenheten bedömer att arbetet med att ta fram 

utredningen kostar ca 100 000. Då ingår lön för projektledare samt de 

konstruktionskonsulter som kan behövas.  

 

Tidsram för eventuell tillbyggnad är ca 2 år från levererad utredning under 

förutsättning att medel erhålles. Utredningen kan presenteras i höst.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta tilldela mark- och exploateringsenheten 

100 000 kr för att kunna utföra utredning om tillbyggnad av Espedalsskolan.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tilldela mark- och exploateringsenheten 100 000 kr 

för att kunna utföra utredning om tillbyggnad av Espedalsskolan. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S) och Åsa 

Evaldsson (M). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilldela mark- och 

exploateringsenheten 100 000 kr för att kunna utföra utredning om 

tillbyggnad av Espedalsskolan. Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 192 Dnr 2020-000244 010 

Utökning av verksamhetsområde för del av Droppemåla 
1:87 

 

Sammanfattning  

Del av Droppemåla 1:87 kommer att bebyggas med bostäder och behovet av 

att ansluta till det kommunala ledningsnätet finns.  

Bedömning 

Fastigheten Droppemåla 1:87 är stor (delen som berörs är markerad med rött 

på karta nedan och överensstämmer med detaljplan) och på delar av 

fastigheten kommer det att byggas bostäder. Vatten- spill- och 

dagvattenledningar finns i närheten. Behovet av att anslutas till det 

kommunala nätet är stort. Utökningen av verksamhetsområde gäller därför 

för vatten, spill och dagvatten. Miljöteknik är ledningshavare.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta utöka verksamhetsområde för vatten, 

spill och dagvatten gällande del av Droppemåla 1:87.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde för vatten, spill och 

dagvatten gällande del av Droppemåla 1:87. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta utöka 

verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten gällande del av 

Droppemåla 1:87. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 193 Dnr 2020-000283 252 

Begonian 4 återköp 

 

Sammanfattning  

Fastigheten Begonian 4 på Gölstigen 6 i Ronneby såldes till en privatperson 

2018-06-29. I köpekontraktet finns en klausul om byggnadsskyldighet som 

innebär att köparen åläggs att bygga bostadshus på fastigheten, som ska vara 

färdigt till väsentliga delar inom 18 månader från köpebrevets tecknande. 

Vidare förpliktigar köparen sig att, om bostadshus inte byggs på fastigheten, 

erbjuda kommunen att köpa tillbaka fastigheten för ursprunglig köpeskilling. 

Fastighetsägaren har bestämt sig för att inte bebygga fastigheten och 

erbjuder därför kommunen att köpa tillbaka fastigheten.  

Bedömning 

Fastigheten Begonian 4 såldes till en privatperson 2018-06-29. I 

köpekontraktet finns en klausul om byggnadsskyldighet som innebär att 

köparen åläggs att bygga bostadshus på fastigheten, som ska vara färdigt till 

väsentliga delar inom 18 månader från köpebrevets tecknande. Vidare 

förpliktigar köparen sig att, om bostadshus inte byggs på fastigheten, erbjuda 

kommunen att köpa tillbaka fastigheten för ursprunglig köpeskilling. 

 

Nuvarande ägare till fastigheten Begonian 4 inkom 2020-05-13 med 

skriftligt erbjudande att låta kommunen köpa tillbaka fastigheten till den 

ursprungliga köpeskillingen om 271 600 kr. Ingen byggnation är påbörjad på 

fastigheten. Erbjudandet om återköp överensstämmer helt med § 12 och § 13 

i det ursprungliga köpekontraktet mellan kommunen och köparen, se bifogat 

underlag.  

 

Ovan nämnda klausuler syftar till att motverka spekulationsköp av tomter 

som kommunen tar fram. Målet när kommunen tar fram tomter för 

byggnation är att de ska säljas och bebyggas inom överskådlig tid. Om 

möjlighet till återköp inte finns riskerar tomter alltså att stå obebyggda under 

väldigt lång tid. 

Möjligheterna för kommunen att sälja vidare fastigheten till en ny köpare 

som får chansen att uppföra bostadshus på tomten bedöms vara goda. Den 

aktuella fastigheten ligger på Gamla Hulta vilket är ett av de populäraste 

bostadsområdena i Ronneby tätort. Vid ett återköp och sedan försäljning till 

en ny köpare bedöms fastigheten kunna bli bebyggd inom en snar framtid.  
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Vid ett återköp står köparen (kommunen) för stämpelskatt för lagfart om 

totalt 4,25 % av köpeskillingen, d.v.s. ca 11 500 kr.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt för 

återköp av Begonian 4.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt för återköp av 

Begonian 4. Finansieringen av stämpelskatten sker via mark- och 

exploateringskontot. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

köpekontrakt för återköp av Begonian 4. Finansieringen av stämpelskatten 

sker via mark- och exploateringskontot. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 194 Dnr 2019-000159 253 

Västra Hallen - Ansökan om att köpa mark 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Västra Hallen 1:170 i Hallabro har inkommit med en 

ansökan om att köpa till mark från fastigheten Västra Hallen 1:84. Man har 

som syfte att hålla åkermarken öppen samt en önskan om att möjliggöra för 

utökad hästverksamhet. Marken berörs delvis av en äldre detaljplan från 

1955. En värdering av marken är gjord i december 2019.  

Bedömning 

För att hålla åkermark och möjliggöra för utökad hästverksamhet önskar 

fastighetsägare till Västra hallen 1:170 att köpa till mark från fastighet 

Västra hallen 1:84.  

 

För området finns en äldre detaljplan från 1955 som berör en liten del av den 

mark som önskas köpas. Detaljplanen säger allmän platsmark 

park/plantering, i dagsläget är det inte någon park utan en blandning av åker- 

och skogsmark. Det föreligger ett arrende för bete på en del av den mark 

som önskas köpas, vilket kan sägas upp vid eventuell försäljning.  

 

För att säkerställa försäljning till rätt värde har en värdering av marken gjorts 

i december 2019 där man bedömt marknadsvärdet till 300 000kr. 

Värderingen är utförd av auktoriserad lantbruksvärderare Johannes Pålsson 

och biläggs denna skrivelse. 

 

En del av den mark som önskas köpas innefattar parkeringsplatser för 

Hallabro Bygdegård.  

För att på bästa sätt lösa markköp och fastighetsbildning för alla intressenter 

har Hallabro samhällsförening blivit erbjudna att köpa den mark som de idag 

nyttjar för parkering och de ställer sig positiva till detta. Värderingen som 

gjorts innefattar 4,3 hektar mark, ur värderingen kan ett pris om ca 

7kr/kvadratmeter utläsas, vilket anses lågt för den yta på ca 3000kvadrat som 

i sådana fall tänkts till föreningen.  

Pris för marken är satt till 10kr/kvadratmeter med hänsyn till värdering och 

den mer attraktiva fastighet som bildas.  
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Bägge parter är informerade om och överens i frågan om att föreningen 

köper en del av marken.  

 

Det föreligger inte något kommunalt intresse för marken.  

 

Vid godkännande av överenskomna fastighetsregleringar bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet. 

 

Förslag till överenskommelser samt nya kartor för markköpen finns 

upprättade och biläggs denna skrivelse.   

 

2020-05-15 
Ärendet är kompletterat med kartbild som visar det aktuella markområdet i 

förhållande till Översiktsplan 2035. Ca 2,4 hektar av det aktuella 

markområdet om ca 4,6 hektar är utpekat som framtida verksamhetsområde i 

översiktsplanen. I Hallabro finns ytterligare ett framtida verksamhetsområde 

i översiktsplanen (också till större delen kommunägt) om ca 3,6 hektar på 

västra sidan RV27, vilket bedöms uppfylla behovet av mark för det 

ändamålet framöver.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna de båda överenskommelserna om 

fastighetsreglering.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna de båda överenskommelserna om 

fastighetsreglering. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge strategiska utvecklingsenheten i uppdrag att se 

över marktillgången och möjligheterna att i norra delen av Hallabro skapa ett 

verksamhetsområde som harmoniserar med den nya vägsträckningen. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna de båda 

överenskommelserna om fastighetsreglering. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge strategiska 

utvecklingsenheten i uppdrag att se över marktillgången och möjligheterna 

att i norra delen av Hallabro skapa ett verksamhetsområde som harmoniserar 

med den nya vägsträckningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 195 Dnr 2020-000236 261 

Yxnarum 19:46 - Ansökan om arrende 

 

Sammanfattning  

Ägarna till Yxnarum 19:46 önskar arrendera en ca 10 meter bred remsa för 

extra trädgård.  

Bedömning 

Ägarna till Yxnarum 19:46 önskar arrendera 400 kvm av Listerby 16:54 för 

extra trädgård. De önskar bland annat anlägga ett trädgårdsland. 

 

Området regleras i detaljplan 350, laga kraft 2003-01-28. I detaljplanen är 

marken planlagd som allmän plats, natur. Stadsarkitekten påpekar det 

olämpliga i att arrendera ut ytan. 

 

Miljöteknik har fiberledningar grunt i marken. Ledningsvisning krävs. 

 

Enligt kartan finns det fornminnen uppe på höjden. En extra kontroll på 

Fornsök, Riksantikvarieämbetet, visar att det inte finns några fornminnen 

registrerade på arrendeområdet, men en klausul läggs till i arrendeavtalet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt arrendeavtal.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt arrendeavtal.  

Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

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 ordförandens eget yrkande.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

 De som önskar avslå arbetsutskottets förlag röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, enligt nedan, avges elva (11) ja-röster och sex 

(6) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Namn JA NEJ 

Roger Fredriksson (M) X  

Åsa Evaldsson (M) X  

Magnus Persson (M) X  

Kenneth Michaelsson (C) X  

Tim Svanberg (C) X  

Roger Gardell (L) X  

Magnus Pettersson (S)  X 

Tommy Andersson (S)  X 

Malin Månsson (S)  X 

Ola Robertsson (S)  X 

Jan-Eric Wildros (S)  X 

Lova Necksten (MP)  X 

Nicolas Westrup (SD) X  

Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) 

X  

Anders Oddsheden (SD) X  

Gina Hellberg Johansson (SD) X  

Tim Aulin (SD) X  

Totalt 11 6 
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bilagt arrendeavtal. Till detta protokoll bifogad 

bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Eva Lydin 

Sökande  
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§ 196 Dnr 2020-000276 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år, i juni och oktober. Från och med 

februari i år sker arbetet med medborgarförslag enligt en ny rutin. Den 

innebär bl. a. att kommunfullmäktige i större utsträckning använder sig av 

möjligheten i § 31 Arbetsordning för kommunfullmäktige att i vissa fall 

överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  Sedan 

redovisningen i oktober har 52 stycken medborgarförslag, av de som då 

fanns på listan, beslutats av kommunfullmäktige. Totalt har det i år fram till 

och med april månads kommunfullmäktige inkommit och anmälts 17 

medborgarförslag. I dagsläget är det 8 medborgarförslag som är äldre än 12 

månader.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet 

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 197 Dnr 2020-000277 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år. Sedan redovisningen i oktober har sju motioner beslutats av 

kommunfullmäktige och fem stycken har tillkommit.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 198 Dnr 2020-000280 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, juni 
2020 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning redogörs för de kommunfullmäktigebeslut, tagna 

under 2010 – april 2020, som resulterat i ett uppdrag och som ej var klara vid  

ingången av 2020.  

Uppdragen har förts in i Stratsys där uppdragen har lagts på en eller flera 

förvaltningar, bolag eller enheter. Vid rapportering ska en kommentar 

skrivas vad som hänt i ärendet och status bedöms enligt   ej påbörjad,   

påbörjad, klar. 

Inför rapportering kompletteras påminnelser från Stratsys även med 

mailutskick vid ett eller flera tillfällen.  

Bedömning 

Inför och efter redovisningen för statusen för uppdrag givna av 

kommunfullmäktige till och med augusti 2019 gjordes en kraftsamling för att 

genomföra och avsluta uppdrag. Det har resulterat i att från att 

sammanställningen då innehöll totalt 80 ärenden till att sammanställningen 

idag har 45 ärenden. 18 nya uppdrag har tillkommit sedan senaste 

redovisningen.   

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 

44 4 28 12 

Totalt 45 5 28 12 
 

Av 45 redovisade ärenden har 40 ärenden status påbörjad alternativt 

klar. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 199 Dnr 2019-000334 210 

Uppdrag ny detaljplan Droppemåla 1:87 - granskning 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del 

av Droppemåla 1:87 i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är 

möjliggöra för bostäder anpassade till landskapet och rådande 

naturförhållande. Planen hanteras med ett standardförfarande förfarande. 

Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.  

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, 

fastighetsägare, föreningar med flera från 2020-02-07 till och med 2020-03-

01. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. 

Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna. 

Senast 2020-05-31 ska synpunkterna ha inkommit till expeditionen.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att anmärka mot förslaget. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot förslaget.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Jens Löfqvist 
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§ 200 Dnr 2020-000264 214 

Detaljplan för Ronneby 24:12 m.fl. - samråd 

 

Sammanfattning  

En ansökan om planbesked för nybyggnation av flerbostadshus på aktuell 

fastighet inkom i november 2018. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 

2019-02-20 § 34 att ge positivt planbesked och att ge plan- och byggenheten 

i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet. Detaljplanen upprättas genom ett 

standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).  

Samtliga planhandlingar och tillhörande utredningar finns på 

https://www.ronneby.se/Ronneby24_12.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden mottog en ansökan om planbesked för 

fastigheten Ronneby 24:12 i november 2018. Efter handläggning med 

remissförfarande beslutade miljö- och byggnadsnämnden att bevilja 

planbesked 2019-02-20 § 34 för fastigheten. Detaljplanen bekostas genom 

planavgift. Ansökan avsåg enbart fastigheten Ronneby 24:12, medan 

kommunen valt att planlägga ett större område vilket omfattar nu gällande 

detaljplan (plannummer 46) samt en del av en angränsande detaljplan 

(plannummer 39).  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i ett attraktivt och 

centralt läge i Ronneby tätort. Detaljplanen prövar möjligheten att uppföra 

ett flerbostadshus med en högsta nockhöjd om 30 meter vilket motsvarar 

cirka 9 våningar. Med hänsyn till medgiven nockhöjd kommer bebyggelsen 

att vara visuellt synbar i landskapet. Däremot kommer bebyggelsens höjd att 

samspela väl med marknivån inom det grönområde som finns väster om 

planområdet.  

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 KSau förslår kommunstyrelsen att inte ha något att erinra mot förslaget 

över Detaljplan för Ronneby 24:12 m.fl.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att anmärka mot förslaget. 
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Jäv 

Magnus Persson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 

ärendet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Hanna Farming 
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§ 201 Dnr 2015-000555 214 

Leoparden 6 - detaljplan Kockumvillan - samråd 

 

Sammanfattning  

Miljö- och Byggnadsnämnden skickar nu ut ett förslag till ändring av 

detaljplan för Leoparden 6 m.fl., Ronneby Kommun, på samråd under 3 

veckor. 

 

Handlingarna kan du hitta genom följande länk: 

http://www.ronneby.se/leoparden6  

 

Tänk på att samrådstiden går ut den 31 maj 2020 Planarbetet bedrivs med ett 

utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Yttrande från kommunledningsförvaltningen: 

Planbeskrivning 

Avsnittet om klimatanpassning och mer specifikt om värmeböljor: 

 Angående träds roll att lokalt sänka temperaturen vid en värmebölja 

så är det inte bara beskuggningen som gör detta utan även 

evapotranspiration, det vill säga summan av vattenavdunstning och 

träds transpiration. Att plantera ersättningsträd i trädgården är bra 

men det är viktigt att vara medveten om att det kan ta minst 15 år 

innan trädet ger en positiv effekt för lokalklimatet vid en värmebölja.  

 Värmeböljor lyfts som en del i klimatförändringarna och att det 

kommer tas ned träd vilket kommer försämra de lokal 

förutsättningarna vid en värmebölja. Vilka möjliga åtgärder (gröna 

tak, val av fasadmaterial, mindre fönster i söderläge,  beskrivs/görs i 

planen för att förbättra de lokala förutsättningarna vid en värmebölja? 

Det är trots allt ett trygghetsboende för äldre personer som planläggs, 

och äldre personer är känsligare för värmeböljor. 

 

I avsnittet om parkering saknas det beskrivning om möjligheten till att 

uppföra laddstolpar till elbilar och cykelparkeringsplatser. 

 

s. 6 Syfte och huvuddrag ”möjliggöra en god väganslutning till ny 

bebyggelse” Se över, Esplanaden inte med. 
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s. 7 Förenlighet med gällande plans syfte. Trafikmängd nu jmf med 1970-

tal? Är det mindre trafik nu? 

s. 8 Planbestämmelser. Se över så att det stämmer överens med plankarta och 

text. Exempelvis framgår under rubrik Bestämmelser som utgår att 

prickmark kvarstår endast för en mindre del av Leoparden 7, det ska stå 

Leoparden 6.  

s. 20 Offentlig och officiell service. Skolor i närheten?  

 

S 21. Tillgänglighet. Ska gång- och cykeltrafik möjliggöras mellan 

Esplanaden och Blasius Königsgatan? Isf bör Park få GÅNG som 

bestämmelse? 

Tillgänglighetsanpassningen med vilplan bedöms inte genomförbar då del av 

Skolgatan är tillfart till ny byggrätt.  

Gator och trafik. 3 st. ”Upphämtningstrafiken kommer troligtvis att 

lokaliseras närmare korningen vid gamla tingshuset vilket skapar bättre 

förutsättningar för trafiken på södra delen av Esplanaden.” 

5 st sista meningen Kommande förändringar. .osv. tas bort.  

S 22 Gång- och cykeltrafik. Esplananden har bra förutsättningar för gc, 

beskrivs ej i texten.  

s. 23 Parkering. 250 m2 kantstensparkering, hur många platser är detta?  

Parkeringsnorm som används här är en annan än för DP Ronneby 24:12.  

 

Plankartan 

 Se över gränslinjerna. Finns planområdesgränsen tex?  

 Ska D1 gälla för både Kockumvillan och ny byggrätt? Se över så att 

bestämmelserna stämmer i plankarta och planbeskrivning, p1, p2 och 

p3.  

 Parkering och befintlig grönyta vid Sveagatan, norr om Bollen 9. 

Befintlig gräsmatta blir GATA, ska inte den vara PARK?  

 Är syftet att skydda träden i planområdets södra del? Ingen 

planbestämmelse förutom prickmark.  

 Fastighetsbeteckningen för Leoparden 7 krockar med en höjdkurva så 

att sjuan syns väldigt otydligt.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

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

och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till 

kommunledningsförvaltningens yttrande i enlighet med ovan.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens yttrande 

i enlighet med ovan. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Jens Löfqvist 
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§ 202 Dnr 2020-000263 4260 

Höga flöden 2020 

 

Sammanfattning  

Under februari och mars drabbades Blekinge av höga flöden beroende på att 

det myckna regnet fyllt sjöarna och mättat marken.  

Bedömning 

Det identifierades två risker som behöver åtgärdas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  

Lägga redogörelsen till handlingarna  

Initiera ett projekt om att Snittingedammen monteras ned och åfåran återgår 

till normalt läge  

Stenhöjden i Ronnebyfallet sänks 

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår tjänsteförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kris- och säkerhetshandläggare, Per Drysén 
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§ 203 Dnr 2020-000166 4230 

Förlängning av avfallsplan 2014-2019 

 

Sammanfattning  

Sedan 1991 ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga 

avfallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera avfallet på ett 

miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Kravet finns idag i miljöbalken 15 

kap 41 §. Där framgår att det för varje kommun ska finnas en 

renhållningsordning och en avfallsplan som ska innehålla uppgifter om 

avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets 

mängd och farlighet. Miljöbalken innehåller också krav om hur 

renhållningsordningen och avfallsplanen ska tas fram. Det gäller exempelvis 

kraven om samråd och utställning och att beslut om renhållningsordning och 

avfallsplan ska fattas av kommunfullmäktige. 

 

2017 kom nya föreskrifter om vad en avfallsplan ska innehålla och viktiga 

förändringar är att:  

 Avfallsplanens syfte ska beskrivas. 

 Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, 

etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer. 

 Mål och åtgärder för nedskräpning har tillkommit. 

 Kommunerna ska redovisa de styrmedel man planerar att använda för 

att implementera mål och åtgärder. 

 Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som 

kommunen ansvarar för, vilket tydliggör att kommunen ansvarar för 

både hushållsavfall och avfall som uppkommer i kommunens egna 

verksamheter.  

Bedömning 

Renhållningsordning för Ronneby kommun antogs under 2019 av 

kommunfullmäktige. Den senaste avfallsplan gällde för perioden 2014-2019. 

Det finns inte resurser till att ta fram en ny avfallsplan under 2020 utan först 

till början av 2022. Under tiden som arbete pågår med att ta fram en ny 

avfallsplan föreslås den senaste avfallsplanen att förlängas och gälla till och 

med 2021, trots att avfallsplanen 2014-2019 inte uppfyller de nya 

föreskrifterna. Ny avfallsplan är planerad att antas i början av år 2022.  
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga Avfallsplanen 2014-2019 att gälla till och 

med 2021.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga Avfallsplanen 2014-2019 att gälla till och 

med 2021. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga Avfallsplanen 

2014-2019 att gälla till och med 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 204 Dnr 2020-000137 805 

Ansökan om ekonomiskt bistånd, Kallinge Folkets Hus 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-04-21 § 78 

Kallinge Folkets Hus har 2020-01-24 inkommit till Teknik-, fritid och 

kulturförvaltningen med en ansökan om ekonomiskt bistånd. I ansökan 

beskrivs orsakerna vara ökade kostnader och därmed större förluster, detta 

trots, enligt ansökan, en ökning av intäkter samt en ökad uthyrning. Vidare 

beskriver föreningen specifikt vilka faktorer och händelser som orsakat 

obeståndet:  

1. Ökade driftskostnader i form av el-, vatten och värmekostnader.  

2. Skadegörelser och stölder som inte ersatts genom försäkringsbolag 

exempelvis en skadad ytterdörr.  

3. Vattenskador som inte ersatts av försäkringsbolag.  

Föreningen uppger vidare att det över tid behövs en översyn av el, belysning, 

isolering, byte av fönster och dörrar samt ett byte av befintliga toalettstolar 

till lågspolande. Föreningen beskriver i sin ansökan att det som är akut är 

medel för löner och driftskostnader.  

Bedömning 

Föreningens ansökan är ställd till Teknik-, fritid och kulturförvaltningen, 

aktuell förvaltning har inte, av föreningen sökt, bidragsform. Förvaltningen 

har således inte heller möjligheten att handlägga sökt bidragsform.  

Förslag till beslut 

Då förvaltningen inte har möjligheten att utreda bidragsformen föreslår 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen att Teknik-fritid och kulturnämnden 

föreslår kommunstyrelsen att hantera ärendet.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 

hantera ärendet då Teknik- fritid- och kulturförvaltningen inte har möjlighet 

att utreda bidragsformen. 
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Arbetsutskottets beslut 2020-05-11 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

Kallinge Folkets Hus ansökan om ekonomiskt bistånd. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt 

kommundirektören att tillsammans med föreningen föra en dialog om 

fastighetens framtid. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår Kallinge Folkets Hus ansökan om ekonomiskt 

bistånd. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att tillsammans med 

föreningen föra en dialog om fastighetens framtid. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören 

Kallinge Folketshus  

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

69(117) 
2020-06-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 205 Dnr 2020-000246 880 

Förslag till ny biblioteksplan för Ronneby Kommun 
2020-23 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-16 § 45 

Av Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare, framtaget svarsyttrande framgår 

följande; 

Enligt 17§ i bibliotekslagen (SF S 2013:801) ska varje kommun ha en 

politiskt antagen plan för hur den kommunala biblioteksverksamheten ska 

bedrivas och utvecklas. En biblioteksplan ska innefatta de bibliotekstyper 

som finns i den kommunala verksamheten - inom Ronneby kommun innebär 

det folkbibliotek och skolbibliotek. 

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden är huvudman för folkbiblioteken och 

utbildningsnämnden för skolbiblioteksverksamheten.  

 

Ett förslag till ny biblioteksplan för Ronneby kommun har arbetats fram 

under våren 2020 av personal från Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 

samt personal från utbildningsförvaltningen. Underlagen från de båda 

förvaltningarna har sammanställts till ett gemensamt förslag till 

biblioteksplan och skall antas av respektive nämnd samt efter bifall i 

kommunfullmäktige. Planen föreslås gälla under tiden 2020-2023 och vara 

vägledande för bibliotekens verksamhetsinriktning under aktuell period. 

En biblioteksplan ska dels beskriva verksamheten i ett nuläge och dels vara 

utvecklande och ange mål och inriktning för verksamheten. Vår bedömning 

är att den föreslagna biblioteksplanen uppfyller de villkoren.  

Utbildningsnämndens beslut 2020-04-16 

Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till biblioteksplan för 

Ronneby kommun 2020-2023. 

