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Närvarolista 

Beslutande  
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Åsa Evaldsson (M) 
Magnus Persson (M) 
Roger Gardell (L) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Gina Hellberg Johansson (SD) 
Tim Aulin (SD) § 403-434, 436-438, 453-454 

Tjänstgörande ersättare Silke Jacob (C) tjänstgör för Tim Svanberg (C) 
Catharina Christensson (S) tjänstgör för Magnus Pettersson (S) § 403-419, 422-423 
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör för Tomas Lund (SD) 
Lena Karstensson (M) tjänstgör för Tim Aulin (SD) § 435, 439-452 
Catharina Christensson (S) tjänstgör för Ola Robertsson (S) § 425 
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Tjänstemän Carl Martin Lanér, kommundirektör Ej § 429 
Torbjörn Lind, näringslivschef § 403-404 
Hanna Faming, planarkitek § 404 
Cecilia Westlund, personalchef § 407-408 
Dennis Roberteus, verkställande direktör § 406 
Cecilia Mårtensson, ekonomichef § 405 
Conny Miketinac, driftchef § 405 
Anna Hinsäng, exploateringschef § 415, 417-419 
Sara Jonasson, exploateringsingenjör § 420-421  
Peter Robertsson, stadsarkitekt § 425 
Helena Revelj, stadsarkitekt § 426, 428 
Karolina Bjers, planarkitekt § 428 
Julia Brorsson, kommunjurist § 431, 434 
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare § 435 
Martina Adenholm, hållbarhetsutvecklare § 435 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare 
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§ 403 Dnr 2021-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen  utser Tommy Andersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 404 Dnr 2021-000005 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

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

Informationen berör: 

 Viggenområdet. Biltema, ännu inget startdatum, pågående dialog. 

 Gärdet, bra intresse, industrihotell. Kö på resterande två tomter. Stort 

intresse för ny mark. Viktigt att titta vidare på området. 

 Ronneby marina, två intressenter. 

 Fortsatt dialog med Tarkett och Abri västra kajen. 

 Knutpunkt Blekinge, gjorts research. Hanna Faming informerar med 

hjälp av PowerPoint. 

  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Lova 

Necksten (MP), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Magnus Persson (M) och 

Tommy Andersson (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 405 Dnr 2021-000717 346 

Återrapportering av uppdrag om bedömning av 
framtida brukningstaxa med anledning av investering i 
Brantafors vattenverk  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutar 2021-09-30 § 204 att: 

1. Godkänna föreslaget alternativ två (biologisk rening) och justera 

investeringsbudgeten efter detta.  

2. Ge styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB i uppdrag att se 

över eventuell effekt på brukningstaxan och återkomma med en 

återapportering kring detta i höst. Återrapporteringen ska 

innehålla en bedömning kring den framtida taxesättningen i och 

med beslutet om investering. Återrapporteringen sker till 

kommunstyrelsen. 

 

Conny Miketinac redovisar planerade investeringar i ledningar och verk 

fram till 2031 inklusive Brantafors vattenverk. 

Cecilia Mårtensson redovisar hur investeringen i Brantafors vattenverk, 99,7 

mkr påverkar brukningstaxan utifrån parametrarna återbetalning på 20 eller 

30 år samt en ränta på 2 eller 3 %. 

 20 år 30 år   

2 % ränta 8,38% 5,96 % 

3 % ränta 9,11 % 6,63 % 

 

Utöver detta redovisas vad samtliga investeringar under kommande 10-

årsperiod kan innebära för taxehöjningar och hur ökningarna av taxorna sett 

ut de senaste 10 åren.      

Arbetsutskottet beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporteringen till protokollet. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö och Teknik AB 
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§ 406 Dnr 2021-000695 040 

Investeringsplan 2022, AB Ronneby Industrifastigheter  

 

Sammanfattning  

AB Ronneby Industrifastigheter har inkommit med förslag till 

investeringsplan 2022. Planen antogs av AB Ronneby Industrifastigheters 

(ABRIs) styrelse 2021-10-26 och omfattar 25 mkr. 

VD Dennis Roberteus går igenom de kommande investeringarna.       

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna AB Ronneby Industrifastigheters 

investeringsplan för år 2022.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på tillägget att godkännandet ska 

omfatta både drift- och investeringsbudget.  

Samt att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att lämna följande direktiv 

till kommunens stämmoombud i AB Ronneby Industrifastigheter: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad  

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad 

driftbudget 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad 

investeringsbudget  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag samt ovan tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna AB Ronneby 

Industrifastigheters drift- och investeringsbudget för år 2022.  

Samt att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att lämna följande direktiv 

till kommunens stämmoombud i AB Ronneby Industrifastigheter: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad. 

 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad 

driftbudget 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad 

investeringsbudget 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 407 Dnr 2021-000661 009 

Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy 

 

Sammanfattning  

Arbetsmiljöpolicyn för Ronneby kommun gäller fr.o.m. 2015-01-01 (KF: § 

308/2014, diarienr: 2014/451). I Policyn nämns arbetsmiljöföreskrifter och 

avtal som inte lägre gäller samt nya föreskrifter är inte omhändertagna.       

Arbetsgivaren har tagit fram förslag på en reviderad arbetsmiljöpolicy. 

Policyn är samverkad inför beslut.       

Personalutskottets beslut 2021-11-01 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

anta förslag till arbetsmiljöpolicy.     

Deltar i debatten 

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

(C) och Malin Månsson (S).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är personalutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

personalutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny 

arbetsmiljöpolicy samt upphäva tidigare arbetsmiljöpolicy från 2015. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(140) 
2021-12-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 408 Dnr 2021-000666 009 

Jämställdhet- och mångfaldsplan för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ronneby kommun, är antagen av KF 

150617 och, gäller för perioden 2015-2017.  

 

Diskrimineringslagen har ändrats så numera finns inget krav på 

Jämställdhets- och mångfaldsplan utan istället ska ”En arbetsgivare som vid 

ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska under året 

skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder” (Diskrimineringslagen, 

§ 13).     

Bedömning 

Eftersom planen avsåg år 2015 – 2017 och att lagen ställer krav på att vi som 

arbetsgivare ska arbetat med aktiva åtgärder bör denna plan upphöra.      

Personalutskottets beslut 2021-11-01 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

jämställdhets- och mångfaldsplan upphör.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), 

Lova Necksten (MP), Nicolas Westrup (SD) och Malin Månsson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall 

till liggande förslag.  

Tommy Andersson (S) yrkar på tillägget att återrapportering av aktiva 

åtgärder ska ske till Kommunstyrelsen.  

Lova Necksten (MP) yrkar på att personalenheten får i uppdrag att ta fram 

ett nytt jämställdhets- och mångfaldsprogram.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på personalutskottets 

förslag samt Tommy Anderssons (S) tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(140) 
2021-12-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Lova Neckstens 

(MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att jämställdhets- och 

mångfaldsplanen från 2015 upphör att gälla. Samt att återrapportering av 

aktiva åtgärder ska ske till Kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 409 Dnr 2021-000184 104 

Beslut om utbetalning av partistöd 

 

Sammanfattning  

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

per år fatta beslut om att betala ut partistöd. 

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

av totalsumman fördelas per parti representerade i kommunfullmäktige och 

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

första halvåret och i juni för andra halvåret. 

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

månader efter redovisningsperiodens utgång. Kommunfullmäktige beslutade 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd ska 

betalas ut för 2022 med en totalsumma enligt budgetbeslut samt fördelningen 

att 15 % av totalsumman fördelas per parti representerade i 

kommunfullmäktige och 85 % fördelas per mandat i kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att partistöd ska betalas ut för 2022 med en 

totalsumma enligt budgetbeslut samt fördelningen att 15 % av totalsumman 

fördelas per parti representerade i kommunfullmäktige och 85 % fördelas per 

mandat i kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd ska 

betalas ut för 2022 med en totalsumma enligt budgetbeslut samt fördelningen 

att 15 % av totalsumman fördelas per parti representerade i 

kommunfullmäktige och 85 % fördelas per mandat i kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 410 Dnr 2021-000705 002 

Ordning avseende ersättare som ställföreträdande 
kommundirektör i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

För att säkerställa möjligheterna att vid ordinarie kommundirektörs (KD) 

frånvaro kunna hantera nödvändiga beslut i enlighet med gällande 

delegationsordning och på ett för organisationen effektivt sätt föreslås 

fastställande av fast turordning för ersättare att tjänstgöra som 

ställföreträdande kommundirektör. 

Senast det fattades ett sådant beslut var 2018-01-09. Med en ny 

kommundirektör på plats är det lämpligt att ta ett nytt beslut i frågan. 

Nedan framgår vilka som föreslås ska tjänstgöra som kommundirektör vid 

ordinarie befattningshavares frånvaro. I de fall det föreligger förhinder för 

ställföreträdarskap enligt fastställd ordning utser ordinarie KD vem av de 

listade som övertar ställföreträdarskapet. 

Med frånvaro avses semester, sjukdom eller annan omständighet som 

innebär att KD inte kan fullfölja de åtaganden som följer av uppdraget. 

Vid planerad frånvaro ska KD underrätta Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

presidium, övriga i ordningen, enhetscheferna vid 

kommunledningsförvaltningen samt förvaltningscheferna om att 

ställföreträdande KD övertar ledningen och för vilken tid det sker. 

Stf kommundirektör ska informera KD om alla beslut som denne fattat under 

tiden han/hon varit tjänstgörande stf KD. Lämpligen sker detta per e-post. 

Föreslagen ordning för ställföreträdarskap: 

 

1) Kanslichef Anna-Karin Sonesson 

2) Ekonomichef Johan Sjögren 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att tjänstgöring som stf kommundirektör sker 

enligt ordningen: 
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1) Kanslichef Anna-Karin Sonesson 

2) Ekonomichef Johan Sjögren 

 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

tjänstgöring som stf kommundirektör sker enligt ordningen: 

 

1) Kanslichef Anna-Karin Sonesson 

2) Ekonomichef Johan Sjögren 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

tjänstgöring som stf kommundirektör sker enligt ordningen: 

 

1) Kanslichef Anna-Karin Sonesson 

2) Ekonomichef Johan Sjögren 

________________ 

Exp: 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson 

Ekonomichef Johan Sjögren 
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§ 411 Dnr 2021-000692 040 

Äskande av medel för installering av sprinklers på 
Ålycke 

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

Sammanfattning  

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

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

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

Ronnebyhus bekräftade uppsägningen, gick med på de nya villkoren och 

skulle återkomma med nytt förslag till hyresavtal.  