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-04-21 § 80 

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska det finnas en politiskt antagen 

plan i varje kommun för hur den kommunala biblioteksverksamheten ska 

bedrivas och utvecklas. Tidigare biblioteksplan för Ronneby kommun har 

varit aktuellt t o m 2019 och en ny biblioteksplan för perioden 2020-2023 
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har nu arbetats fram. Planen berör de två bibliotekstyper som finns inom 

Ronneby kommun – folkbibliotek och skolbibliotek. Ansvarig för 

folkbiblioteksverksamheten är Teknik-, fritid- och kulturnämnden och för 

skolbiblioteksverksamheten Utbildningsnämnden. Biblioteksplanen 

innehåller dels en nulägesbeskrivning och dels en framåtblick med mål och 

specifika åtgärder fram till år 2023 utifrån båda biblioteksverksamheternas 

perspektiv.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21 

Teknik- fritid och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 

anta Biblioteksplan för Ronneby kommun 2020-2023. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för 

Ronneby kommun 2020-2023. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 206 Dnr 2019-000632 805 

Föreningsbidrag Ronneby Ryttarförening 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-04-21 § 77  

Ronneby Ryttarförening, RRF, inkom 2019-08-15 med en 

investeringsansökan på 258 000 kronor.  I ansökan framkommer att 258 000 

kronor av tidigare beviljat investeringsbidrag på 825 000 kronor, söktes för 

att föreningen skulle kunna skapa förutsättningar för att arrangera SM 2018. 

Detta bidrag har, enligt skrivelsen, omfördelats av föreningen för elarbete, 

grävningsarbete samt kostnad för grus/sand.  

Teknik-, fritid och kulturnämnden valde att hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen för vidare hantering då nämnden saknade 

medfinansieringsmedel. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till 

Teknik-, fritid och kulturnämnden för att utreda vad som sagts och vilka 

överenskommelser som gjorts mellan dåvarande förvaltningschefen på Fritid 

och kulturförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Ronneby ryttarförening.  

Föreningen hävdar i sin skrivelse att dragningen av el och rör för vatten var 

utlovat att utföras och bekostas av Kommunen.  

Föreningen hävdar i sin skrivelse att förvaltningschefen på Fritid och 

kulturförvaltningen uppmanat föreningen att använda sina egna kontakter för 

att färdigställa elarbete/kablage, grävning samt gruskostnad. Föreningen 

menar att de på den uppmaningen samt ett löfte om utökat investeringsbidrag 

slutförde arbetet i egen regi.  

Föreningen lyfter även att Tekniska förvaltningen har åtagit sig att ta fram 

offert för framdragning av vatten och el. Tekniska förvaltningen har för 

föreningen presenterat en offert från Assemblin på 210 000 kronor.  

Det har kommunicerats vad som utlovats till föreningen vid två möten, 2018- 

03-02 och 2018-10-11. Det kommunicerades även vid mötet 2018-10-11 att 

kostnaden får tas inom de beviljade medlen på 850 000 kronor. Föreningen 

meddelades även av förvaltningschefen på Fritid och kulturförvaltningen att 

de har möjlighet att ansöka om bidrag från Fritid och Kultur.  

Bedömning 

Det har hållits möten mellan föreningen, Tekniska förvaltningen och Fritid 

och kulturförvaltningen. I minnesanteckningarna från dessa möten framgår 

det vad som sagts och vilka överenskommelser som träffats mellan Tekniska 

förvaltningen, förvaltningschefen på Fritid och kulturförvaltningen och 
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föreningen. Det framgår även i minnesanteckningarna att Tekniska 

förvaltningen informerat föreningen att möjligheten att som, alla i Ronneby 

kommun registrerade föreningar, kan ansöka om bidrag från Fritid och 

kulturförvaltningen.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden besluta att avslå ansökan om ytterligare investeringsbidrag.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att översända utredningen enligt 

ovan till Kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets beslut 2020-05-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att begära 

tillbaka 567 000 kronor från Ronneby Ryttarförening. Summan motsvarar 

mellanskillnaden för tidigare beviljade medel för anordnade av SM (825 000 

kronor) och den summa om 258 000 kronor som föreningen använt till 

elarbete, grävningsarbete samt kostnad för grus/sand.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Malin Månsson (S), Roger 

Gardell (L), Nicolas Westrup (SD). Lova Necksten (MP), Ola Robertsson 

(S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen beviljar Ronneby 

Ryttarförening 258 000 kronor i investeringsbidrag. Finansiering sker via 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Ronneby Ryttarförening 258 000 kronor i 

investeringsbidrag. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Ryttarförening  

Teknik- fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen  

Ekonomienheten 
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§ 207 Dnr 2020-000247 040 

Omdisponering investeringsmedel budget - TFK 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämndens sammanträde 2020-

04-21 § 74 

I årets investeringsbudget (2020) finns två poster som inte kommer att 

utföras av olika orsaker.  

Projekt 67037 Dagvatten Hulta. Här har Miljöteknik gjort en omprioritering 

och kommer inte att utföra detta 2020 utan dem väljer andra mer prioriterade 

områden för dagvattensanering. I dagsläget ej fastställda men arbeten 

kommer att utföras.  

Projekt 67040 Busshållplats Västervägen. Detta projekt kunde färdigställas 

sent hösten 2019 inom befintlig budget varför denna post ej behöver 

utnyttjas där. Dock framflyttades GC-vägen Hyndekulla – Ellebäcks till 

förmån för Västervägen och alla exploateringar där.  

Bedömning 

Gatu/Park önskar därför använda Projekt 67037 för att följa med 

Miljötekniks dagvattensaneringsplaner när dem blir aktuella och därför kalla 

projektet Dagvattensanering Gata.  

Vad gäller projekt 67040 så önskar Gatu/Park att dessa medel kallas ”Etapp 

1 GC-väg Hyndekulla – Ellebäcksvägen”. Etapp 2 och färdigställande av 

GC-vägsnätet i Hyndekullaområdet kommer att färdigställas 2022, då bör 

investeringsvolymen minska från 3,6 mkr till 2,8 mkr.  

Förslag till beslut 

Teknik- Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 

omdisponeringen av investeringsmedel enligt förslaget.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21 

Teknik - Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 

omdisponeringen av investeringsmedel enligt förslaget. 
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Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna omdisponeringen av investeringsmedel 

enligt förslaget ovan. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

omdisponeringen av investeringsmedel enligt förslaget ovan. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 208 Dnr 2020-000297 612 

Underlag för ansökan om yrkeshögskoleutbildning 
inom Flygteknik 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-05-14 § 56 

Utredare Bo Skandevall redogjorde inledningsvis för 

yrkeshögskolemyndighetens krav för att bedriva utbildning lokalt samt 

redogjorde för kommunens förutsättningar att uppfylla viktiga krav. 

Preliminär antagningsstatistik 2017—2020 för Flygteknik i Ronneby delgavs 

Utbildningsnämndens ledamöter. Merparten av eleverna bor i annan 

kommun.Vid ett bifall till ansökan och godkännande, är tillståndet 

tidsbegränsat och omprövning sker då vart tredje år. 

 

Av utredningsmaterialet framgår följande; 

”I januari 2020 fick utredaren, Bo Skandevall, av förvaltningschef för 

utbildningsförvaltningen och ordförande i utbildningsnämnden, uppdraget att 

utreda möjligheterna att ansöka om en flygteknisk yrkeshögskoleutbildning i 

Ronneby. Utredaren redogör och i viss mån värderar de förutsättningar som 

finns för att till Myndigheten för Yrkeshögskoleutbildning få ansöka om 

statsbidrag eller särskilda medel för utbildning av flyg- och 

helikoptertekniker i Ronneby kommun. Utredaren har vid ett flertal tillfällen 

haft avstämningar med förvaltningschef, rektor för gymnasieprogrammet 

Flygteknik och utbildningsnämndens ordförande. Kommundirektör har 

också löpande varit informerad om utredningen och även deltagit vid ett 

möte. Flera aktörer har kontaktat ordförande för utbildningsnämnden och 

utbildningsförvaltningen för diskussion om behovet av att utbilda fler inom 

flygteknik på yrkeshögskolenivå. Träffar med dessa har genomförts för 

diskussion.  

Bedömning 

I sin rapport konstaterar utredaren att det finns framförallt fyra goda skäl till 

varför en ansökan bör göras: 

 

1. Flygteknikutbildningen kan växa ett steg till. 

Sökbilden till det flygtekniska gymnasieprogrammet är mycket god. 

Antalet förstahandssökande är på en hög nivå och inför läsåret 

2020/2021 är glädjande nog är andelen kvinnliga sökande bättre än 
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tidigare. Det finns goda möjligheter att få arbete efter examen samt att 

programmet via den nya EASA – certifieringen får en europeisk godkänd 

standard och därmed goda förutsättningar. 

 

2. Viktigt bidrag till kvalificerad arbetskraft i regionen. 
Försvarets F17 ser tydliga behov av att komplettera sina verkstäder med civilt 

utbildad personal. Väljer sedan eleven en yrkeshögskoleutbildning med 

möjlighet till arbete inom försvaret är detta bästa möjliga incitament för 

försvaret och skolans roll i regionen. De elever, med gymnasieutbildning eller 

yrkeshögskola, som av olika skäl väljer att stanna i regionen av sociala eller av 

andra skäl blir med sin utbildning och träning intressant för tekniska 

verkstäder/industri, underleverantörer till flyg eller robottillverkning. 

Kommunen och närliggande områden förväntas få kvalificerad arbetskraft som 

bosätter sig i närheten av arbetsplatsen. 

 

3. Ett stärkt Ronneby och sydostregion. 
En stärkt utbildning med en yrkeshögskola innebär ökad och regelbunden 

samverkan mellan flera parter. Inom denna ansökan knyts BTH, SAAB GROUP, 

Försvaret och ytterligare medverkande från näringslivet ihop till en 

ansvarstagande ledningsgrupp. Incitament till ett än mer känt Ronneby och 

dess näringsliv, turism och industrier kommer få en ytterligare kanal via de 

externa elever och intressenter som deltar i denna framtidsinriktade 

utbildning. 

Det finns omfattande kunskap och forskning om vad utökad tillgång till högre 

utbildning och högskoleutbildade kan innebära för ett samhälles utveckling – 

nationellt och regionalt. Ett lands framgång, välstånd och tillväxt kopplas idag 

starkt samman med befolkningens utbildningsnivå. 

(Källa Effekter av högre utbildning på regional nivå. Sid 2, Högskolan Väst, 

Lektor Urban Gråsjö, 2019). 

 

4. Inte vilken skola som helst. 
Tidigare i detta underlag har nämnts om Ronneby kommuns 

flygteknikutbildning i ljuset av att ha ett gott rykte om sig. Det är svårt att 

bevisa detta och dålig kollegialitet att peka på skillnader mellan 

flygteknikutbildningar i Sverige. Ett tecken, gott som något, är att några 

representanter från näringslivet ger utbildningen ett erkännande genom att 

vilja ha en ingående samverkan gällande yrkeshögskoleutbildningen. 

En av intressenterna har brevledes uttryckt sin vilja till samverkan och 

ambitionerna att få en yrkeshögskoleutbildning förlagd till 

flygteknikutbildningens lokaler på F17. Det finns ambitioner hos nuvarande 

gymnasieutbildning att utbilda mot framtida utmaningar. Det finns bland 

annat intresse hos näringslivet att tillsammans med skolan skapa en 
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specialinriktning inom flygteknikutbildningen för obemannade mindre 

helikoptrar och dess ”markpilot”. 

 

I april 2020 fick gymnasieprogrammet EASA (European Union Aviation 

Safety Agency) – certifiering av Transportstyrelsen. Ett kvitto på att 

utbildningen håller en hög standard som också är godkänd inom hela EU.  

 

Bedömningen är att en uppstart av en yrkeshögskoleutbildning inte bör ske 

innan 2022 och därmed bör en eventuell ansökan skickas in under 2021. 

Utredaren noterar att processen med att utveckla en utbildningsplan för 

yrkeshögskoleutbildning är så pass omfattande, att tidtabellen för inlämning 

av ansökan 2020 inte är möjlig att genomföra. Ett beslut från kommunen att 

ansöka om att starta en yrkeshögskola inom flygteknik från och med 

sommaren 2022, samt bevilja en budget för förberedelser från och med 

hösten 2020, är därför av yttersta vikt både för att ge ansökningsprocessen 

den tid som krävs och för att visa näringslivet sitt intresse och gensvar på 

ställda önskemål. Uppstartsbudgeten är nödvändig med tanke på 

förberedelser, anskaffning av utbildningsmaterial, annonsering och utökning 

med två lärartjänster för planering och vidareutbildning.”  