I samband med att socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen flyttade 

in på Ålycke, gjordes renoveringar av utbildningsförvaltningens och 

Socialförvaltningens lokaler och en brandinspektion genomfördes i början av 

året, installation av sprinklers kom upp för diskussion.  

Det nya förslag till blockhyresavtal som Ronnebyhus presenterade renderade 

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

Ålycke har minskat.  

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

kommunfullmäktige för att äska kompensation för ökad hyreskostnad.  

12/4 2021 beslutade Kommunstyrelsen att nämnden skulle omförhandla 

hyran. Hanna Bodesund, kommunens lokalstrateg, samt förvaltningschef 

Maria Appelskog förde dialog med Ronnebyhus gällande omförhandling av 

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

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

installera sprinklers.  

Enligt kommunens lokalstrateg gäller följande regler kopplat till sprinkler. 

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

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

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

önskvärt ur brandsäkerhetssynpunkt.  

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

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

installation av sprinkler. Beslutet kommunicerades med hyresvärden AB 

Ronnebyhus. 

Frågan gällande brandskyddet har vuxit och Ronnebyhus har haft en fortsatt 

dialog med Räddningstjänsten, även kommunens lokalstrateg samt 

förvaltningschef har under hösten varit i samtal med Räddningstjänsten. 
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Trots att sprinkler inte är ett krav enligt dåvarande byggregler från Boverket 

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

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

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

bristerna kompenseras i form av montering av sprinkler.  

Kraven från Räddningstjänsten ställs mot Ronnebyhus som fastighetsägare, 

som är positiva till åtgärderna, men då blockhyresavtalen innehåller en 

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

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

ämnar därför Ronnebyhus kräva hyresgästen Ronneby Kommun på 

kostnader för att åtgärda brandskyddet genom montage av sprinkler eller 

andra åtgärder.  

Förvaltningen har meddelat Ronnebyhus att nämnden valt att avstå montage 

av sprinkler. Skulle det komma ett skarpt föreläggande från 

Räddningstjänsten, får politiska beslut fattas kring huruvida man vill ta 

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

verksamhet och i förlängningen då betala för åtgärder alternativt överväga 

evakuera hyresgäster till annat vård- och omsorgsboende.  

6/10 2021 Noterade förvaltningen att Ronnebyhus påbörjat installation av 

sprinkler, vilket förvånade förvaltningen då Ronnebyhus saknade 

godkännande från vård- och omsorgsnämnden. Verksamheten saknade även 

information gällande att installation av sprinkler skulle påbörjas. 

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

enhetschefen tolkade mailet som att det endast berörde Socialförvaltnings 

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

22/10 2021 inkom ett föreläggande från Räddningstjänsten till AB 

Ronnebyhus, som säger att brandskyddsåtgärder ska vara utförda senast 

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

hela kostnaden för installation av sprinkler.  

Två alternativa kostnadsförslag har presenterats:  

1. 3,78 Mnkr vid omgående betalning,  

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

Dessa kostnadsförslag hänvisar till den kalkyl som bifogades tidigare förslag 

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

även del av andra kostnader.      

Bedömning 

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

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

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



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(140) 
2021-12-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

till investeringsåtgärder alternativt tidigarelägga avveckling av Ålycke. En 

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

befintlig budget.      

Förslag till beslut 

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

Äska ersättning från kommunfullmäktige för kostnad av installation av 

sprinklers på vård- och omsorgsboende Ålycke.  

     

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-10-27 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: - Äska ersättning från 

Kommunfullmäktige för kostnad av installation av sprinklers på vård- och 

omsorgsboende Ålycke.  

    

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsen förslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

investera i en sprinkleranläggning på Ålycke vård- och omsorgsboende till 

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

Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Malin Månsson (S) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att investera i en 

sprinkleranläggning på Ålycke vård- och omsorgsboende till en kostnad 3,78 

mkr. Finansiering sker genom extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 412 Dnr 2021-000471 040 

Totalram och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2022 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en 

totalram för bolagens koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska 

gälla.      

Bedömning 

Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2021 varit 300 mkr. 

För närvarande har 248 mkr beviljats. 

Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2021 varit 

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

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

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

Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi 

vecka, utan avdrag. 

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

noll procent.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

För 2022 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen 

för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

Avseende räntevillkoren för 2022 för utlåning till bolagen ska kommunens 

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

vilket ger:  

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

mkr.  

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

banken, NSSi vecka, utan avdrag.       

 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
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För 2022 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen 

för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

Avseende räntevillkoren för 2022 för utlåning till bolagen ska kommunens 

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

vilket ger:  

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

mkr.  

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

banken, NSSi vecka, utan avdrag.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen besluta att: 

För 2022 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen 

för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

Avseende räntevillkoren för 2022 för utlåning till bolagen ska kommunens 

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

vilket ger:  

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

mkr.  

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

banken, NSSi vecka, utan avdrag.  

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 413 Dnr 2021-000472 045 

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

 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 

lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 

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

konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

Förslaget till borgensramen har beaktat bolagens investeringsplaner för det 

kommande året. Dialog har förts med bolagens ekonomichefer. 

Internkontokrediter ingår inte i borgensramarna. 

Respektive bolags ram för upptagande av krediter, dvs den beviljade 

borgensramen, ska antas på bolagsstämma i varje bolag.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de 

kommunala bolagen. Borgensramarna 2022 föreslås enligt nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutat att gälla tillsvidare:  

Bolag Nuvarande 

borgensram 

Önskad 

förändring 

Ny 

borgensram 

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

AB Ronneby 

Industrifastigheter 

478,0 -28,0 450,0 

Ronneby Miljö 

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

AB Ronneby 

Helsobrunn 
96,9  96,9 

Totalt (mkr) 2 074,9 +47,0 +2 121,9 
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 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

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

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

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

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

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

Besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs.  

 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att tillsvidare gäller:  

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

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

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

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

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

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

Besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs. 

 

Deltar i debatten 

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

(S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

tillsvidare gäller:  

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

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

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

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

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

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 414 Dnr 2021-000466 040 

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

 

Sammanfattning  

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag” ska kommunfullmäktige ”besluta om årliga ägardirektiv för de 

kommunala bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie 

budgetprocess och omfattar bland annat ekonomiska målsättningar, mål och 

uppdrag. De årliga ägardirektiven fastställs av en extra bolagsstämma efter 

att kommunfullmäktige antagit kommunens budget”.       

Bedömning 

Kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att genomföra flera 

utredningar kopplat till de kommunala bolagens verksamheter. Ett av 

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

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

uppdateringar i ägardirektiven för 2022. 

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

kommunala bolagen föranlett förändringar i ägardirektiven. En särskild rutin 

för att hantera koncernbidrag finns framtagen och ägardirektiven har 

kompletterats för att följa denna rutin.  

När ny ägarpolicy och omarbetade ägardirektiv tas fram behöver även 

direktiv kring koncernbidrag hanteras.  

Ägardirektiven beslutas av kommunfullmäktige och fastställs på 

bolagsstämma i respektive bolag. För detta behövs direktiv till 

stämmoombuden.       

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv 2022 

för Ronneby kommuns helägda bolag. 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

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

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 
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 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman  

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga ägardirektiv.       

Arbetsutskottets beslut 2021-10-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet i syfte att invänta 

kommunstyrelsens förslag till budget 2022-2023. 

 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till årliga ägardirektiv 2022 för 

Ronneby kommuns helägda bolag.  

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

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

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman  

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga ägardirektiv.  
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Deltar i debatten 

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

och Willy Persson (KD).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till årliga 

ägardirektiv 2022 för Ronneby kommuns helägda bolag.  

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

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

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman  

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga ägardirektiv.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 415 Dnr 2020-000274 289 

Utredning av tillbyggnad av Espedalsskolan 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har gett mark- och exploateringsenheten i uppdrag att 

utreda förutsättningar för att bygga ut Espedalsskolan. Förstudierapport har 

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

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

dock osäker.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige har gett mark- och exploateringsenheten i uppdrag att 

utreda förutsättningar för att bygga ut Espedalsskolan. Förstudierapport har 

tagits fram enligt beslutad projektmodell. Det råder platsbrist på 

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

paviljonger kommit på plats till skolstarten hösten 2021. Detta avhjälper 

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

lösning på platsbristen. Hur elevutvecklingen och effekterna av projekt 

framtidens skolor utvecklar sig återstår att se. Utbildningsnämnden har idag 

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

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

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

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

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

trafiksituation. 

 

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

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

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

minskar och trafiksituationen förvärras ytterligare. Att bygga ut skolan är 

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

kommer att minska. 

Förstudierapporten lämnar också förslag på tidsaspekt men då beslut om 

investering av utbyggnad av skolan saknas ska den tidsramen snarare ses 

som en inriktning hur tiden kan hanteras.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta mottaga förstudierapport och anse 

uppdraget återrapporterat.  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå Kommunfullmäktige besluta mottaga förstudierapport och anse 

uppdraget återrapporterat. 

Deltar i debatten 

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

och Åsa Evaldsson (M). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta mottaga 

förstudierapport och anse uppdraget återrapporterat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 416 Dnr 2021-000147 253 

Droppemåla 1:87 - Utökning av befintliga 
bostadsfastigheter forts. 

 

Sammanfattning  

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

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

Två markpriser tillämpas sedan tidigare i området. Respektive 

fastighetsägare står för förrättningskostnaden.  

Bedömning 

Fastighetsregleringarna är ett led i genomförande av detaljplanen. Marken i 

fråga utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och gränsar till respektive 

sökandes fastighet. Fastighetsregleringarna innebär en naturlig utökning av 

befintliga tomter och ger en mer ändamålsenlig fastighetsindelning. Alla 

berörda fastigheter som enligt detaljplanen kan köpa till mark har blivit 

tillfrågade. Fem fastighetsägare har visat intresse.  

Två olika markpriser har tillämpats för tidigare genomförda 

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

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

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

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

Fastighetsägarna bekostar lantmäteriförrättningen. För de fall det blir aktuellt 

med bildande av ledningsrätt står Miljöteknik för den del av 

förrättningskostnaden som hänförs till det.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen 

godkänna upprättade överenskommelser om fastighetsreglering för 

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

och Droppemåla 1:205.  

Arbetsutskottet beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

godkänna upprättade överenskommelser om fastighetsreglering för 

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

och Droppemåla 1:205. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättade överenskommelser om 

fastighetsreglering för 

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

och Droppemåla 1:205. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten 
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§ 417 Dnr 2020-000273 287 

Inriktningsbeslut ombyggnation av restaurangen på 
Kulturcentrum 

 

Sammanfattning  

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

följande: 

 Ta fram en övergripande plan för området, kulturcentrum med 

sockerbruk, inkluderat ett eventuellt museum på denna plats. 

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

ska innehålla en noggrann beskrivning och analys av kostnaderna för 

att få Kulturcentrum i ett funktionsdugligt användningsskick 

Uppdraget har genomförts med mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 

som sammankallande med följande representanter medverkande i 

arbetsgrupper: Fastighetschef Sören Andersson, Verksamhetschef fritid 

Nicklas Martinsson, Förvaltningschef utbildning Tobias Ekblad, Tf. 

stadsarkitekt Peter Robertsson samt projektledare Gribshunden Anders 

Engblom. Åtgärdsplan för Kulturcentrum, beskrivning av verksamheter, 

byggnadsstatus, intressen i området – både privata och kommunala intressen 

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

har beaktats. Samtliga framtagna handlingar finns med som underlag till 

ärendet.  

Bedömning 

På kommunstyrelsens arbetsutskott 210426 §189 beslutas följande: 

 Ta fram en övergripande plan för området, kulturcentrum med 

sockerbruk, inkluderat ett eventuellt museum på denna plats. 

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

ska innehålla en noggrann beskrivning och analys av kostnaderna för 

att få Kulturcentrum i ett funktionsdugligt användningsskick 

  

Uppdraget har genomförts med mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 

som sammankallande med följande representanter medverkande i 

arbetsgrupper: Fastighetschef Sören Andersson, Verksamhetschef fritid 

Nicklas Martinsson, Förvaltningschef utbildning Tobias Ekblad, Tf. 

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

verksamheter deltagit i diskussion och sammanställning av det material som 

bifogas som underlag. 

En sammanställning av vilka verksamheter/förvaltningar som är berörda och 

vilka verksamheter som finns i både Kulturcentrum och Sockerbruket) har 

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

utredning kring byggnadens status och säkerhet belysas översiktligt. Denna 

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

av hög arbetsbelastning hos både egen organisation och extern konsult inte 

kunnat genomföra utredningen. Planerat genomförande är under slutet av 

2021. Fastighetsenheten är ansvarig. Konstateras kan dock gällande 

Sockerbruket att det krävs stora åtgärder om annan verksamhet än befintlig 

ska inhysas i lokalerna. Räddningstjänsten ställer krav på utrymningstrappa 

och befintlig förrådsverksamhets ka fortsätta och det arbetet med ny trappa 

pågår och är i utredningsfasen.  

 

Kulturcentrum såsom byggnad har ett antal stora och kostnadsdrivande 

problem som behöver åtgärdas. Det innebär att befintliga skadade 

konstruktionsdelar som ännu inte åtgärdats måste renoveras eller bytas ut. 

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

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

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

inte renoverats som på sikt behöver åtgärdas. Grundkonstruktionen utifrån 

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

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

som leder till lukt och negativ påverkan på konstruktionen. 

Rekommendationen från sakkunnig är att byta golv- och väggkonstruktioner. 

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

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

utrymmen som åtgärdats i tidigare projekt. Kostnadsbedömning saknas. För 

den delen som avser projekt ny entré med mera är kostnadsuppskattningen 

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

vägguppbyggnad). Om vidare projektering visar att tekniks lösning för 

värme under golvkonstruktionen krävs så ytterligare en miljon.  

 

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

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

förslår att det kommunala projektet med ny entré och ombyggnation av 

hörsal bör genomföras. Ska befintlig restaurangdel inkluderas i detta projekt 

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

avsiktsförklaringar som måste tas stor hänsyn till framöver. Dels en som 

finns mellan Ronneby Kommun och Region Blekinge gällande regionalt 
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kulturcentrum, dels en avsiktsförklaring gällande nytt museum i Ronneby. 

Avsiktsförklaringen gällande regionalt kulturcentrum gäller platsen 

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

för samtida konst så krävs uppgradering gällande bland annat tillgänglighet 

och tekniska lösningar. 

En beskrivning av området i sin helhet gällande Kulturcentrum och 

Sockerbruket har tagits fram och som en fortsättning till platsutredningen för 

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

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

ändamål varav Gamla sockerbruket och Kulturcentrum har reglerats som 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i gällande detaljplan. Detta betyder att 

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

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

har också studerats och konstaterats ha ett kulturhistorisk värde, 

dokumenterat i en byggnadsantikvarisk kartläggning åren 1978-1980. Detta 

betyder att lagstiftningens generella förvanskningsförbud gäller även för 

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

kartläggningen lyfts även det kulturhistoriska värdet för Kulturcentrum och 

Gamla sockerbruket.  

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

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

Slöjdhuset är idag detaljplanelagt för industri- och kontorsändamål vilket 

skulle kräva att en ny detaljplan upprättas för att möjliggöra förändrad 

användning. Stråket av kulturella verksamheter som studerats har flera olika 

fastighetsägare och andra förutsättningar som påverkar möjligheten (se 

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

redovisas i bilaga. Platsutredningen gällande nytt museum har beaktats i 

uppdraget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta uppdraget som återrapporterat.  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

uppdraget som återrapporterat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Lova 

Necksten (MP), Willy Persson (KD), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Peter 

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

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är återrapporterat. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 

Förvaltningschef  utbildningsförvaltningenTobias Ekblad 

Förvaltningschef  teknik-,fritid- och kulturförvaltningen Anders Karlsson  

Verksamhetschef fritid Nicklas Martinsson 
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§ 418 Dnr 2021-000693 010 

Uppdrag om nya detaljplaner 

 

Sammanfattning  

Behovet av nya detaljplaner växer i Ronneby Kommun. Mark- och 

exploateringsenheten har tillsammans med stadsarkitekten tagit fram tre 

områden som behöver planläggas. Områdena har även diskuterats på 

exploateringsgruppen och planberedningen som ställer sig bakom dessa 

behov av nya detaljplaner och förstudie.  

Bedömning 

Behovet av nya detaljplaner växer i Ronneby Kommun. Mark- och 

exploateringsenheten har tillsammans med stadsarkitekten tagit fram tre 

områden som behöver planläggas för bostäder, förskola, handel och 

verksamheter. För att diskutera områdena har även planuppdragen 

diskuterats på exploateringsgruppen och planberedningen som ställer sig 

bakom dessa behov av nya detaljplaner och förstudie. 

Nedan listas tre områden där nya detaljplaner och förstudie behöver tas fram.  

 

Backaryd - Stora Årsjömåla, detaljplan: 

Kommunen påbörjade köp av fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 i juni 2021 

och har 2021-11-03 tillträtt fastigheten. Köpet är strategiskt viktigt och 

möjliggör för kommunen att vidare kunna utveckla Backaryd. Fastigheten 

gränsar till sjön Årsjön. Fastigheten är totalt 41 hektar stor och ligger i 

anslutning till Backaryds samhälle samt gränsar delvis till kommunal mark. 

Delar av fastigheten ligger inom LIS (område för landsbygdsutveckling). 

Detaljplan behöver startas upp för att komma vidare i processen. I dagsläget 

finns det intresse hos externa exploatörer att vara med och utveckla marken.  
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Föreslagen planavgränsning i rödskrafferad markering på kartan nedan: 

             

 

Område utpekade i översiktsplanen (Ba-01 och Ba-02 samt rött streck vid 

strandlinjen = LIS-område) 

 

 

 

Bräkne-Hoby - Södra delen av Br-01, förstudie:  

Intresset för bostäder i Bräkne-Hoby växer och det finns få planlagda tomter 

för bostäder som inte är bebyggda. Br-01 är i översiktsplanen utpekat som 

område för framtida tätort och har ett attraktivt läge mellan stationen och 

Bräkneåns dalgång. Den södra delen av området, från dagens placering av 

återvinningsanläggningen och söderut, är intressant för en långsiktig större 

utbyggnad av Bräkne-Hoby. Områdets natur ger goda förutsättningar för en 

vacker boendemiljö men gör också att frågor såsom naturvärden, 

fornlämningar och friluftsliv kan behöva utredas i samband med 

planläggning. Kommunen är markägare.  
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I ett första steg behöver en förstudie tas fram som redogör för 

förutsättningar, vilket material vi redan har i form av tidigare gjorda 

utredningar samt vilken typ av dokument som kan vara nästa steg 

(detaljplan, planprogram, fördjupad översiktsplan). I normala fall hade ett 

arbete i den här omfattningen påbörjats av ett planprogram/FÖP, men det 

kan finnas så pass mycket material kring området i tidigare utredningar att 

det är möjligt att påbörja detaljplaneläggning direkt. Detta blir en viktig 

fråga att svara på i förstudien. 

Föreslagen avgränsning för förstudien i heldragen röd linje på kartan nedan. 

 

              

Ronneby - Nästa steg Gärdet, detaljplan:  

Ny detaljplan på Gärdet är antagen och ytterligare en pågår. Intresset är stort 

för marken och majoriteten av tomterna är markanvisade. För att ha 

strategiskt viktigt mark redo och en planberedskap för framtiden behöver 

kommunen titta över angränsade markområden genom ytterligare 

detaljplanearbete. Marken kring Waterjet är sedan tidigare planlagd men 

byggrätterna överensstämmer inte helt med detaljplan samt att de 

kvarvarande byggrätterna har ett behov av förändring för att anpassas till 

modernt byggande och efterfrågan. Exakt avgränsning sker i 

detaljplanearbetet men nytt planuppdrag föreslås vara Waterjet, området 

norr, söder och öster om denna tomt samt med koppling till befintlig 

detaljplan på Gärdet. 
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På kartan nedan ses skrafferat grått område som är utpekat i översiktsplanen. 

Lila markeringar avser detaljplan (en som är antagen och en som är 

pågående).  

             

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

ge Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att ta fram: 

 detaljplan för Stora Årsjömåla 

 förstudie för södra delen av Br-01  

 detaljplan för fortsättning Gärdet 

 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

ge Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att ta fram: 

 detaljplan för Stora Årsjömåla 

 förstudie för södra delen av Br-01  

 detaljplan för fortsättning Gärdet 

Deltar i debatten 

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

och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag 

att ta fram: 

 detaljplan för Stora Årsjömåla 

 förstudie för södra delen av Br-01  

 detaljplan för fortsättning Gärdet 

________________ 

Exp: 

Enheten för strategisk samhällsutveckling 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 
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§ 419 Dnr 2021-000703 261 

Ansökan om att arrendera mark för uppförande av 
solcellspark 

 

Sammanfattning  

Sunsparknordic har ansökt om att få köpa eller arrendera mark för 

uppförande av solcellsanläggningar i Ronneby kommun. Två alternativ till 

markområden har inkommit; del av Svenstorp 2:99 och del av Bredåkra 

11:2. Markförsäljning bör inte ske men arrende kan vara ett alternativ. Båda 

platserna ligger bra lokaliserade i förhållande till möjligheten att ansluta till 

elnätet.  