Förslag till beslut 

Att utbildningsnämnden ställer sig bakom en ansökan till Myndigheten för 

yrkeshögskolan med start 2022 och föreslå kommunstyrelsen bevilja 379 tkr 

i extra anslag för hösten 2020 för att då kunna genomföra förberedelser i 

form av ny utbildningsplan.  

Utbildningsnämndens beslut 2020-05-14 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom ansökan till Myndigheten för 

yrkeshögskolan med start 2022 och föreslår kommunstyrelsen bevilja 379 tkr 

i extra anslag för hösten 2020 för att då kunna genomföra förberedelser i 

form av ny utbildningsplan 

Ärendet är omedelbart justerat. 

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 

utbildningsnämnden 379 000 kronor i extra anslag för hösten 2020 för att då 

kunna genomföra förberedelser i form av ny utbildningsplan. . Finansiering 

sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden 379 000 kronor i extra 

anslag för hösten 2020 för att då kunna genomföra förberedelser i form av ny 

utbildningsplan. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter.  

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Ekonomienheten  
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§ 209 Dnr 2020-000066 678 

Uppdrag att utreda organisatoriska och 
kostnadsmässiga möjligheter att flytta Träningsskolan 
till tidigare Kuggebodaskolans och använda tidigare 
Träningsskolans lokaler till förskola. 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-05-14 § 54 

Av utredare Ulf Borgströms tjänsteskrivelse framgår följande; 
 

”Kommunstyrelsen arbetsutskott återremitterar ärendet till 

utbildningsnämnden med följande motivering:  

- En översyn av fler alternativ bör genomföras och beskrivas. Likaså en 

tydligare beskrivning av vilka kostnader som finns idag och vilka utökade 

kostnader det blir till följd av alternativen.  

 

Grundförslaget är : 

Utbildningsnämnden ger uppdrag till utbildningsförvaltningen vid möte 

2019-12-12, i ärende att utreda kostnadsmässiga samt organisatoriska 

möjligheter att flytta träningsskola till Kuggebodaskolan och använda 

tidigare träningsskole-lokaler på Friskytteväven 6 till förskola. 

 

Verksamheten har bedömt dagens fysiska situation och troliga 

elevutveckling, samt möjligheten att utöka och flytta träningsskolan till 

Kuggebodaskolan eller placeras i Evakueringslokal på Folkparksvägen 14. 

Nuvarande lokal för träningsskola kommer att bli ledig vid avflyttning, för 

att kunna användas som förskola, denna lokal på Friskyttevägen 6 har 

tidigare utgjort förskola och är lämplig för ändamålet. På grund av 

utvecklingen av antalet barn i träningsskolan är lokalen för liten och behov 

av nya lokaler föreligger.  

Bedömning 

Träningsskolan startades upp 2016 med 2 elever i Kortis lokaler , vid 

höstterminen tillkom ytterligare 2 elever och i början av 2018 var man  6 

elever. Vid denna tidpunkt började trångboddheten och beslut togs att flytta 

verksamheten till ’’Igelkotten’’ Friskyttevägen. 

Ett tydligt ökat tryck för denna typ av verksamhet märktes av då Ronneby 

fick ett större antal nya invånare efter 2015.  

Antalet elever har utökats efter hand och var vid höstterminen-19 uppe i 12 

elever och 15 personal, ökningen är satt enligt prognos de närmsta åren till 2 
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elever/ år. Detta får olika negativa effekter bla att lokalen är ytmässigt för 

liten och inte anpassad utifrån de behov dessa funktionshindrade har och 

dess hjälpmedel samt att utvecklingsmöjlighet inte finns i huset och då 

begränsad tomtyta inte medger motoriskt varierande utemiljö. 

Den lokal som undervisningen tillfälligt är förlagd i pga. en evakuering, är 

provisorisk och begränsande, utemiljön är obefintlig och stödjer inte 

läroplanen för motorisk utveckling. Innemiljön behöver 2 stora skötrum , 

större klassrum och anpassad matsal för alla , och ventilationen förstärkas. 

Ytterligare en faktor som inte talar till lokalens fördel är dess takhöjd. I 

boverkets byggregler anges att skollokaler ska ha en höjd av minst 2,7 m , 

denna lokal har takhöjd på 2,4 m. Detta sammantaget medför att 

verksamheten inte kan vara kvar på Folkparksvägen 14 mer än tillfälligt. 

Ronnebyhus har tillfrågats om alternativa lokaler för en permanent 

träningsskola ,utifrån det ökande behovet.  

Förutsättningen att hitta befintliga lediga lokaler med passande omgivning 

och storlek är mycket begränsad om än möjlig i nuläget. 

Kuggebodaskolan bedöms ha de grundläggande fysiska kvalitéer en 

träningsskola kräver, vi ser även att behovet inte kommer att minska och att 

lokalerna ger möjlighet att i en framtid erbjuda träningsskola på 

gymnasienivå.   

En anpassning av denna lokalisering för att erbjuda bästa möjliga skola är 

kalkylerad och visas i bilaga 1. 

I bilaga 2 finns en kostnadsjämförelse/ kostnadsskillnad mot nuvarande lokal 

på Friskyttevägen , förslag Kuggebodaskolan och evakueringslokal på 

Folkparksvägen.  

Befintlig lokal på Friskyttevägen renoveras i dagsläget av Ronnebyhus och 

anpassas till verksamhet för förskola , då vi befinner oss i brist av 

förskoleplatser.”   
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Kuggebodaskolan ställs om till 
träningsskola    

Vån 1 Huvudbyggnad ca 400 kvm.   

   

Skolans Utemiljö    

Förråd ute 40 000     
Ändra och bygga utemiljö. 500 000     
Delsumma 540 000    kr 

   

Ombyggnad inom skolan   

   

Skötrum / HWC 500 000     
Bygga rum i rummen 250 000     
Inre renovering 2 900 000     
Utrymning och tillgänglighet 100 000     
Tillgänglighet ytterdörrar 120 000     
Delsumma 3 870 000    kr 

   

Skolans investering    

Investering Inventarier skolans del 
         
100 000 kr   

Investering data/It etc. 
           
 80 000 kr   

Delsumma 
         
180 000 kr  kr 

   

Skolans drift    

Hyra skolan /år 700 000 Huvud-byggnad 

Övrigt 50 000    
Nyttjande av 
gymnastik. 

Buss 1 808 000  
Lokalvård 120 000  
Summa 2 678 000    kr/år 

   

 
Summa investering UN (alt. TFK) 4 590 000 kr   
Summa driftskostnad UN 2 678 000     kr/år 

Bilaga 1 
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TFK ( Teknik fritid och kultur)   

   

   

Drift / kök 

            
80 000 kr    
Transport 
mat  

   

Investeringsmedel   

Matsal och kök  90 000 Uppdatering kök 

   

TFK ( Teknik fritid och kultur)   

   

Ny värmeanläggning 2 300 000    

Utbyte 
Oljepanna som 
servar skola och 
Gymnastikhall  

   

Summa investering 2 390 000 kr  
Summa driftskostnad 80 000   

   

 

    

   

   

   

   

I Ronnebys miljöplan finns en beskriven avveckling av oljeeldning . Ny 
värmeanläggning är baserad på en liknade anläggning och investering i 
Backaryd. 
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P 

 

 

  

Fastighet : Friskyttevägen 6
Omställning av lokal till förskola. Var träningsskola.

Investering utemiljö.

Ändra och bygga utemiljö. 150 000 

Delsumma 150 000 

Investering inom lokalen.

Inre renovering , inget behov. 0 

Investering Inventarier  

Investering Inventarier förskolans del 320 000 kr        

Investering data etc. 15 000 kr          

Delsumma 335 000 kr        kr

Driftkostnader

Hyra byggnad /år, kvarstår enligt tidigare.240 000 sek 980kr kvm / år

Matkostnad  ökning 80 000 

Personal kostnad 1 650 000 

Lokalvård 60 000 

Delsumma 1 790 000 kr/år

Summa invenstering 485 000 

Summa driftskostnad 1 790 000 

Bilaga 1 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

85(117) 
2020-06-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig positiv till komplettering med 

kostnadsjämförelse och utredning av lokaler samt beskrivning av 

verksamhet. Att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att antaga 

förslag att ställa om Kuggebodaskolan till Träningsskola för en långsiktig 

lösning av verksamhet samt  ge ekonomiska ramar för omdisponering ,samt 

investering och ökad driftkostnad för Träningsskola och Förskola , enligt 

underlag bilaga 1..  

  

Jämförelse av driftkostnader vid flytt av träningsskola 

'Iggelkotten'' 

Friskyttevägen 6 Kuggeboda 

Evakueringslokal 

Folkparksvägen 

14

Hyra  /år 240 000 kr 224 kvm. 700 000 kr 400 kvm. 2 522 823 kr

1200 kvm, villkorat att 

hyra hela fastigheten , 5 

årigt avtal.UN avser 500 

kvm anpassad yta inne 

och ute ..

Övrigt 50 000 kr

Nyttjande av 

gymnastik.

Buss 1 325 000 kr 1 808 000 kr 1 325 000 kr

Lokalvård 60 000 kr 120 000 kr 120 000 kr

Summa Kr /år 1 625 000 kr 2 678 000 kr 3 967 823 kr

Drift / kök 0 kr 80 000 kr

Biltransport 

mat 90 000 kr Biltransport mat

Summa driftskostnad UN/år 1 625 000 kr 2 758 000 kr 4 057 823 kr

Investering 4 590 000 kr UN 4 000 000 kr Stud.bost. AB

Investering 2 390 000 kr TKF

Bilaga 2 
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Utbildningsnämndens beslut 2020-05-14 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till komplettering med kostnads-

jämförelse och utredning av lokaler samt beskrivning av verksamhet. Att 

utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att antaga förslag att ställa 

om Kuggebodaskolan till Träningsskola för en långsiktig lösning av 

verksamhet samt ge ekonomiska ramar för omdisponering ,samt investering 

och ökad driftkostnad för Träningsskola och Förskola , enligt underlag 

bilaga 1. 

 

Utbildningsnämnden inger äskande till KS au 963 849kr avseende kostnad 

för 6 månaders hyra (för tillfälliga lokaler Träningsskolan) som ej kunnat 

förutses och där kostnaderna inte varit styrbara, beroende på vattenläcka i 

Träningsskolans lokaler.     

 

Ärendet är omedelbart justerat. 

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja utbildningsnämnden 

investeringsmedel om 4 590 000 kronor och driftsmedel om 

2 678 000 kronor/år för omställning av Kuggebodaskolan till 

träningsskola. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden 

investeringsmedel om 2 390 000 kronor och driftsmedel om 80 000 

kronor för omställning av Kuggebodaskolan till träningsskola. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja utbildningsnämnden medel om 

963 849 kronor för 6 månaders hyra (för tillfälliga lokaler 

Träningsskolan) 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med följande tillägg: 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

utbildningsnämnden investeringsmedel om 485 000 kronor och 

driftsmedel om 1 790 000 kronor för omställning av Friskyttevägen 6 

från träningsskola till förskola.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

utbildningsnämnden investeringsmedel om 4 590 000 kronor och 

driftsmedel om 2 678 000 kronor/år för omställning av 

Kuggebodaskolan till träningsskola. 

2. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja teknik-

fritid- och kulturnämnden investeringsmedel om 2 390 000 kronor 

och driftsmedel om 80 000 kronor för omställning av 

Kuggebodaskolan till träningsskola. 

3. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

utbildningsnämnden medel om 963 849 kronor för 6 månaders hyra 

(för tillfälliga lokaler Träningsskolan). 

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

utbildningsnämnden investeringsmedel om 485 000 kronor och 

driftsmedel om 1 790 000 kronor för omställning av Friskyttevägen 6 

från träningsskola till förskola. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 210 Dnr 2020-000252 730 

Uppräkning av ersättning för LOV vård- och 
omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-04-22 § 46 

Enligt förfrågningsunderlag för LOV vård och omsorgsboende, ska 

dygnsersättningen fastställas årligen att gälla från den 1 januari. Eftersom 

denna ersättning ej är uppräknad sedan 2017 så föreligger behov av 

uppräkning enligt tabellen nedan.   

 

Uppräkning LOV-ersättning vård- och omsorgsboende.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen: 

Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och 

omsorgsboende 2020..  

Bedömning 

Enligt förfrågningsunderlag för LOV vård och omsorgsboende, ska 

dygnsersättningen fastställas årligen att gälla från den 1 januari. Eftersom 

denna ersättning ej är uppräknad sedan 2017 så föreligger behov av 

uppräkning enligt tabellen.   