Bedömning 

Sunsparknordic har ansökt om att få köpa eller arrendera mark för 

uppförande av solcellsanläggningar i Ronneby kommun. Företaget har flera 

parker under etablering och har nyligen köpt mark i Olofströms kommun för 

samma ändamål. Sunspark har tittat på två alternativ till markområden; del 

av Svenstorp 2:99 och del av Bredåkra 11:2. Fastigheten Svenstorp 2:99 

(Bräkne-Hoby) är jordbruksmark samt liten mindre skogsdunge, areal ca 6 

hektar samt att aktuell del berörs av ett mindre vattendrag. EON har godkänt 

möjlighet att koppla in. Området är idag utarrenderat. Bild nedan på aktuellt 

område: 

 

För fastigheten Bredåkra 11:2 som är belägen vid Moabackens naturreservat 

så är det gammal deponi varför köp inte är aktuellt utan endast arrende. 
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Osäkerhet råder kring vilka krav kommunen får på sig i framtiden kring 

täckning eller vilka eventuella saneringsåtgärder som kan komma att åläggas 

kommunen. Området gränsar till skyddsvärda träd. Mindre vattendrag delar 

området. Ytan är cirka 10 hektar men blir sannolikt mindre beroende på 

sankheten i delar av området. Flygplatsen ligger nära. Möjlighet till 

elanslutning finns hos Ronneby Miljö och Teknik. Jaktarrende finns. Karta 

nedan (röd skraffering=deponi, grön stjärna=skyddsvärda träd, lila 

område=biotopskydd på skogsmark, mörkrött skraffering=biotopskydd): 

 

Översiktsbild: 

 

Hur en anläggning kan se ut: 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(140) 
2021-12-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Alla tillstånd åligger om fortsättning sker att sökas och bekostas utav 

exploatören. 

 

Markförsäljning bör inte ske men arrende kan vara ett alternativ. Båda 

platserna ligger bra lokaliserade i förhållande till möjligheten att ansluta till 

elnätet. 

 

Ställningstagande om eventuell fortsättning önskas. 

  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

arrendesansökan för del av Svenstorp 2:99 samt del av Bredåkra 11:2. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår arrendesansökan för del av Svenstorp 2:99 samt del 

av Bredåkra 11:2. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 
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§ 420 Dnr 2021-000697 251 

Markanvisningsavtal för del av Kalleberga 8:16 
(Hyndekullavägen) 

 

Sammanfattning  

Acasa Bostad AB är intresserade av att bebygga del av Kalleberga 8:16 med 

bostäder i form av radhus med upplåtelseformen bostadsrätt. Detaljplan för 

området är påbörjad. För att bolaget ska kunna planera och projektera för 

bebyggelsen har ett förslag till markanvisningsavtal tagits fram.      

Bedömning 

Bostadsföretaget Acasa Bostad AB är intresserade av att uppföra bostäder på 

del av Kalleberga 8:16 som ligger längs Hyndekullavägen i Kallinge, mellan 

Rosa kiosken och fd Bilvals lokaler. En tidig idéskiss framtagen av bolaget 

visar på att området skulle kunna möjliggöra för ca 12 bostäder i form av 

marklägenheter/radhus. Tänkt upplåtelseform är bostadsrätt. Bolaget har två 

aktiva projekt i kommunen, dels på Björnen 10 där 60 nya hyresrätter byggs 

just nu och dels på Kilen 5 där det förbereds för byggnation av ett fyrtiotal 

nya hyresrätter.  

I oktober fick planenheten uppdrag att påbörja detaljplan för området då 

gällande detaljplans byggrätt var för liten och tillfart mm behöver ses över.   

För att kunna planera och projektera för bebyggelsen har ett förslag till 

markanvisningsavtal tagits fram. Ett markanvisningsavtal ger exploatören 

ensam rätt att projektera på fastigheten inom en begränsad tid. Köp av 

fastigheten genomförs efter godkännande av kommande bebyggelse och 

påbörjad exploatering. Planavgift tas ut i samband med bygglov. Markpriset 

föreslås följa antagna riktlinjer för Kallinge.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat 

markanvisningsavtal.      

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat markanvisningsavtal. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

upprättat markanvisningsavtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 421 Dnr 2021-000718 253 

Markförsäljningar inom verksamhetsområdet Gärdet  

 

Sammanfattning  

Bolaget Padel Number One AB har markanvisning på del av Gärestad 1:13 

inom verksamhetsområdet Gärdet och har sökt bygglov för padelhall. 

Markpriset är satt till 100 kr/kvm. Markområdet är under avstyckning och 

utbyggnad av väg, VA mm pågår.      

Bedömning 

Detaljplanen för del av Gärestad 1:13 mfl (Gärdet) vann laga kraft i oktober 

2021. Arbetet med utbyggnad av allmänna anläggningar såsom väg, VA och 

övrig infrastruktur pågår och väntas vara färdigställt sommaren 2021.  

Bolaget Padel Number one Ronneby AB har markanvisning på områdena 

benämnda B2 och B3 (ses på Översiktskarta) och har sökt bygglov för 

padelhall som behandlas hos miljö- och byggnadsförvaltningen just nu. 

Markområdet är under pågående avstyckning som väntas bli klar tidigt 2022. 

Köparen står för förrättningskostnaderna som uppkommer med 

avstyckningen.  

Markpriset uppgår till 100 kr/kvm, vilket är sedan tidigare beslutat som 

gällande markpris för verksamhetsområdet Gärdet. Bolaget är väl medvetna 

om områdets geotekniska förutsättningar och har tagit del av handlingar 

gällande detta. Då aktuellt markområde ligger i direktanslutning till 

Karlskronavägen kan befintlig grusväg till området nyttjas som tillfart under 

byggtid.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta godkänna framtaget köpeavtal för del av Gärestad 1:13.      

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

godkänna framtaget köpeavtal för del av Gärestad 1:13.      
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framtaget köpeavtal för del av 

Gärestad 1:13.    

 ________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef Anna-Hinseäng 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten 

Fredrik Nilsson, Padel number one Ronneby AB 
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§ 422 Dnr 2021-000671 206 

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens 
taxa avseende 2022 

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

Sammanfattning  

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

206) fastställs timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och 

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

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

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

en årlig indexuppräkning av timtaxan enligt Sveriges Kommuner och 

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

publicerar löpande ett PKV. Miljö- och byggnadsnämndens timtaxa för 

myndighetsutövning enligt planoch bygglagen (PBL), livsmedelslagen och 

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

senaste månadernas förändring i PKV med september som jämförelsetal. 

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

Grundfaktorn för beräkningen är 975 kronor.      

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämndens kostnader ökar till följd av prisökningar. 

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

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

intervall.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige: 

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

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

kronor till 998 kronor.  

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

2022.      

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-10-20 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige: 
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 - Att räkna upp timtaxa för PBL-ärenden, livsmedelsärenden samt för tillsyn 

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

kronor till 998 kronor.  

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

2022.     

 

Arbetsutskottet beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige: 

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

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

kronor till 998 kronor.  

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

2022.     

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 1. Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden, livsmedelsärenden samt för tillsyn 

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

kronor till 998 kronor.  

2. Beslutet om indexuppräkning ska gälla från och med den 1 januari 2022.     

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 423 Dnr 2021-000673 829 

Organisation och huvudmannaskap för Blekinges leder 

 

Sammanfattning  

Under 2019 tecknades ett samverkansavtal mellan Region Blekinge, 

Länsstyrelsen och Blekinges kommuner.  

Nu gällande avtal är treårigt och löper ut 220831. 

Avtalet avsåg att tydliggöra huvudmannaskapet gällande de leder på land 

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

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

Attractive Hardwoods. När dessa projekt avslutades så lämnades projekten 

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

Blekingeledens framtagande och efterkommande skötsel. Denna erfarenhet 

visade på att avsaknaden av en regional samordning innebar att 

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

samverkansavtalet tecknades så togs en adaptiv handlingsplan fram av 

styrgruppen. 

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

föreslagen avtalstid är 5 år. Den föreslagna revideringen kan sammanfattas 

enligt följande: 

 

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

lagts till som namngivna samverkansparter.  

 

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

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

  

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

  

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

  

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

tydlig roll.  

 

§6) Samma innehåll men Visit Blekinge är nu en namngiven part i avtalet. 

§7) I gällande avtal finns en 50 % tjänst där 10 % finansierar 
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länsturismchefens anställning. Sedan nuvarande avdelningschef för regional 

tillväxt tillträdde har dessa 10 % aldrig använts då länsturismchefens lön 

istället finansieras på annat sätt.  

I avtalsförslaget föreslås ledutvecklarens tjänstegrad utökas till 60 %, detta 

för att hinna med rollens omfattning. Ledutvecklarens utökade tjänstegrad 

finansieras helt i nuvarande budgets ram och innebär ingen kostnadsökning 

för respektive kommun. 

Kostnaderna för resor, konferenser och utvecklingsmöten har minskat samt 

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

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

000 kr då dessa pengar inte förbrukats.  

 

 

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

budgeten omfattar och är fördelade enligt nedan: 

 

- Region Blekinge 211 000 kr 

- Länsstyrelsen 103 000 kr 

- Karlskrona Kommun 178 100 kr 

- Ronneby Kommun 88 600 kr 

- Karlshamns Kommun 88 600 kr 

- Sölvesborgs Kommun 46 350 kr 

- Olofströms Kommun 46 350 kr 

 

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

gälla under fem år istället för som tidigare tre år.  

 

§10) Ingen förändring i avtalet          

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att samverkansavtalet har haft en god effekt 

gällande strukturen för Ronneby kommuns friluftsliv. Huvudmannaskapet 

har inneburit en tydlighet och en samsyn över kommungränserna gällande 

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

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

det avtalets utgång har finansierats via Kommunledningsförvaltningen. 

Bedömningen är att den föreslagna förlängningen över 5 år bör finansieras 

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

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

avtal.    

Förslag till beslut 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att besluta 

att avtalet tecknas och finansieras enligt ovan beskrivning.     

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

avtalet tecknas och finansieras enligt ovan beskrivning. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avtalet tecknas och finansieras enligt ovan 

beskrivning. 

________________ 

Exp: 

Verksamhetschef fritid, Nicklas Martinsson 

Teknik, -fritid och kulturnämnden 

Ekonomienheten 

Krister Svensson, enhetschef Enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 424 Dnr 2021-000678 001 

Namnberedning 2021 

 

Sammanfattning  

Två ärenden om namnförslag finns: 

1) Namnberedningen föreslår att kvarteren med anknytning till 

Gripenvägen döps till Kv. Aspiranten med anledning av sitt läge nära 

Blekinge flygflottilj. 

2) Namnberedningen föreslår att kvarteren med anknytning till 

Logistikvägen i verksamhetsområdet Gärdet döps till Kv. Frakten.  

 

Bedömning 

1) Kvarteret föreslås att döpas till Aspiranten med anledning av dess 

placering under inflygningsvägen till landningsbanan vid Blekinge 

flygflottilj. Vid utbildningen till en försvarsanställd pilot börjar 

eleven sin bana som aspirant. Vid elevens allra första flyglektion vid 

flottiljen får denne börja med att bekanta sig med visuella 

kännetecken i terrängen. Det första eleven får lära sig är att bekanta 

sig med det så kallade trafikvarvet, alltså den bana runt flygfältet som 

används vid start och landning. Det främsta kännetecknet vid 

inflygningen till landningsbanan genom trafikvarvet söderifrån är 

korsningen mellan E:22 och riksväg 27 där det nu aktuella kvarteret 

ligger. Detta har särskilt stor betydelse för eleven då detta är ett 

riktmärke vid en visuell inflygning för att landa rakt på 

landningsbanan. 

2) Namnberedningen föreslår att kvarteren med anknytning till 

Logistikvägen i verksamhetsområdet Gärdet döps till Kv. Frakten 

med anledning av att området framförallt är tänkt som ett område för 

logistik. 

.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta 

kvartersnamnet Aspiranten.  
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Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta 

kvartersnamnet Aspiranten samt kvartersnamnet Frakten.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar kvartersnamnet Aspiranten samt kvartersnamnet 

Frakten.  

________________ 

Exp: 

Karin Svensson, enheten för strategisk samhällsutveckling 

Marie Olsson, Metria 

Jimmy Svensson, mark- och exploateringsenheten 

Daniels Camenell, mark- och exploateringsenheten 
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§ 425 Dnr 2021-000560 214 

Jordö 2:3 och 2:37 - Ansökan om planbesked gällande 
upphävande för del av byggnadsplan 

 

Sammanfattning  

Enheten för strategisk samhällsutveckling har 2021-11-03 mottagit en 

kompletterande hemställan beträffande omprövning av Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om att bevilja positivt planbesked för 

fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. Kompletteringen avser ett önskat 

förtydligande gällande kommunens avsikt att ompröva sitt tidigare beslut om 

positivt planbesked eller inte. Samma sakförutsättningar gäller likt vid 

Kommunstyrelsens tidigare beslut 2021-10-05 § 335 och Kommunstyrelsen 

föreslås därför nu att förtydliga sitt ställningstagande. Förtydligandet avser 

att Ronneby kommun inte avser att fatta något annat beslut än tidigare 

beviljat positivt planbesked för fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. 

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en hemställan gällande 

omprövning av sitt tidigare beslut om planbesked 2021-02-24 § 63 för 

fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. Hemställan är adresserad till Miljö- 

och byggnadsnämnden då det var denna del av kommunens organisation som 

handlade det tidigare ärendet om planbesked med diarienummer MBN 

2020/290. Efter att beslutet om planbesked fattades har kommunens 

planfunktion sedan 2021-04-01 överförts till Kommunstyrelsen vilket 

innebär att ansvaret för att handlägga den inkomna hemställan istället 

tillfaller Enheten för strategisk samhällsutveckling. Ett nytt ärende har därför 

upprättats kopplat till hemställan med diarienummer KS 2021/560.  

Planbesked är en separat process från den om planläggning eller upphävande 

av plan och då sökanden har valt att ta det beslutade planbeskedet i anspråk 

och ingå planavtal med Ronneby kommun, har ärendet om planbesked hos 

Miljö- och byggnadsnämnden avslutats. Detta betyder att ett nytt ärende med 

diarienummer KS 2021/323 har upprättats för den planprocess som ett 

upphävande för del av den gällande byggnadsplanen innebär. 

Fastighetsägarna som ingår i hemställan hänvisas därför till det redan 

upprättade ärendet KS 2021/323 och den lagstyrda process med samråd där 

möjlighet finns att inkomma med synpunkter och förslag.  

Bedömning 

Ronneby kommun har mottagit en hemställan om att Miljö- och 

byggnadsnämnden ska ompröva sitt tidigare beslut 2021-02-24 § 63 

beträffande beviljat planbesked för fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(140) 
2021-12-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Hemställan är adresserad till Miljö- och byggnadsnämnden men då Ronneby 

kommuns planfunktion sedan 2021-04-01 har överförts till 

Kommunstyrelsen, har inte Miljö- och byggnadsnämnden formell möjlighet 

att ta ställning till hemställan. Istället tillfaller ansvaret att handlägga 

hemställan till Enheten för strategisk samhällsutveckling då denna avser 

kommunens ställningstagande i frågor om planläggning enligt Plan- och 

bygglagen (2010:900). Det blir därmed Kommunstyrelsens ansvar att 

bemöta den inkomna hemställan istället för Miljö- och byggnadsnämnden 

även om hemställan adresserats dit. 

Processen med planbesked 

Att handlägga en ansökan om planbesked skiljer sig på flera sätt från den att 

arbeta fram en ny detaljplan eller som i detta fall en fråga om upphävande 

för del av gällande byggnadsplan. Bakgrunden till skillnaden i handläggning 

utgår från det kommunala planmonopolet och syftet med ärendetypen 

planbesked. Prövningen av planbesked ska bedömas utifrån Plan- och 

bygglagens andra kapitel i fråga om avvägningen mellan allmänna och 

enskilda intressen. Ett sådant exempel kan i detta fall vara möjligheten att 

anordna tillfartsvägar för befintliga kvarter i byggnadsplanen. Detta har 

inneburit att tillfartsvägarna inte omfattas av planbeskedet om upphävande. 

Prövningen av planbesked enligt andra kapitlet innebär på detta sätt inte 

någon plikt för kommunen att underrätta sakägarna i en remiss för 

planbeskedet. Underrättelser med förfarande som exempelvis samråd oh 

granskning görs istället i detaljplaneprocessen för upphävandet som är en 

helt frånskild process från den om planbesked. Det är alltså två helt olika 

processer som behöver särskiljas för att undvika missförstånd. Syftet med 

prövningen av planbesked är att kommunen ska kunna ge besked om ett 

planarbete skulle kunna inledas och i så fall inom vilken tid och hur detta 

prioriteras jämfört med andra planarbeten i kommunen. 

Vem kan ansöka om planbesked? 

En ansökan om planbesked innebär att någon begär en prövning om 

möjligheten till ett planarbete på en plats i kommunen. Detta betyder att 

sökanden inte behöver äga marken på platsen som begäran avser då ansökan 

om planbesked endast avser en prövning av frågan enligt Plan- och 

bygglagen medan markägorättsliga förhållanden istället styrs på civilrättslig 

väg. Fastighetsrättsliga konsekvenser utreds i den efterföljande processen vid 

planläggning eller som i detta fall upphävande för del av byggnadsplan. En 

sökande behöver alltså inte vara överens med andra fastighetsägare eller ha 

full rådighet över ett markområde för att ansöka om planbesked. 

Prövning enligt annan lagstiftning 

Länsstyrelsens enskilda prövning om hållande av betesdjur omfattas inte av 

den prövning som görs av planbesked enligt Plan- och bygglagen då denna 

görs enligt en annan lagstiftning. Frågan om befintlig eller ny djurhållning 
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behandlas i frågor om detaljplaneplanläggning så som inverkan på 

människors hälsa samt avvägningen mellan andra allmänna- och enskilda 

intressen. Detta betyder att markanvändningen för djurhållning behandlas i 

samband med planläggning även om inte länsstyrelsens enskilda beslut har 

någon direkt koppling till prövningen av planbesked. 

Förekomst av hotade arter 

Vid planläggning där det finns indikation på hotade arter eller finns 

potentiella livsmiljöer för sådana klarläggs förekomsten genom en eller flera 

naturvärdesinventeringar enligt svensk standard. Dessa inventeringar görs i 

samband med planläggningsarbetet och inte i samband med planbesked. Vid 

prövningen av planbesked ska istället frågor lyftas på ett övergripande plan 

som skulle kunna innebära ett utredningsbehov vid planläggningen. 

Lantmäterifrågor vid planläggning 

Lantmäteriet är som utgångspunkt en formell samrådspart i det framtida 

planarbetet och aktuella förrättningar kan på så sätt hanteras i planprocessen.  

Namngivna personer vid ansökan om planbesked 

Antalet namngivna personer i ansökan omfattas inte av den prövning av 

sakfrågor enligt Plan- och bygglagen som ska göras i ett planbesked. Detta 

betyder att antalet namngivna personer inte är att betrakta som en 

planeringsförutsättning enligt lagstiftningen i ärende om planbesked. Detta 

ska inte sammanblandas med vad som är en sakägarkrets eller andra berörda 

i samband med exempelvis ett samråd för ett förslag till detaljplan vilket är 

en helt annan process. 

Planuppdrag för upphävande för del av byggnadsplan 

Ronneby kommun har upprättat ett ärende för arbetet med upphävande för 

del av byggnadsplanen på Jordö 2:3 och Jordö 2:37. I samband med att den 

processen fortlöper ska möjlighet till samråd med allmänheten finnas i 

enlighet med Plan- och bygglagens femte kapitel. Detta betyder att förslaget 

kommer att finnas tillgängligt för allmänheten med möjlighet till synpunkter 

och förslag förutsatt att arbetsprocessen löper så långt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

Kommunstyrelsen avser inte att fatta något annat beslut än Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut 2021-02-24 § 63 om beviljat planbesked för 

fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. 

Hänvisa fastighetsägarna att vid framtida samrådsförfarande inkomma med 

synpunkter i planärende KS 2021/323 beträffande upphävande för del av 

byggnadsplan inom fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. 

Avsluta innevarande ärende om planbesked med diarienummer KS 2021/560 

med hänvisning till att planbeskedet redan tagits i anspråk genom planavtal 
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och att ärende KS 2021/323 om upphävande för del av byggnadsplan redan 

har upprättats.  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Kommunstyrelsen avser inte att fatta något annat beslut än Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut 2021-02-24 § 63 om beviljat planbesked för 

fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. 