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen:  

Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och 

omsorgsboende 2020.  

Uppräkning LOV ersättning för särskilt boende 2020   

      

  Ny ersättning 2020 Ersättning 2017  

  Privat regi Kommunal regi Privat regi  

 Somatik 1867 1263 1704  

 Demens 2059 1497 1869  

 Tomrum 355 20 345  

 Parboende/somatik 1205 812 1107  

 Parboende/demens 1323 921 1330  
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen: 

Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och 

omsorgsboende 2020.  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-04-22 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige: 

- Besluta om att godkänna den uppräknade LOV ersättningen för vård- och 

omsorgsboende 2020. 

Arbetsutskottets beslut 2020-05-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna den 

uppräknade LOV ersättningen för vård- och omsorgsboende 2020. 

Deltar i debatten 

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

och Nicolas Westrup (SD). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 

uppräknade LOV ersättningen för vård- och omsorgsboende 2020. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 211 Dnr 2020-000307 047 

Statsbidrag med anledning av Covid-19, Vård- och 
omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning  

Socialstyrelsen har utlyst ett stadsbidrag med syftet med att ekonomiskt 

stödja regioners och kommuners verksamheter för merkostnader (under 

perioden 1 mars- 30 november 2020) till följd av sjukdomen covid-19 inom 

 hälso- och sjukvård och 

 socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer 

med funktionsnedsättning 

 

Stadsbidraget kommer kunna sökas under perioden 1 oktober- 30 november 

2020. Anvisningar publiceras på socialstyrelsens hemsida när ansökan är 

öppen. 

 

Både vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen bedöms vara 

mottagare av bidraget. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta 

att ge kommunsledningsförvaltningen i uppdrag att göra en 

gemensam/central ansökan för Ronneby kommun gällande ”Stadsbidrag till 

kommuner och regioner till följd av covid -19” samt ansvara för att, i samråd 

med berörda förvaltningar, fördela medlen mellan aktuella förvaltningar.  

Bedömning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag 

till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för 

merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. 

 

Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners 

verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom 

 hälso- och sjukvård och 
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 socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer 

med funktionsnedsättning 

 

Stadsbidraget regleras i förordningen 2020:193 och det kan sökas för 

merkostnader som regioner och kommuner haft under perioden 1 mars-30 

november 2020. 

 

Stadsbidraget kommer kunna sökas under perioden 1 oktober- 30 november 

2020. Anvisningar publiceras på socialstyrelsens hemsida när ansökan är 

öppen. 

 

För att ta del av pengarna ska kommunen ansöka om medel via 

Socialstyrelsens e-tjänst (behörig företrädare från kommunen). Då flera 

förvaltningar i Ronneby Kommun (både vård- och omsorgsförvaltningen och 

socialförvaltningen) bedöms vara mottagare av stadsbidraget bör en 

gemensam/central ansökan göras på central nivå för att sedan i efterhand 

fördela pengarna internt mellan aktuella förvaltningar. Fördelningen bör ske 

i samråd med berörda förvaltningar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta 

att ge kommunsledningsförvaltningen i uppdrag att göra en 

gemensam/central ansökan för Ronneby kommun gällande ”stadsbidrag till 

kommuner och regioner till följd av covid -19” samt ansvara för att, i samråd 

med berörda förvaltningar, fördela medlen mellan aktuella förvaltningar.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

kommunsledningsförvaltningen i uppdrag att göra en gemensam/central 

ansökan för Ronneby kommun gällande ”stadsbidrag till kommuner och 

regioner till följd av covid -19” samt ansvara för att, i samråd med berörda 

förvaltningar, fördela medlen mellan aktuella förvaltningar. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunsledningsförvaltningen i uppdrag att göra en 

gemensam/central ansökan för Ronneby kommun gällande ”statsbidrag till 

kommuner och regioner till följd av covid -19” samt ansvara för att, i samråd 

med berörda förvaltningar, fördela medlen mellan aktuella förvaltningar. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektör, Tommy Ahlqvist 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 212 Dnr 2020-000309 047 

Statsbidrag, habiliteringsersättning- Socialnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-04-28 § 40 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under 2020 fördela 

medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. 

Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg 

dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet. Socialstyrelsen betalar 

ut 1 258 826 kr under 2020 till Ronneby kommun. Stimulansbidraget kan 

endast nyttjas under 2020.  

Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen 

som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget från föregående år (2019).  

Daglig verksamhet är en bland 10 rättigheter som kan beviljas som 

stödinsats enligt LSS. Endast personer som har en diagnos i form av 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, samt personer som 

i vuxen ålder förvärvat en hjärnskada som lett till betydande 

begåvningshandikapp, eller personer med varaktiga psykiska 

funktionsnedsättningar har en habiliteringsersättning. Ca 180 personer har 

beslut om daglig verksamhet/sysselsättning inom funktionsstöd.  

Daglig verksamhet kan vara gruppverksamhet i särskilda lokaler eller 

utflyttad verksamhet hos olika arbetsgivare.  

Syftet med stödinsatserna är att främja delaktigheten i samhället och bidra 

till den personliga utvecklingen.  

Ersättningen är viktig för den enskilde och utgör ett ekonomiskt tillskott för 

en grupp med begränsad ekonomi. Ersättningen kompletterar ofta sjuk- och 

aktivitetsersättning och är frivillig för kommunerna. Flertalet av Sveriges 

kommuner betalar en habiliteringsersättning. Ronneby kommun betalar 7,90 

kr/tim i habiliteringsersättning.  

I dialog med deltagare inom daglig verksamhet framkommer att den extra 

habiliteringsersättningen som betalades ut under 2018 och 2019 var ett 

betydelsefullt ekonomiskt tillskott för den enskilde. Det är många som under 

flera år levt med mycket begränsad ekonomi med små möjligheter att 

påverka sin ekonomiska situation. Deltagare har berättat att de nu haft 

möjlighet att köpa personliga saker, möbler, tv och annan elektronik till 

hemmet för den extra ersättning som utbetalats. Andra har lagt pengarna på 

semesterresor. Närvaron har också ökat, då ersättningen är baserad på hur 
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många timmar den enskilde är i verksamheten. Många deltagare känner att 

deras sysselsättning uppmuntras och värderas mer genom den utökade 

habiliteringsersättningen. Ett fåtal personer lämnar daglig verksamhet för ett 

lönearbete och det innebär att möjligheten att påverka sin ekonomi i positiv 

riktning är svår för de flesta som har daglig verksamhet. 

Habiliteringsersättningen i Ronneby kommun hade inte höjts på många år 

innan statsbidraget betalades ut första gången 2018.  

Förslag till beslut 

Att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att rekvirera 

stimulansmedel (1 258 826 kr) från Socialstyrelsen som ett extra 

stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2020 och som betalas ut 

vid två tillfällen, den 1/6 respektive 31/12 som en extra timersättning. 

Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,90 kr/tim. Det ska tydligt framgå 

att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar ut under 2020. 

Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser 2021 så 

upphör det extra stimulansbidraget efter 2020.  

Socialnämndens beslut 2020-04-28 

Socialnämnden beslutar;  

- att föreslå kommunstyrelsen att rekvirera stimulansmedel (1 258 

826 kr) från Socialstyrelsen som ett extra 

stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2020 och som 

betalas ut vid två tillfällen, den 1/6 respektive 20/12 som en extra 

timersättning. Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,90 

kr/tim. Det ska tydligt framgå att det är ett extra stimulansbidrag 

som Socialstyrelsen betalar ut under 2020. Om inga nya medel 

tillkommer från Socialstyrelsen som avser 2021 så upphör det extra 

stimulansbidraget efter 2020. 

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att rekvirera 

stimulansmedel (1 258 826 kr) från Socialstyrelsen som ett extra 

stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2020 och som betalas ut 

vid två tillfällen, den 1/6 respektive 20/12 som en extra timersättning. 

Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,90 kr/tim. Det ska tydligt framgå 

att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar ut under 2020. 

Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser 2021 så 

upphör det extra stimulansbidraget efter 2020. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen rekvirerar stimulansmedel (1 258 826 kr) från 

Socialstyrelsen som ett extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning 

avseende 2020 och som betalas ut vid två tillfällen, den 1/6 respektive 20/12 

som en extra timersättning. Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,90 

kr/tim. Det ska tydligt framgå att det är ett extra stimulansbidrag som 

Socialstyrelsen betalar ut under 2020. Om inga nya medel tillkommer från 

Socialstyrelsen som avser 2021 så upphör det extra stimulansbidraget efter 

2020. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen, Jörgen Nilsson  

Ekonomienheten  
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§ 213 Dnr 2020-000267 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 2020 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-04-28 § 46 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 

kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för första 

kvartalet 2020, redovisas för Socialnämnden.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar; - att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige.  

Socialnämndens beslut 2020-04-28 

Socialnämnden beslutar; - att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera ärendet till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera ärendet till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 214 Dnr 2020-000216 012 

Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 
för lokala BRÅ 

 

Sammanfattning  

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 

Kommun ett lokalt brottsförebyggande råd (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, 

som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras 

utifrån de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.  

 

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRÅ's 

verksamhet är följande: 

 I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet 

 Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och 

verka i 

 

Genomförd verksamhet 2019 

Trygghetsmätning 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens 

trygghetsmätning bryts ner i fem områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra, 

Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till 

trygghetsmätningarna. Resultatet av trygghetsmätningen för 2019 har 

presenterats i Kommunfullmäktige under januari 2020. 

 

Nattvandring 

Nattvandringsverksamheten för föreningar i Ronneby kommun har fortsatt 

under 2019. Med nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande 

rådet stimulera till ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer, samt bidra till en 

ökad trygghet i centrum och vid behov runt om i kommunen. Verksamheten 

är ett samarbete mellan Ronneby kommun och kommunpolisen i Ronneby. 

Under 2019 genomfördes 22 vandringar av totalt sex föreningar. 

Verksamheten finansieras även av externa intressenter genom frivillig 

sponsring. 
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Brottsförebyggande konferens i skolan 

För fjärde året i rad arrangerade lokala BRÅ ett seminarium om hur man kan 

arbeta brottsförebyggande i skolan. Syftet var att med medverkande lyfta 

skolans roll och samarbetet mellan olika aktörer på skolans arena. Polisen, 

skolledning, elevhälsan, aktörer från fritid- och kulturverksamhet och 

socialtjänsten samt politiker inbjöds att medverka. 2019 års tema var 

interkulturell kunskap och de krockar som kan uppstå vid kulturmöten. 

Föreläsningarna avslutades med erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner.  

 

 

Trygghetsvandring 

Under hösten 2019 genomfördes en trygghetsvandring i Ronneby mellan 

Folkparksvägen och resecentrum i syfte att definiera olika faktorer i miljön 

som kan påverka upplevelsen av trygghet, och underlätta att brott att begås. 

Det handlar exempelvis om belysning, förvaltning av fastigheter och 

trafiksituation.  

Deltagande var representanter från lokala BRÅ, Tekniska förvaltningen, 

Kommunledningsförvaltningen, socialtjänsten, förskoleverksamheten, 

flygtekniska gymnasiet, Polisen och fastighetsförvaltare. En 

sammanställning över förslag till åtgärder för att öka trygghetsupplevelsen 

har skickats ut till ansvariga som ska återrapportera inom sex månader. 

 

Föreläsningsdagen Underbara Ronnebyungdomar 

Föreläsningsdagen ”Underbara Ronnebyungdomar” arrangerades återigen 

under hösten 2019. Detta arrangemang som är en samverkan mellan 

utbildningsförvaltningen och lokala BRÅ riktas till kommunens ungdomar i 

åk. 8 och Gy.1. samt deras föräldrar.  

Cirka 700 ungdomar lyssnade under dagen till en föreläsning med temat 

självkänsla och framtidsdrömmar. Kvällsföreläsningen riktad till allmänhet 

och föräldrar och lockade cirka 60 personer. 

 

Nytt samverkansavtal Ronneby kommun och Polismyndigheten 

Under 2019 har ett nytt samverkansavtal mellan Ronneby kommun och 

Polismyndigheten tagits fram. Detta löper över 4 år och 

huvudsamverkansområdet är ”Öka tryggheten i offentliga miljöer”. En 

aktivitetsplan som revideras på årlig basis är kopplat till detta avtal. 
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Effektiv Samordning för Trygghet - EST 

Som en del av ovanstående samverkansavtal har i BRÅ:s regi Ronneby 

kommun, Polismyndigheten och Ronnebyhus AB fortsatt sin nära samverkan 

kring lokal lägesbild under 2019 utifrån metoden Effektiv Samordning för 

Trygghet – EST. Metoden, som är beprövad och utvärderad, är utarbetad av 

Örebro universitet i samverkan med Örebro kommun och nationella BRÅ.  