Hänvisa fastighetsägarna att vid framtida samrådsförfarande inkomma med 

synpunkter i planärende KS 2021/323 beträffande upphävande för del av 

byggnadsplan inom fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. 

Avsluta innevarande ärende om planbesked med diarienummer KS 2021/560 

med hänvisning till att planbeskedet redan tagits i anspråk genom planavtal 

och att ärende KS 2021/323 om upphävande för del av byggnadsplan redan 

har upprättats. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen avser inte att fatta något annat beslut än Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut 2021-02-24 § 63 om beviljat planbesked 

för fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. 

2. Hänvisa fastighetsägarna att vid framtida samrådsförfarande 

inkomma med synpunkter i planärende KS 2021/323 beträffande 

upphävande för del av byggnadsplan inom fastigheterna Jordö 2:3 

och Jordö 2:37. 

3. Avsluta innevarande ärende om planbesked med diarienummer KS 

2021/560 med hänvisning till att planbeskedet redan tagits i anspråk 

genom planavtal och att ärende KS 2021/323 om upphävande för del 

av byggnadsplan redan har upprättats. 

 

Jäv 

Ola Robertsson (S) anmäler jäv och närvarar inte vid föredragning och 

beslut. 
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________________ 

Exp: 

Tillsökanden samt i skrivelsen ingående fastighetsägare för kännedom: 

Sökanden: Anne-Marie Carlsson, Norra Jordövägen 6, 373 34 Nättraby 

 

Hans Åkesson, Solrosvägen 8, 263 62 Viken 

Kerstin Åkesson, Solrosvägen 8, 263 62 Viken 

Karin Åkesson Rehnholm, Studentgatan 9, 371 41 Karlskrona 

Anders Rehnholm, Studentgatan 9, 371 41 Karlskrona 

Malin Petersson Hedbrandh, Tulesholmsgatan 19, 274 37 Skurup 

Staffan Hedbrandh, Tredje Långgatan 38 lgh. 1201, 413 27 Göteborg 

Sune Johansson, Qvantenborgsvägen 5B lgh. 1002, 227 38 Lund 

Christina Odenhammar, Qvantenborgsvägen 5B lgh. 1002, 227 38 Lund 

Magnus Håkansson, Svinstadsvägen 2, 585 93 Linköping 

Mats Håkansson, Rasbokils-Årby 235, 755 95 Uppsala 

Peter Hugmark, Storbergsgatan 14, 129 42 Hägersten 

Anne-Marie Hugmark, Storbergsgatan 14, 129 42 Hägersten 

Bengt Strandhamnsgatan 12 lgh. 1903, 115 40 Stockholm 

Ritva-Liisa Örsell, Strandhamnsgatan 12 lgh. 1903, 115 40 Stockholm 

Mitzi Mattsson, Amiralitetstorget 12 lgh. 1402, 371 31 Karlskrona 

Marianne Gylling, Backabovägen 38B, 371 46 Karlskrona 

Lena Gylling, Skepparegatan 18A lgh. 1502, 371 30 Karlskrona 

Per Andersson, Norra Jordövägen 53, 373 34 Nättraby 

Charlotte Augustzén, Stensnäsvägen 24, 373 51 Ramdala 

Marie Åkesson Dolfe, Terassvägen 11B, 167 52 Bromma 

Ingemar Dolfe, Terassvägen 11B, 167 52 Bromma 

Ingegerd Gylling (att: Björn Gylling), Utövägen 8A lgh. 1302, 371 37 

Karlskrona 

Ewa Gylling Peters, Kullavägen 2B, 302 93 Halmstad 

Linny Lindegaard, Norra Jordövägen 40, 373 34 Nättraby 

Christina Andersson, Strandvägen 1, 373 31 Nättraby 

Anders Carlsson, Norra Jordövägen 17, 373 34 Nättraby 
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§ 426 Dnr 2021-000334 011 

Prioritering av detaljplaner 2021 

 

Sammanfattning  

Prioritering av detaljplaner sker enligt en beslutad prioriteringslista. Sedan 

planverksamheten 2021-05-01 i sin helhet övergått till Enheten för strategisk 

samhällsutveckling tas beslutet i Kommunstyrelsen. Prioriteringslistan ses 

över tre gånger per år samt därutöver vid behov. Föregående beslut om 

prioritering togs av Kommunstyrelsen 2021-06-01.  

Arbete pågår med en ny matris för planprioritering som beräknas införas i 

början på nästa år. Föreslagen planprioritering hanterar därför tillkommande 

och avslutade uppdrag samt föreslår enstaka omprioriteringar. 

Förslaget till planprioritering har stämts av med Mark- och 

exploateringsenheten och Näringslivsenheten som ställer sig bakom 

förslaget.  

Bedömning 

De förändringar som skett och föreslås sedan det förra beslutet är: 

 

 Uppdraget om planprogram för Bredåkra 17:2 har ersatts av ett 

uppdrag om en platsanalys för Knutpunkt Blekinge 

 Detaljplanen för Gärestad 1:13 m.fl. (ändring samt utökning) har 

antagits och vunnit laga kraft 

 Planläggning för Ronneby 24:12 har avslutats av den nya 

fastighetsägaren  

 Detaljplanen för Ronneby 22:1, rättelse av Viggen Östra, har antagits 

och vunnit laga kraft 

 Ärendet om planläggning av Risatorp 1:10 m fl (MBN 2019/67) har 

ersatts av ett mindre uppdrag om planläggning för bostäder på 

Risatorp 1:10 (KS 2021/356) 

 Detaljplanen för Rönnbäret 2 har antagits 

 Planprogrammet för del av Hoby 19:1 gällande förskola har antagits 

 Planläggning av Kuggeboda 16:27 (Köpe) har avslutats av 

fastighetsägaren 
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 Ett uppdrag om planprogram för Vattentornsområdet har tillkommit. 

Uppdraget föreslås ta platsen för uppdraget om planprogram på 

Norra Aspan som i sin tur föreslås prioriteras ned något.   

 Följande detaljplaneuppdrag har tillkommit 

o Hoby 19:1, förskola 

o Gärestad 1:13 (Sydöstra Gärdet), verksamheter 

o Stenaby 19:1, bostäder 

o Risanäs 7:2, bostäder 

o Listerby 16:8 m fl, idrottshall 

o Kalleberga 8:16 m fl, bostäder 

o Saxemara 15:1, varvet 

 

Förslaget innebär att samtliga uppdrag, förutom det rörande Saxemara 15:1, 

placeras under pågående uppdrag. De pågående uppdragen rörande förskola 

på Ronneby 24:13 och 24:16 (Ro-12) samt del av Risatorp 1:10 (södra) 

föreslås prioriteras ned till ej pågående uppdrag för att göra plats för 

uppdragen om idrottshall på Listerby 16:8 och bostäder på Kalleberga 8:16 

under pågående uppdrag. Nedprioriteringen har stämts av med 

Utbildningsförvaltningen som ställer sig bakom föreslaget. 

 Uppdragen rörande Västra Hallen 1:3, 1:25 & 1:84 (upphävande för 

del av byggnadsplan vid vägplan) och Jordö 2:3 m.fl. (upphävande 

för del av byggnadsplan) har startats upp och föreslås därför flyttas 

upp till pågående ärenden. 

 Detaljplanerna för bostäder i Ellebäcken, Kallinge, och på Tallet, 

Bräkne-Hoby, föreslås prioriteras upp något. 

Antal bostäder i under året antagna detaljplaner 

Under året har det antagits detaljplaner som möjliggör för ca 60 nya bostäder 

varav 24 lägenheter och 36 villor. Av dem finns de 36 villatomterna i 

detaljplaner som har vunnit laga kraft. I sedan tidigare överklagad detaljplan 

finns ytterligare 80-90 lägenheter. 

Prioriteringslistans uppbyggnad 

Listan redovisar förslag till prioritering av Pågående uppdrag och Ej 

pågående uppdrag. Pågående uppdrag beräknas ha en aktiv handläggning 

under 2020 och början av 2021. Handläggning av de uppdrag som inte är 

pågående sker i den mån det uppstår luckor i arbetet med de pågående 

uppdragen. 
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Prioriteringen utgår från följande grunder: kommunala målsättningar (ex. 

budgetuppdrag från kommunfullmäktige och nämndens mål), demografi, 

samhällsviktighet, volym, genomförbarhet, ekonomi och personella resurser.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

arbetet med detaljplaner ska ske enligt redovisat förslag på prioriteringslista 

daterad 2021-11-12 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

arbetet med detaljplaner ska ske enligt redovisat förslag på prioriteringslista 

daterad 2021-11-12 

Deltar i debatten 

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

och Magnus Pettersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med detaljplaner ska ske enligt 

redovisat förslag på prioriteringslista daterad 2021-11-12. 

________________ 

Exp: 

Helena Revelj, enheten för strategisk samhällsutveckling 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringsenheten 

Näringslivschef Torbjörn Lind 
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§ 427 Dnr 2021-000455 214 

Detaljplan för Bökevik 1:22, Flintholmen 

 

Sammanfattning  

Aktuellt planförslag som nu föreslås för granskning är en ändring av 

gällande detaljplan för möjliggöra för en utökad byggrätt inom fastigheten 

Bökevik 1:22, ön Flintholmen.  

Fastigheten är i privat ägo och planförslaget berör varken kommunalägd 

mark eller allmän plats. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, 

bedöms inte vara av kommunal betydelse eller principiell vikt.  

Inga kritiska synpunkter har inkommit under samrådstiden.      

Bedömning 

Planförslaget är en ändring av gällande detaljplan (Byggnadsplan för 

fritidsområde vid Bökevik, plannummer 310, som vann laga kraft 1964-05-

04). Planområdet är i gällande detaljplan planlagt för fritidshusområde. 

Syftet med aktuellt planförslag är att möjliggöra för en utökad byggrätt inom 

fastigheten Bökevik 1:22, ön Flintholmen, för att kunna möjliggöra för ett 

ytterligare fritidshus. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus från början 

av 1800-talet och ett fåtal mindre komplementbyggnader (1800-tals bod, 

jordkällare och ett tidigare utedass som numera är en bod). Befintligt 

fritidshus bedöms inte ha några utpekade kulturvärden som skulle kunna 

ställa krav på bestämmelser om varsamhet eller skydd i planförslaget. 

Aktuellt planförslag bedöms vara förenligt med syftet i gällande detaljplan, 

varvid en ändring av detaljplanens byggrätt för aktuellt område bedöms 

motiverat.  