 

Arbetet med lokal problembild i enlighet med EST ger struktur åt samverkan 

i det lokala brottsförebyggande arbetet, och ligger till grund för 

gemensamma insatser och prioriteringar i syfte att öka tryggheten i det 

offentliga rummet. En annan viktig faktor är att metoden bidrar till att göra 

det brottsförebyggande arbetet mer kunskapsbaserat och ger underlag till 

orsaksanalyser.  

 

För att utveckla detta arbete har man under 2019 introducerat det digitala 

stödet EMBRACE där otrygghetsskapande händelser rapporteras in varje 

vecka av totalt 28 rapportörer från kommunens olika verksamheter, 

Ronnebyhus och WF-fastigheter. Dessa har utbildats under senare delen av 

2019 av kommunens trygghetssamordnare och kris- och 

säkerhetshandläggare. 

Trygghetssamordnaren har ansvaret att driva och samordna EST- arbetet 

 

Verksamhetsplan 2020 

Det som skiljer verksamhetsplan 2020 från verksamhetsplan 2019 är att 

”Underbara Ronnebyungdomar” och ”BRÅ-dagen” utgår till förmån för en 

gemensam utbildningssatsning under hösten 2020 tillsammans med 

Folkhälsorådet inom narkotika riktad mot framför allt skolpersonal. I övrigt 

kvarstår samma aktiviteter i verksamhetsplanen som funnits tidigare år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala 

BRÅ 2019 och verksamhetsplan för lokala BRÅ 2020..  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna verksamhetsberättelsen för lokala BRÅ 

2019 och verksamhetsplan för lokala BRÅ 2020. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

100(117) 
2020-06-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

verksamhetsberättelsen för lokala BRÅ 2019 och verksamhetsplan för lokala 

BRÅ 2020. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 215 Dnr 2020-000074 003 

Nytt reglemente utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning  

SKR tillhandahåller s.k. normalförslag till kommunala reglementen. 

Utbildningsnämndens reglemente är daterat och behöver uppdateras för att 

följa den nya struktur som SKR föreslår. Detta ärende utgör en sådan 

ändring. Utbildningsnämnden reglemente föreslås nu få en uppdaterad 

struktur men som i sak inte ska förändra nämndens uppgifter eller 

ansvarsområden.  

Bedömning 

Allmänna ändringar - Ny struktur    

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKR. De flesta 

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

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

för reglementen. Det nya normalförslaget innebär en omfattande uppdatering 

i lagligt hänseende men också strukturellt. Det nya normalförslaget 

motsvarar den nu gällande lagstiftningen. 

  

Under 2019 har flertalet reglementen uppdaterats, nu föreslås det att 

Utbildningsnämndens reglemente ska få samma uppdaterade 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  

Nämndens ansvarsområde och särskilda uppgifter har omformulerats 

tillsammans med förvaltningschefen och de verksamhetsutvecklare som 

denne utsett. Förändringarna är inte stora, men de kan inte heller sägas vara 

av redaktionell natur. De motsvarar dock nämndens uppdrag av idag. 

Utbildningsnämndens remissvar 

Förslaget har ställts på remiss till Utbildningsnämnden som också lämnat ett 

svar på begäran. 
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Utbildningsnämnden har i ett beslut lämnat ett officiellt svar på remissen 

genom sex olika synpunkter. Synpunkterna och svar på dessa redogörs för 

här nedan: 

 

1. Utbildningsnämnden anser att ”kulturskolan” i 2 kap. 4 § rätteligen 

ska benämnas Ronneby kulturskola. Ändringen är sådan som 

nämnden råder över och i förslaget till kommunfullmäktige är 

ändringen införd på sås sätt som nämnden önskar. 

 

2. Utbildningsnämnden önskar ändra ordalydelsen i 3 kap. 6 § av en 

icke redogjord anledning. Paragrafen är till ordalydelsen samma i 

samtliga reglementen. Att ändra ordalydelsen i utbildningsnämndens 

reglemente kan uppfattas som att ordförandes ansvar är annorlunda 

där jämfört med övriga nämndsordförande. Något som inte är fallet. 

Ändringen ska således inte genomföras. 

 

3. Utbildningsnämnden önskar ändra ordalydelsen i 4 kap 1 § av en icke 

redogjord anledning. Som ovan anfört så är också denna paragraf till 

ordalydelsen samma i samtliga reglementen. Att ändra ordalydelsen i 

utbildningsnämndens reglemente kan uppfattas som att 

utbildningsnämndens ordförande har ett annorlunda uppdrag jämfört 

med övriga nämndsordförande. Något som inte är fallet. Ändringen 

ska således inte genomföras 

 

4. Utbildningsnämnden önskar ändra ordalydelsen i 4 kap. 4 § och 

lägga till att utskicket ska ske elektronisk och via mail. Återigen så 

finns det inga sakliga skäl att UN ska ha en annan ordalydelse än 

övriga nämnder Att utskicken sker elektroniskt är teknikneutralt och 

följer lagstiftarens syfte med formuleringen. Att lägga till via mail 

efter elektroniskt är närmast tautologiskt och fyller således inte något 

syfte.  

 

5. Utbildningsnämnden önskar ändra ordalydelsen i 4 kap. 11 § genom 

att ta bort ordet kulturutskott då något sådant inte finns under 

nämnden. Ordet ska inte finnas där och precis som nämnden påpekar 

ska det tas bort. Paragrafen ska motsvara övriga reglementen där 

nämndesekreteraren ges närvarorätt i såväl utskott som 

nämndsammanträden.  
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6. Utbildningsnämnden önskar stryka paragraferna 6 kap 1-5 §§ och 

ändra ordalydelsen i 6 kap. 6 §. Anledningen är enligt nämnden att 

det saknas utskott under nämnden. 

 

Det som nämnden inte noterat är att man genom 3 kap. 4 § ges möjlighet att 

framställa till kommunfullmäktige om inrättande av ett utskott. Kapitlet 

behövs därför och ska inte utgå. 

 

Angående 6 kap. 6 § gäller följande. Beredningsutskottet är en hybrid mellan 

en beredning och ett utskott. Därför måste uppgifterna för detta utskott 

särregleras. 

 

Formuleringen ”bör redogöras för” indikerar att det inte finns ett 

beredningstvång men att beredningsutskottet fungerar som en instans innan 

nämndens sammanträde. Beredningsutskottet skall följa bestämmelserna i 1-

3§§ men inte 4-5§§. 

 

Ändring i 6 § ska således ej heller genomföras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för Utbildningsnämnden i 

enlighet med SKRs normalförslag såsom det presenterats i detta ärende.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för Utbildningsnämnden i 

enlighet med SKRs normalförslag såsom det presenterats i detta ärende. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Åsa Evaldsson (M), Ola Robertsson (S) och Tommy 

Andersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för 

Utbildningsnämnden i enlighet med SKRs normalförslag såsom det 

presenterats i detta ärende. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

105(117) 
2020-06-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 216 Dnr 2019-000741 109 

Besvarande av medborgarförslag - Trafiksituationen på 
Risatorpsvägen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-04-21 § 81 

I ett medborgarförslag som inkommit till Ronneby kommun att se över 

trafiksituationen på Risatorpsvägen. Trafiksituationen på Risatorpsvägen är 

besvärlig. Under oktober-november 2019 har tre bilolyckor med avåkningar 

skett i närheten av vår fastighet på Risatorpsvägen 32. Vid två tillfällen har 

bil kört in i trädgårdar och vid den tredje avkörningen har trafikdelare vid 

övergångsställe körts över. Utan att veta exakt vad som skett är det 

förmodligen hastighet i samband med ouppmärksamhet som varit orsakerna. 

Om det i samband med dessa avkörningar har skett någon personolycka vet 

jag inte.  

Kommunen bör göra något åt trafiksituationen innan det är för sent. Att 

sänka hastigheten är inte någon lösning, det är redan 50 km. 

Fordonshastigheten ser ut att överstiga begränsningen oavsett vad den blir. 

Bättre att göra något för att uppmärksamma fordonsföraren på att de framför 

ett fordon, som t ex farthinder likt Vietorpsvägen ut från Ronneby.  

Bedömning 

Risatorpsvägen är en huvudgata och det är hastighetsbegränsning på 50 

km/h. Vägen är belyst och det finns utbyggd gång- och cykelbana på vägens 

östra sida, något som separerar oskyddade trafikanter från fordon. På vägens 

västra sida finns gångbana. Cirka 160 meter söder om den aktuella 

fastigheten finns ett övergångställe. Det finns en mittrefug på 

övergångstället. Fotgängare behöver endast passera en körriktning i taget och 

det innebär att körbanans bredd reducerats. Norr om övergångsstället finns 

en upprepningsskylt (50 km/h). Sikten är bra. 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning på 

Risatorpsvägen vid den aktuella platsen för att dokumentera trafikflöden och 

hastighet.   

Trafikbelastningen var 1725 fordon/dygn med medelhastighet 53 km/h. 85 % 

har kört långsammare än 61 km/h. 

Aktuell trafikmätning visar att hastigheten ligger över den önskade, men i 

jämförelse med liknande vägsträckningar inte är alarmerade. 
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Att trafiken håller för hög hastighet är ett problem som vi konstaterat på flera 

liknade vägar i kommunen och det är inte unikt för Risatorpsvägen. 

Bristande respekt för hastighetsbegränsningar och bristande hänsyn till 

oskyddade trafikanter och boende längs vägarna är ett attitydproblem som är 

svårt att ändra på. 

Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Det är förarens 

ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt enligt 3 kap 14 § 

trafikförordningen (1998:1276) och polisens uppgift att övervaka gällande 

lagar och regler. Mätresultatet har skickats till polisen. 

Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 

skador i trafiken) har det inte inrapporteras från polis och sjukvård någon 

olycka på den aktuella platsen under de senaste 5 åren. 

När det gäller fysiska åtgärder såsom farthinder och liknande så har vi 

prioriterat skolor och där stort antal passager av oskyddade trafikanter 

genomförs. Att placera ut farthinder vid den aktuella platsen är att det sänker 

endast farten lokalt precis där farthindret är anlagt och påverkar tyvärr inte 

farten på resten av sträckan. Dessutom ökar problem med buller för boende 

och mer utsläpp. 

Kommunen har ett antal hastighetsdisplayer som placeras på olika platser i 

kommunen. Hastighetsdisplayen visar aktuell hastighet för passerande 

fordon och gör trafikanterna uppmärksamma om vilken hastighet de håller. 

Denna display kommer att sättas upp på den aktuella platsen när vi har 

någon ledig.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige avslå förslaget om farthinder 

på Risatorpsvägen med motiveringen att fysiska åtgärder som farthinder 

sänker endast farten lokalt precis där farthindret är anlagt och påverkar 

tyvärr inte farten på resten av sträckan. Dessutom ökar problem med buller 

för boende och mer utsläpp. Sådan åtgärder som farthinder görs vid skolor 

och där stort antal passager av oskyddade trafikanter genomförs.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-04-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige avslå 

förslaget om farthinder på Risatorpsvägen med motiveringen att fysiska 

åtgärder som farthinder sänker endast farten lokalt precis där farthindret är 

anlagt och påverkar tyvärr inte farten på resten av sträckan. Dessutom ökar 

problem med buller för boende och mer utsläpp. Sådan åtgärder som 

farthinder görs vid skolor och där stort antal passager av oskyddade 

trafikanter genomförs. 
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Arbetsutskottets beslut 2020-05-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget om farthinder på Risatorpsvägen med 

motiveringen att fysiska åtgärder som farthinder sänker endast farten lokalt 

precis där farthindret är anlagt och påverkar tyvärr inte farten på resten av 

sträckan. Dessutom ökar problem med buller för boende och mer utsläpp. 

Sådan åtgärder som farthinder görs vid skolor och där stort antal passager av 

oskyddade trafikanter genomförs. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

farthinder på Risatorpsvägen med motiveringen att fysiska åtgärder som 

farthinder sänker endast farten lokalt precis där farthindret är anlagt och 

påverkar tyvärr inte farten på resten av sträckan. Dessutom ökar problem 

med buller för boende och mer utsläpp. Sådan åtgärder som farthinder görs 

vid skolor och där stort antal passager av oskyddade trafikanter genomförs. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 217 Dnr 2020-000224 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Utegym i 
Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att ett utgym placeras i 

området mellan Bäckahästen och Karlstorpsplanen i Brunnsparken. 

Förslagsställaren tycker att placering uppe i skogen längs med ett av 

löparspåren inte är lämplig av tillgänglighets- samt trygghetskäl.  

Kommunfullmäktige beslutade vid anmälan av medborgarförslaget att 

beredning och beslut ska ske i kommunstyrelsen.  

Bedömning 

Det har under flera års tid inkommit många förslag om utegym i 

Brunnsparken. Senast vid sitt sammanträde i april beslutade 

kommunfullmäktige om förslag till utegym i Brunnsparken fast då vid 

Silverbergsplanen och vid sammanträdet i mars besvarades två 

medborgarförslag om hinderbana i parken. Samtliga dessa medborgarförslag 

har kommunfullmäktige ansett vara besvarade genom att hänvisning till 

projektet ”Brunnskogens framtida utveckling” som hanteras inom Gata- och 

parkenheten. Detta förslag föreslås hanteras likadant.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat med att det hanteras inom 

ramen för projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling” inom Gata- och 

Parkenheten.  

Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med att det hanteras inom ramen för 

projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling” inom Gata- och Parkenheten. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat med att det 

hanteras inom ramen för projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling” 

inom Gata- och Parkenheten. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 218 Dnr 2019-000323 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bygg 
seniorbostäder i Listerby - Utveckla Listerby, steg 3 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag om bygga seniorbostäder i Listerby har inkommit. 

Förslaget är att bygga nya bostäder på tomten där den gamla mataffären låg, 

benämnd centrumtomten.  

Bedömning 

Ett medborgarförslag om bygga seniorbostäder i Listerby har inkommit. 

Förslaget är att bygga nya bostäder på tomten där den gamla mataffären låg, 

benämnd centrumtomten. Det blir ett centralt läge med närhet till bibliotek, 

kommande idrottshall, busshållplats, cykelbana mm 

Det förslagsställaren påpekar om bristen på lägenheter/bostäder för att kunna 

lämna sin villa är en uppfattning som delas utav kommunen. Listerby och 

Yxnarum är ett område som starkt domineras utav villabebyggelse. 

Markägandet är till största delen privat och kommunens marker i området är 

små. Markförsäljningar i Listerby är ganska få och kommunen bevakar de 

försäljningar som kommer ut. Centrumtomten ägs utav kommunen. 

Detaljplan saknas och kommer att krävas oavsett vad tomten ska bebyggas 

med.  

 

Kommunen håller på med en förstudie om kommande idrottshall i Listerby. 

Den utpekade marken är i första hand centrumtomten. Eventuell annan 

lokalisering utreds.  

 

Sammanfattningsvis är kommunen positiv till förslagsställarens önskemål 

om att bygga flera bostäder i Listerby för att kunna bidra till flyttkedjor. 

Kommunen bevakar markförsäljningar och för diskussioner med privata 

byggföretag för att få till fler bostäder. Vad som händer med centrumtomten 

får inte föregås utav den förstudie som pågår angående kommande 

idrottshall.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat.  
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Arbetsutskottets beslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 219 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras:  

1. Yttrande över ändrade regler för fiske efter ål i havet, Havs- och 

vattenmyndigheten, till detta protokoll bifogad bilaga 3. 

2. Sammanställning över delegationsbeslut 2020, mark- och 

exploateringsenheten, till detta protokoll bifogad bilaga 4.. 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 220 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

- Anette, Skrivelse till KF 

- Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Rågårds har försatts i konkurs 

- Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Årsredovisning 2019 

- Region Blekinge, Nyhetsbrev april 2020 

- SKR, Cirkulär 20:18, 20:19, 20:21 

- Svenska Ridsportförbundet, Coronapandemin påverkar ridsporten 

- Telia, Telia moderniserar nätet i er kommun 

- Jordbruksverket, Ni spelar en viktig roll i kommande programperiod 

med Leader 

- Linköpings universitet, Avsiktsförklaring gällande 

förskolelärarprogrammet 

- Öppna Moderaterna, Öppet brev till kommuner med vänorter i Polen 

- Patrik Karlsson, Eringsbodaskolan 

- SKL, Cirkulär 20:25 

 

Protokollsutdrag 

- Socialnämnden 2020-04-28 § 43 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 
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§ 221 Dnr 2020-000321 002 

Tillfällig lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen  

 

Lagförslag 

Regeringens förslag till tillfällig lag om en effektivare tillsyn för att minska 

spridningen av covid-19 på serveringsställen förväntas träda i kraft den 1 juli 

i år. Lagrådet lämnade remissen utan anmärkningar och nu ska riksdagen ta 

beslut om lagförslaget, sannolikt innan midsommar. 

 

Lagen föreslås gälla fram till årsskiftet. Den ställer krav på serveringsställen 

som serverar mat och dryck inom en näringsverksamhet. Verksamheter utan 

möjlighet till förtäring på stället omfattas dock inte, exempelvis vissa 

glasskiosker och take away-ställen där det saknas sittplatser och bord. Det 

skiljer sig från Folkhälsomyndighetens föreskrifter. 

 

Enligt lagförslagets 4 § ansvarar den kommunala nämnd som ansvarar för 

miljö- och hälsoskyddsområdet för tillsyn över att den nya lagen och 

anslutande föreskrifter följs. Detta får förstås som att det som avses är den 

nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken. 

  

I Ronneby kommun fullgör Miljö- och byggnadsnämnden (”MBN”) 

kommunens uppgifter inom Miljöbalkens område, jmf. 1 kap. 1 § Miljö- och 

byggnadsnämndens reglemente. Eftersom tillsynsuppdraget lagts på den 

kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet behöver 

Kommunfullmäktige inte ändra MBNs reglemente för att nämnden skall ha 

befogenhet att utöva tillsyn.  

 

MBN får genom lagen ett särskilt tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta 

om förelägganden mot serveringsställen. Beslutet kan innebära att 

serveringsstället måste möblera om, begränsa sina öppettider eller stänga. 

Kraven kan förenas med vite. Besluten gäller omedelbart, om inte annat 

anges i beslutet.       

Kostnader 

Tillsynen är inte avgiftsbelagd. Kommunernas kostnader för tillsyn och 

klagomålshantering ska ersättas av staten genom statsbidrag. Ersättningen 
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fördelas utifrån antal serveringsställen med minst en anställd. Som framgår 

av lagrådsremissen behövs av smittskyddsskäl en intensiv tillsyn, särskilt 

under sommarmånaderna. 

Delegation 

För att tillsynen ska bli effektiv behöver MBN besluta om att delegera vissa 

beslut. Förvaltningschefen för Miljö-. och byggnadsförvaltningen (”MBF”) 

är den person som har ansvaret att hålla delegationsordningen uppdaterad.  

 

Kommunfullmäktige bör därför uppmärksamma MBN på att lagstiftningen 

sannolikt kommer träda i kraft den 1 juli och att de för att kunna hantera 

lagen behöver delegera vissa uppgifter. Kommunfullmäktige bör också 

förklara att kommunjuristerna kan vara behjälpliga vid uppdaterande av 

delegationsordningen. 

Bedömning 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

 

- Att uppmana Miljö- och byggnadsnämnden att vidta de åtgärder som 

behövs för att kunna tillämpa lagen den 1 juli 2020 

- att i övrigt notera informationen till protokollet.. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

116(117) 
2020-06-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. Att uppmana Miljö- och byggnadsnämnden att vidta de åtgärder som 

behövs för att kunna tillämpa lagen den 1 juli 2020 

 

2. Att i övrigt notera informationen till protokollet. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 222 Dnr 2020-000213 001 

Återrapportering från krisledningsnämnden 2020 

 

Sammanfattning  

Följande protokoll från krisledningsnämnden återrapporteras till 

kommunstyrelsen: 

1. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-03-17. 

2. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-03-23. 

3. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-04-27. 

4. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-05-05. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen noterar 

återrapporteringen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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Overenskommelse om fastighetsreglering

Ronneby kommun (212000-0837), nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

04s7 61 80 00

Magnus Sjögren (780410-4136) och Carina Holmström (661223-5587),
nedan kallade mottagaren

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Mottagare

Adress:

Telefon:

Barrstigen 14,312 33 Ronneby

0708-513621 0768-861t47

1 överlåtelseftirklaring och fastighetens omfattning

1.1 Kommunen överlåter härmed till mottagaren den del av fastigheten Ronneby 24:7 som
är markerad på bilagd karta. Marken ska överftiras till mottagarens fastighet Frej 2.

2 Ersättning
2.1 Köpeskilling ftir markenär 165 kr per kvadratmeter. Köpeskillingen skall erläggas

kontant på tillträdesdagen. Exakt köpesumma bestäms i lantmäteriförrättningen.
Ersättning ska betalas senast en månad efter laga kraft vunnen ftinättning.

3 Tillträdesdag mm
3.1 Tilltrade till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3

vunnit laga kraft.

3.2 Överftiring av mark enligt det här avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriftinättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
härmed bitrads av avträdaren. Mottagaren svarar ftir kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm
4.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av

avträdaren.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska biiras av
mottagaren.

qÅw
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5 Inskrivningsåtgärder mm
5.1 Mottagaren ska svara ftr de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6 Tvist
6.I Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmåin domstol.

7 Förutsättningar fiir avtalets giltighet
7.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunstyrelse

godkänner det. Om Kommunstyrelsen godkänner avtalet efter att det undertecknats, ska
avtalet, under ft)rutsättning att Kommunstyrelsens godkåinnande är lagakraftvunnet,
anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges justerade protokoll
satts upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet ftirutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomftirande av fastighetsreglering.

7 .3 Om ftirutsättningarna enligt 7.1 och 7 .2 inte uppfylls ?ir avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

8 Avtalsexemplar
8.1 Det htir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen Mottagaren

Ronneby den Ronneby den

Roger Fredriksson Magnus Sjögren

Anna Hinseåing Carina Holmström
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ffi Ronneby

Parter
Jordägare:

Bilaga 2. tillhör kommunstyrelsen 2020-06-02 g 195

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Ronneby kommun, genom dess Mark och Exploateringsenhet,
ägare till fastigheten Listerby 16:54, härefter kallade
Iordögaren.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 6t 80 00

2t2000-0837

Arrendator: XX, ägare till fastigheten Yxnarum 19:46, härefter kallad
Arrendatorn.

Storsegelvägen 6, 372 74 ListerbyAdress:

Telefon:

Personnummer:

I Fastighet
Ett markområde av fastigheten Listerby 16:54 i Ronneby kommun. Delen av
fastigheten ligger intill fastigheten Yxnarum 19:46, och omfattar ca 400 kvm.
Arrendestället har markerats med röd ftirg på bifogad karta, bilaga.

2 Ändamål
Ändamålet med upplåtelsen av arrendestället åir extra trädgård.

Arrendatorn får inte uppftira byggnader eller andra anläggningar på arrendestället,
om Jordägaren inte har gett sitt skriftliga samtycke till det.

På arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot det iindamål och
mot den användning som reglerats ovan.

3 Myndighetskrav
Arrendatorn skall ftilja gällande plan- och bygglagstiftning. Anendatorn skall
ftilja gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning. Anendatom ansvarar ftir de
kostnader som kan bli aktuella på grund av sådana åtgärder som krävs enligt
sådan lagstiftning.
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Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som myndighet
eller domstol kräver eller ftirordnar ftir arrendestället.

Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som
ft rsåikringsbolag kräver för arrendestället.

4 Arrendetid
Arrendetiden iir ett år (DATUM)

Anendetiden blir ftirlängd med ett ar i taget om avtalet inte sägs upp senast tre
månader ftire det att arrendetiden går ut.

Partema ska inte ha några ersättningsanspråk med anledning av att avtalet har
sagts upp.

5 Arrendeavgift
Arrendeavgiften (grundavgiften) är 2000 kr ft)r varje arrendeår. Arrendeavgiften
ska varje år betalas i ftirskott. Arrendeavgiften ftir 2020 uppgär till2140 kronor.

Arrendeavgiften (grundavgiften) åir anpassad till indextalet ftir oktober månad
2014 (bastal314,02) enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basar.
Skulle indextalet någon påftiljande oktobermånad ha ändrats i ftirhållande till
bastalet, justeras arrendeavgiften med sarnma procenttal som indextalet ftirändrats
i ftrhållande till bastalet.

Vid tillämpningen av index ska omräkning av arrendeavgiften göras med hela
procenttal. Höjning och såinkning ska ske till närmast hela tal. På samma sätt
avrundas arrendeavgiften till heltal kronor.

Arrendeavgiften ska aldrig justeras lägre än grundavgiften.