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2021-02-24 beslut om positivt 

planbesked för ändring av gällande detaljplan. Planarbetet har därefter 

bedrivits under Kommunstyrelsens ansvar i enlighet med beslut om flytt av 

planenheten och ansvar för detaljplanering 2021-02-02.  

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). Ansökan om planbesked redovisade initialt ett behov av 200-250 

m2 byggrätt. Därefter ändrades ansökan till 175 m2 vilket också är den 

version av ansökan som utgjorde underlag till beslut om planbesked. Under 

planarbetets gång bedömdes 200 m2 lämpligt på platsen eftersom en 

byggrätt på 175 m2 inte hade tagit hänsyn till befintliga 

komplementbyggnader på ön. Planförslaget har varit ute på samråd och efter 

samrådsskedet har sökande framfört önskemål om 225 m2 byggnadsarea i 

syfte att ha extra marginal till tänkt bebyggelse. En justering av byggrätten 
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från 200 m2 byggnadsarea till 225 m2 byggnadsarea bedöms genomförbart 

inför granskning. Därtill har medgiven byggnadshöjd ändrats till nockhöjd 

och en bestämmelse om fastighetsindelning har tillkommit efter samrådet. 

Ytterligare redaktionella ändringar har tillkommit och samtliga ändringar 

finns redovisade i samrådsredogörelsen. Inga kritiska synpunkter har 

inkommit under samrådet.  

Planområdet är i privat ägo, omfattar ca 1,2 ha i storlek och är beläget i 

Bökevik i Ronnebys skärgård. Planförslaget överensstämmer med 

kommunens översiktsplan 2035 (antagen av KF 2018-06-20) och berör ingen 

kommunal mark eller allmän plats. Planförslaget är inte av kommunal 

betydelse eller principiell vikt. Strandskyddet är upphävt i gällande 

detaljplan. Planförslaget bedöms inte försvåra barns möjlighet att nyttja 

området.  

Området bedöms ha goda förutsättningar för ett ytterligare fritidshus. 

Fastighetsägaren har parkeringsplats och båtplats vid brygga på fastlandet. 

För att ta sig till ön nyttjas en roddbåt över en sträcka på 100 meter hav. 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp samt 

avfallshantering sommartid. För dagvattenhantering sker enskild lösning 

vilket är direktinfiltration i mark. Fastigheten är elförsörjning och 

fiberutbyggnad är planerad till hösten 2021. För värme nyttjas kakelugn och 

direktverkande el. För det nya fritidshuset planeras luftvärmepump och 

eventuellt solceller.  

Flintholmen har goda markförhållanden och någon översvämningsrisk 

bedöms inte föreligga varken från hav eller skyfall. Det finns inga 

omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan. Samråd med 

länsstyrelsen om undersökning om behov av strategisk miljöbedömning har 

gjorts i samband med plansamrådet. Länsstyrelsen har meddelat att de delar 

kommunens bedömning i att detaljplanen inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Kommunen har därefter i ett särskilt beslut daterat 

2021-11-09 fastställt att genomförandet av planförslaget inte kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11,12§ miljöbalken behöver 

därmed inte upprättas. Beslutet är fattat genom kommunstyrelsens 

delegationsordning.      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

planförslaget för granskning i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).  
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Underlag  

Tjänsteskrivelse, 2021-11-12  

Plankarta inkl. plankarta till gällande detaljplan, 2021-11-12  

Planbeskrivning inkl. beskrivning till gällande detaljplan, 2021-11-12  

Samrådsredogörelse, 2021-11-12  

Undersökning om behov av strategisk miljöbedömning, 2021-06-23   

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

planförslaget för granskning i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner planförslaget för granskning i enlighet med 

plan- och bygglagen (2010:900). 

________________ 

Exp: 

Felicia Zittorin, enheten för strategisk samhällsutveckling 

Helena Revelj, enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 428 Dnr 2021-000333 214 

Områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 mfl (Ronneby 
Brunnshotell och Rönninge) 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-01-27 § 29 att ge miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggning genom 

områdesbestämmelser för Ronneby brunn och Rönninge. Syftet är att i 

enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) bevara kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelsemiljö inom och i anslutning till riksintresseområdet för 

kulturmiljövård. Framtagande av områdesbestämmelser sker genom samma 

process som en detaljplan. Aktuella områdesbestämmelser upprättas genom 

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

beslut ska nu fattas om granskning av förslaget.       

Bedömning 

Bebyggelsen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård, Ronneby 

Brunn/Blekan/Karön [K16]. Med hänsyn till riksintresset får 

bebyggelsemiljön inom området inte förvanskas. Idag finns däremot varken 

områdesbestämmelser eller detaljplan som reglerar vad som är tillåtet inom 

området. Områdesbestämmelser kommer att leda till att fastighetsägare får 

information om bebyggelseområdets värden och det kommer att bli tydligare 

vilka åtgärder som kräver bygg- eller marklov.   

 

Förslaget var utsänt för samråd under tiden 2021-06-11  till och med 2021-

07-02. Under samrådstiden har 14 yttranden inkommit, varav 10 med 

synpunkter eller erinran. Inkomna synpunkter berör främst områdets 

avgränsning, dagvattenproblematik i området, outredda samfälligheter samt 

områdesbestämmelsernas lagstöd och lydelser. Efter samrådet har förslaget 

justerats. Bland annat har skyddsbestämmelsen q1 fått ny lydelse och 

bestämmelser om utökad lovplikt har setts över. Förtydliganden har även 

gjorts i beskrivningen.  

 

Sammanfattningsvis reglerar områdesbestämmelserna att vid ändring av ett 

byggnadsverk eller av bebyggelseområdet ska kulturhistoriskt värdefulla 

karaktärsdrag bevaras. Tomter ska avgränsas av häck och grind i 

fastighetsgräns mot gata.  Nybyggnation ska anpassas till omgivningens 

karaktär gällande placering, skala och utseende. Inom området kommer 
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utökad lovplikt att gälla rörande bland annat rivning av byggnad, ändring av 

byggnad samt uppsättning eller flytt av skyltar (ej trafikskyltar) och 

ljusanordningar. Områdesbestämmelserna reglerar även utökad 

marklovsplikt gällande bland annat markytans utformning och trädfällning.     

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

godkänna förslag till områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 m.fl.  

(Ronneby Brunnshotell och Rönninge) och sända ut detsamma för 

granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Underlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-12 

Karta med områdesbestämmelser, 2021-11-12 

Beskrivning, 2021-11-12 

Samrådsredogörelse, 2021-11-12 

Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning,  

2021-03-09 

Byggnadsinventering inom Rönninge och Ronneby Brunnshotell, 2021-05-

10    

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

undanta Ronneby Brunnshotell och Brunnsbadet från förslag till 

områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 m.fl. och sända ut detsamma för 

granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), 

Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S) och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) och Nicolas Wesrup (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att hotellet och badet ska ingå i 

områdesbestämmelserna i enlighet med tjänstemannaförslaget. Ola 

Robertsson (S) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till förslaget.   

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Magnus 

Petterssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) förslag röstar nej.    

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med 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 Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Silke Jacob (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 0 

     



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

73(140) 
2021-12-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att undanta Ronneby Brunnshotell och 

Brunnsbadet från förslag till områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 m.fl. 

och sända ut detsamma för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

 

Reservation 

S och MP reserverar sig mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Karolina Bjers, enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 429 Dnr 2021-000074 214 

Detaljplan för del av Hjortsberga 4:73, Ronneby 
kommun. Se även MBN 2019/272. 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 att ge miljö- och 

byggnadsnämnden ett planuppdrag om en ny detaljplan för området södra 

Johannishus innehållande förskola, vård- och omsorgsboende samt bostäder.  

En undersökning om behovet av en strategisk miljöbedömning är upprättad 

och samrådd med Länsstyrelsen. Vår bedömning är att ingen 

miljökonsekvensbeskrivning behövs och Länsstyrelsen delar vår bedömning. 

Detaljplanen har stöd i översiktsplanen och tas fram med normalt 

planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Den var ute 

på samråd februari 2021. Inga kritiska synpunkter har inkommit. 

Trafikutredning, dagvattenutredning och bullerutredning har tagits fram och 

markprover för föroreningar har tagits. Inget visar att området inte skulle 

vara lämpligt att genomföra enligt planförslaget. 

Nu tas den upp för i kommunstyrelsen för beslut om granskning, med 

granskningsutskick i december. Den väntas kunna antas i februari 2022. 

Alla planhandlingar (kompletteras med granskningshandlingar vid utskick) 

och utredningar finns tillgängliga på https://www.ronneby.se/sodra-

johannishus.       

Bedömning 

I översiktsplanen för Ronneby 2035 föreslås det att Johannishus tätort kan 

utvecklas söderut och föreslår ett område som kallas Jo-01. Planområdet 

stämmer väl överens med detta. Planområdet ligger inom en del av 

fastigheten Hjortsberga 4:73 och är cirka 16 000 m². Syftet med detaljplanen 

är att möjliggöra uppförande av skola, vård, centrumverksamhet och 

bostäder.  

Detaljplanens utformning och planbestämmelser är relativt flexibla med 

avsiktatt göra det möjligt att uppföra olika typer av bostäder och 

verksamheter, och få en detaljplan som kan byggas ut etappvis och kunna 

möjliggöra för de behov som finns även på sikt. Den västra delen av 

planområdet (söder om matbutiken) blir troligen den första etappen som 

exploateras. Uppdraget var dels att pröva om detaljplanen skulle kunna 

möjliggöra uppförandet av en förskola med plats för 120 barn och ett 

https://www.ronneby.se/sodra-johannishus
https://www.ronneby.se/sodra-johannishus
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vård- och omsorgsboende med 36 vårdplatser, vilket är lämpligt här.  

Under samrådet så framgick det att avsikten var att mellan samråd och 

granskning ta fram utredningar för trafik, dagvatten och buller. 

Länsstyrelsen, samt andra kommunala förvaltningar, instämde i vår 

bedömning. Det framkom också att risken för markföroreningar borde kollas 

närmre på. Övriga synpunkter från närboende visade på en oro för hög och 

storskalig bebyggelse när man precis kommer in i Johannishus söderifrån, 

trafiksituationen, buller, dagvattenhantering (oro att åkermarken söder om 

området ska påverkas). Det finns också en oro för att det inte finns 

tillräckligt med platser i skolan.  