För varje kalenderår ska avgiften justeras så, att den ftiljer indexräkningen fram
till oktober månad nåirmast ftlre det arrendeårets början.

6 Upplåtelse i andra hand
Arrendatorn får inte upplåta nyttjanderätt till någon del av arrendet, om inte
Jordägaren har gett skriftligt samtycke till det.

Arrendatorn har inte rätt att hyra ut ledigt utrymme i byggnad eller upplåta
område av ouppodlad mark till upplagsplats eller för liknande ändamåI.

Om Arrendatom i strid mot detta avtal upplåter nyttjanderätt till någon del av
arrendet, är avtalet fiirfallet i sin helhet. Arrendatorn ska då inte ha några
ersättningsanspråk mot Jordägaren.
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7 Överlåtelse
Arrendatom far inte på något sätt sätta annan i sitt ställe, om inte Jordägaren har
gett skriftligt samtycke till det.

8 Arrendeställetsskick
Arrendestället utarrenderas i det skick det åir på tillträdesdagen. Arrendatorn ska
alltid hålla arrendestället i vårdat skick.

Arrendatorn får inte ftilla träd på arrendestället. Om det finns önskemål om att
ftilla träd ska trädftillningsansökan (finns på hemsidan) ltimnas in till Teknik, fritid
och kulturftirvaltningen.

Arrendatorn är ansvarig för att användningen av arrendestället inte medftir
stömingar eller olägenheter. Om sådana ftirekommer, ska de omedelbart åtgärdas.

Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på eget ansvar och på egen bekostnad
ftira bort sina anläggningar och återställa arrendestället i ursprungligt skick så

långt det är möjligt.

9 Särskilda villkor
För arrendet gäller också ftiljande villkor

I det fall arrendatorn vid eventuella markarbeten hittar vad som kan vara
fornlämningar ska arbetet omedelbart stoppas och Länsstyrelsen ska
kontaktas.

Arrendatorn ansvarar ftir alla miljöftiroreningar som drabbar arrendestället på
grund av arrendatorns nyttjande av arrendestället som parkeringsplats.
Jordägaren har rätt att på arrendatorns bekostnad utftira sanering av arrendestället.

Arrendatorn är medveten om att det finns ledningar i marken, som ska vara
tillgängliga. Inget får byggas/grävas ovanfiir ledningarna. Ledningsvisning
krävs- använd ledningskollen.se

Jordägaren äger tillträde till anendestället ftir besiktning och utftirande av
erforderliga reparations- och underhållsarbeten på ledningar eller andra
kommunaltekniska anläggningar.

För tillftilligt hinder eller men i arrenderätten till ftiljd av reparations- eller
underhållsarbete på ledningar eller andra kommunaltekniska anläggningar eller
andra därmed jämftirliga omståindigheter äger arrendatorn inte rätt till nedsättning
av arrendeavgiften.

Om Arrendatorn inte ftiljer dessa särskilda villkor har Jordägaren rätt att med
omedelbar verkan säga upp det hiir avtalet. Då har Jordägaren inte heller någon
skyldighet att betala ekonomisk ersättning till Arrendatorn.
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10 Ersättning ftir skada
Arrendatorn ska hålla Jordägaren skadeslös ftir skadestånd som kan drabba
Jordägaren på grund av Arrendatorns verksamhet eller nyttjande av arrendestället.
Detsamma gäller kostnader som hänger samman med skadestånd.

11 Moms
Om Jordägaren åir eller blir skattskyldig ftir mervärdesskatt (moms) ftir denna
upplåtelse ska Arrendatorn betala den samtidigt med arrendeavgiften. Skattesats
ska vara den som gäller vid betalningstillftillet.

12 Tvist
Tvist med anledning av detta arrendeftirhållande ska avgöras av skiljemän enligt
lag om skiljeftirordnande. Länets arrendenåimnd ska vara skiljeniimnd.

L3 Hänvisning till jordabalken
I övrigt gäller det som stadgas i 7 och 8 kapitletjordabalken om lägenhetsarrende.

14 Förutsättningar för avtalets giltighet
För att det här avtalet ska vara giltigt krävs ftiljande.

a) Att Arrendatorn åir ägare och till fastigheten Yxnarum 19:46.

Om denna ftirutsättning inte är uppfyllda, är dethåir avtalet ftirfallet i sin helhet.
Varje part ska däbära sin kostnad.

15 Avtalsexemplar
Det håir avtalet har upprättats i två exemplar. Parterna har behållit varsitt
exemplar.
För Jordägaren den För Arrendatorn den

cs@ w



I

I

I

i

BILAGA

R

L

75

a-

:ri;j
R

I I
k,i

---?.r.-.*:--*"_
1
i: ***./ I -uo$'!gtl

ry@w



L
I

R

tg

$låttanåsi 6l
19;8i6

,

F--
','sl,

19

t5

trt:'

,l.i r":l* G9

l:t

19

s!
;

p

19:3

v''
R

q

T a.t

!
jR
i

6:1

(.-
]--{i'- - - -.-.

1
t.

i+

dösFssi

@ @W



H
f,:r KOMMUN

2020-06-t0

Mark och Exploateringsenheten

Sammanställning av delegationsbesl ut 2020
Bilaga 4, tillhör kommunstyrelsen 2020-06-02 S 219

-Handlingens 
nummer i diariet alternativt åirendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.--Ärendepunlt enlig delegationsordningen.

Datum
2020-01-27
2020-0t-28
2020-02-14
2020-01-31
2020-03-04
2020-03-10
2020-03-16-
t7

2020-03-18
2019-12-16
2020-05-13

Delegat
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin

Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin

Beslutsbeskrivning
Transport av lägenhetsarrende, Bulten 3

Fastighetsdeklaration Bredål<ra 17 :2
Markupplåtelseavtal och våirderingsprotokoll
Jordbruksarrende S 20:l m fl
Fasti ghetsdeklarationer

Ronne 22:l
Avtal om markdisposition vid militåir övningsverksamhet

Markupplåtelseavtal och Viirderingsprotokoll
Avtal om ersättning ftir vägrätt, Gc-väg Lv 670
Markupplåtelseavtal och Viirderingsprotokoll

Ärendepunkt**
5.5
5.12
5.1s
5.5
s.r2
5.5
5.5

5.15
5.15
5.1s

Handlings-ID.
78044
78058
78438
78784
78936,78943-46
79084
79239,79253,
79255,79256,
79273,79274
79287
79s40
80470
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trRONNEBY
KOMMUN

Delegolionsbeslul

2020-04-28

r(2)

Dnr KS 12020-000249
Beslulnr 79997

Hondlöggore
Milj öutvecklare Sofie Samuelsson
Telefon
softe. samuelsson@ronneby. se

Delegolionsbeslut enligt KS delegotionsordning punkl l.l
Sommonfotlning
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har remiss om ändrade regler ftir fiske efter ål i
havet.

Havs- och vattenmyndigheten foreslår att fiske efter ål inte får bedrivas under perioden
från den 1 november 2020 till den 3 1 januari 2021 . Fiskestoppet fiirslås dåirmed att inftiras
under s:ilnma tremånadersperiod som tidigare.

Vidare foreslår HaV att vid fångst av ål ska fiirhandsanmälan upprättas minst två timmar
innan ankomst till hamn samt att ålfiskare ska anmäla eventuella sumpar och deras
positioner i samband med påbörjat fiske.

Beslul

Ronneby kommun lämnar öljande yttrande över remiss om ändrade regler for fiske efter
ål i havet:

Fiskestopp

Den blankål som passerar kustområden i Öresund ha goda möjligheter att vandra utan att
ytterligare påverkas från vare sig svenskt eller andra länders fiske, fiirutsatt att
grannländerna väljer samma stopperiod som Sverige. Det är därmed skäligt att en
samverkan har skeff mellan berörda länder ör att uppnå bästa möjliga effekt av
fiskestoppet. Det framgår inte av remissen huruvida detta har gjorts.

Kontrollrelaterade regler

Syftet med de nya kontrollrelaterade reglerna är att öka möjligheten fiir HaV och
Kustbevakningen att genomfora kontroll av det legala ålfisket. Det känns otydligt hur
kontroll av det legala ålfisket ska bidra till en fiirsvårande möjlighet lor det illegala
ålfisket att fortgå.

För att få en bättre forståelse for de åindrade reglerna behöver de sättas i fiirhållande till
andra ätgärder som görs/kan göras for att florsvåra ftir illegalt ålfiske. Till exempel hur
bedrivs kontroll av spårbarhetssystemet? Kan det utvecklas så att de som nu får en ökad
administrativ börda också premieras genom att det illegala fisket minskar.
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Beröksodress
"Stodshuset"

E-post

Telefon
"0457-6 1 80 00"

Fox
"0457-61 86 33"

"www,ronneby.se"

Poslodress
"372 80" "Ronneby"
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ffiRONNEBY
KOMMUN

Delegolionsbeslul

2020-04-28

2(2)

Dnr KS 12020-000249
Beslulnr $diadokDokid$

Hondlöggore
$anvFritextl $ $anvNamn$
Telefon $anvTelnr$
$anvEpost$

Det är viktigt att utformningen av ftirhandsanmälan och örutsättningarna kring den
utformas så den inte innebär en ökad stress eller orimlig administrativ börda på de
enskilda ålfiskama. Det måste tas hänsyn till deras lokala örutsättningar. Att anmäla två
timmar innan de kommer i hamn kan i praktiken innebåir att fiskare måste göra
forhandsanmälan redan innan fiskeresan påbög'as.

Konsekvensbeskrivn ing

I konsekvensbeskrivningen beskrivs att det inte har tagits någon såirskild hänsyn till
småforetagare vid framtagandet av de kontrollrelaterade reglerna. Det är besynnerligt att
det inte har giorts eftersom majoriteten av de som kommer påverkans är just
småfiiretagare. Vad fiir konsekvenser medör de kontrollrelaterade reglerna ör enskilda
fiskare? Konsekvensbedömningen bör kompletteras med detta. Finns det andra
ätgfuder/regler som är bättre ör de enskilda fiiretagama som uppnår samma effekt som de
nu fiireslagnareglema?

Roger Fredriksson

Kommunstyrel sens ordfiirande

Signering ser digitalt via Visma Addo

Expedieras till
Kommunstyrelsen, delegationsbeslut
Havs- och vattenmyndigheten
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Dokumentet år signerat med Visma Addos tjänst för digitat signering.

Signaturerna i detta dokument år juridiskt bindande. Undeftecknarens identitet är registrerad och Iistad här nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehåtlet i ovanstående dokument."

Bank.lD

Serienummer: tKDOE2Y33axNOx2r+48iqw

Per Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

lP:194.14.94.1

29-O4-2O2O L3:4I

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digitat signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är tåst för ändringar och har en tidsstämpel med ett ceftifikat
från en påtittig tredje part. Atta kryptografiska signeringsceftifikat år
inbåddade i PDF-fiten och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet år i original
Detta dokument år skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Dettd garanterar att innehå[[et i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscetifikaten i dokumentet
med Visma Addos vatidator på denna webbsida
https://vismaaddo.netÄVebAdmin/#/NemldVatidation
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utöver detta dokument kan ett e[[er flera dokument och bitagor höra titt försåndetsen

A[ta dokument i försåndelsen är listade nedan. I håndelseloggen
står a[a åtgårder som lelaterar ti[[ signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Delegationsbeslut Ronneby kommuns yttrande över remiss gättande åndrade regter för fiske efter åt i havet.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som låmnats in i signerad form har
skickats till alta pafteF via e-post etter en nedtaddningstånk. Undertecknaden
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en lånk där du kan tadda ner
dokumenten kommer den att vara gittig i upp tilt 14 dagar efter
mottagande. Därefter kommet dokumenten att tadetas från Visma Addo_
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Håndelsetogg för dokumentet
2O2O-O4-28 73:23 Underskriftsprocessen har startat
2o2O-O4-28 13:23 En avlsering har skickats ti[[ Roger Fredriksson (roger.freddksson@ronneby.se)
2o2o-o4-29 73:39 Dokumentet öppnades via länken som skickades titt Roger Fredriksson
2o2o-o4-29 L3:4I Per Roger Fredriksson har signerat dokumentet Detegåtionsbestut Ronneby kommuns yttrande över remiss gättande

ändrade regler för fiske efter ål i havet.pdf via Swedish BanklD (Unique to: iNoOezy::åxNox2r+48iqw)
2O2O-O4-29 13:4I Alta dokument har undertecknats av Roger Fredriksson

Händetselogg för dokument

Vlsma Addo
Visma Consutting . Norgaardsvej 32. ZBOO Kgs. Lyngby , Denmark

addo@visma.com . www.visma.dkladdo 05@ w