Trafik, buller och dagvatten är utredda av AFRY. Trafikutredningen är 

baserad på två scenarier med olika trafikmängd genom Johannishus, 

beroende på utformningen av E22 efter dess planerade ombyggnad. Trafik- 

och dagvattenhantering går att lösa på lämpligt sätt. Det finns förslag 

utformningsförslag i utredningarna som detaljplanen har reviderats för att 

möjliggöra. Bullerutredningen visar att inga riskvärden bedöms överskridas. 

Både den nya förskolegården och befintliga uteplatser beräknas klara 

värdena utan särskilda åtgärder. Risken för föroreningar har också utretts 

närmre utan att hitta något att oroa sig för. Byggrätten som närboende oroat 

sig för har nu en något lägre maximal höjd samt är flyttad en bit in från 

vägen (på grund av trafikverkets krav), vilket minskar risken för en alltför 

dominant byggnad som första intryck när man kommer in i Johannishus. 

Utformningen av dessa byggnader arbetas vidare med och det är inte 

avhängigt detaljplanen. 

Det har också varit en diskussion kring bensinmacken som låg på 

kommunens mark inom planområdet. Under planprocessen vägs hela tiden 

olika frågor mot varandra, och vår bedömning är detta var den lämpligaste 

platsen för en ny förskola och nytt vård- och omsorgsboende. Och det väger 

tyngre än en bensinmack. Det är också viktigare att förskola och vård och 

omsorgsboende ligger inom gångavstånd till bostäder än att bensinmacken 

gör det. Det är 2,4 km från där bensinmacken låg till den som finns i 

Listerby. Sett till att målgruppen är bilburen är det ett kort avstånd. 

Arrendeavtalet är uppsagt till årsskiftet, och de valde att flytta bensinmacken 

i början av november. De har tagit markprover som visar att inga 

föroreningar finns kvar i marken. Kommunen har ingen direkt lämplig mark, 

men vi har ändå sammanställt och redovisat alternativa platser som de 

kanske hade kunnat flytta till (både kommunägda och privata). Bland annat 

de förslag som kommit in från boende i Johannishus samt från 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Företaget har valt att inte finnas kvar i 

Johannishus då de inte anser det lönsamt. 

Inom planområdet finns inga höga naturvärden, men en bit öster om 

planområdet finns det exempelvis äldre träd, åkerlandskap och eklandskap. 
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Planområdet består av skog av olika karaktär och ålder. I översiktsplanen 

framgår det att det bör finnas ett grönstråk genom området. Det finns flera 

populära stigar och stråk i närheten av planområdet. I Ronneby kommun 

finns ett mål om tätortsnära grönska. Dessa aspekter har motiverat ett brett 

grönstråk genom planområdet samt sparandet av några platser (som har en 

karaktär som kan bidra till området på olika sätt). En av platserna är 

förskolornas utflyktsplats, en har en fin utsikt och så vidare. Inom 

planområdet finns möjlighet att knyta ihop nya stråk med befintliga stråk och 

röra sig genom området inom naturmarken     

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen godkänner förslaget till detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 

(södra Johannishus) och sända ut detsamma för granskning i enlighet med 5 kap. 18 

§ plan- och bygglagen (2010:900).      

Underlag 

Plankarta, 2021-11-15 

Planbeskrivning, 2021-11-15 

Samrådsredogörelse, 2021-11-15 

Undersökning om behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning, 2020-05-08 

Trafikutredning 2021-06-10 

Bullerutredning 2021-06-16 

Dagvattenutredning 2021-06-30 

Geoteknik utredning, 1981-11-16   

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget 

till detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus) och att sända ut 

detsamma för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 

(2010:900).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 

(södra Johannishus) och att sända ut detsamma för granskning i enlighet med 5 kap. 

18 § plan- och bygglagen (2010:900).  
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Jäv 

Kommundirektör Carl-Martin Lanér anmäler jäv och närvarar inte vid 

föredragning och beslut. 

________________ 

Exp: 

Karla Hentzel, enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 430 Dnr 2021-000706 101 

Rapport dataskydd och informationssäkerhet 2021 

 

Sammanfattning  

Syftet med rapporten är att ge nämnderna och styrelserna i Ronneby 

kommun övergripande information om det arbete som har skett, sker och 

kommer att ske avseende frågor om dataskydd och informationssäkerhet. 

Nämnderna och styrelserna ska efter denna rapport ha en utökad kunskap om 

kommunens arbetssätt med områdena och om sitt respektive ansvar avseende 

frågorna.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten, kommunjuristen 
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§ 431 Dnr 2021-000639 003 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Sammanfattning  

På grund av att beslutet har blivit felaktigt i protokollen för KSAU och KS 

behöver ett nytt beslut fattas i ärendet för att det ska vara giltigt.  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning har uppdaterats.  

- Personalutskottet har fått delegationer i kapitel 2. 

- Delegater har uppdaterats i kapitel 4. 

- I kapitel 6 har punkt, 6.5, reviderats gällande delegation av 

samråd och granskning för detaljplaner. Punkt 6.6 och 6.7 har 

tillkommit.  

Bedömning 

Delegationsordningen för kommunstyrelsen föreslås ändras.  

I kapitel 2 har delegationer till arbetsutskottet ändrats till personalutskottet. 

Delegater i kapitel 4 har ändrats till inköpschef.  

I kapitel 6 har punkt 6.5 reviderats för att förtydliga delegationen för samråd 

och granskning för detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser som 

följer gällande översiktsplan. Punkt 6.6 och 6.7 har tillkommit och avser 

åtgärder enligt fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen och 

anläggningslagen.  

Samtliga ändringar är färgmarkerade.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

ändringarna i kommunstyrelsens delegationsordning.  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

till delegationsordning med ändringen att i punkt 6.5 tas stadsarkitekt bort. 
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Deltar i debatten 

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

och Magnus Pettersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall 

till arbetsutskottets förslag. 

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

kapitel 6.5 utgår från delegationsordningen och ska hanteras av 

kommunstyrelsen.    

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Magnus 

Petterssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag rösta ja. 

De som önskar bifall Magnus Petterssons (S) förslag röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med 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 Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Silke Jacob (C) X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  
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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 0 

     

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till delegationsordning med ändringen att i 

punkt 6.5 tas stadsarkitekt bort. 

________________ 

Exp: 

Julia Brorsson, kanslienheten 

Anna-Karin Sonesson, kanslienheten 

Helena Revelj, enheten för strategisk samhällsutveckling 

Cecilia Westlund, personalenheten 

Magnus Hugne, inköpsenheten 

Carl-Martin Lanér, kommundirektör 
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§ 432 Dnr 2021-000690 047 

Äldreomsorgslyftet 2022 

Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden 2021-10-27 § 162 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan år 2017 kunnat utbilda 33 stycken 

undersköterskor via nationellt stadsbidrag, Äldreomsorgslyftet. Innan 

årsskiftet 2021/2022 planeras ytterligare 18 stycken undersköterskor att 

examineras. Inför år 2022 önskar förvaltningen ansöka om statsbidrag för att 

fortsätta Äldreomsorgslyftet likt tidigare år.      

Bedömning 

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad 

vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda 

sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem. För att möjliggöra detta 

har Vård- och omsorgsförvaltningen ett samarbete med 

utbildningsförvaltningen.  

Ansökan som görs gäller för ett år och medel får användas för hela året. 

Medel som inte har använts vid årets slut ska återbetalas. Inför 2022/2023 

annonserar Socialstyrelsen om ytterligare medel. Socialstyrelsen utgår från 

att riksdagen fattar beslut om 2022 års medel i december 2021 så att nya 

medel kan rekvireras i början av 2022.  

Medlen betalas ut under förutsättning att riksdagen beviljar medel för 

ändamålet. Vid kontakt med utredare på Socialstyrelsen föreslås det totala 

beloppet i den nationella budgeten bli 1,7 miljarder för 2022. För 2021 var 

det totala beloppet 3,4 miljarder. Vård- och omsorgsförvaltningen önskar 

fortsätta utbilda undersköterskor via samarbete med utbildningsförvaltningen 

i liknande form som skett tidigare år.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att 

ge sitt godkännande till att förvaltningen ansöker och rekvirerar detta 

statsbidrag när det utifrån Socialstyrelsen är möjligt. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-10-27 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge sitt 

godkännande till att förvaltningen ansöker och rekvirerar detta statsbidrag 

när det utifrån Socialstyrelsen är möjligt.       
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Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge sitt 

godkännande till att förvaltningen ansöker och rekvirerar detta statsbidrag 

när det utifrån Socialstyrelsen är möjligt.    

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger sitt godkännande till att förvaltningen ansöker och 

rekvirerar detta statsbidrag när det utifrån Socialstyrelsen är möjligt. 

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Maria Appelskog 
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§ 433 Dnr 2021-000691 040 

Avgifter och taxor - Vård- och omsorgsnämnden 

Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden 2021-10-27 § 162 

 

Sammanfattning  

På uppdrag av budgetberedningen har förvaltningen gjort en översyn av 

nämndens avgifter och taxor. Jämförelser har gjorts med övriga kommuner i 

länet samt med kommunerna Hässleholm, Kristianstad och Kalmar.  

Timtaxa  

Ronneby kommun tar ut en timtaxa på 220 kr/timmen, vilket är lägst i 

jämförelse med övriga jämförda kommuner.  

 

Trygghetslarm  

Kostnaden för trygghetslarm i Ronneby kommun ligger på 266 kr/månad. 

Spannet i jämförda kommuner ligger på 159 kr/månad till 348 kr/månad Till 

skillnad från Ronneby kommun debiterar vissa kommuner 

installationsavgifter och/eller kostnad per person eller per hushåll.  

 

Avlösning  

Avlösning är avgiftsfri i alla kommuner upp till en viss nivå av timmar. 

Spannet timmar som beviljas utan timtaxa ligger på 10-24 timmar, Ronneby 

ligger högst i spannet. Hemsjukvård Hemsjukvårdsavgift debiteras i 5 av de 

7 jämförda kommunerna. Ronneby har den lägsta avgiften, 100 kr/besök och 

max 200 kr/månad.  

 

Lunch och fika på dagverksamhet  

Matkostnaden i samband med dagverksamhet samt resor till och från 

dagverksamheten, varierar mellan 56 kr/dag – 83 kr/dag, Ronneby ligger i 

mittspannet. Det som skiljer mellan kommunerna är betalningen för resor.  
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Maxtaxan  

Maxtaxan på 2 138 kr är den taxa som en kommun maximalt får ta ut i 

avgift. Ronnebys maxbelopp är 90 % av avgiftsutrymmet (inkomst - 

bostadskostnad -förbehållsbeloppet á 5373 kr = avgiftsutrymme).  

Kalmars maxbelopp varierar beroende på vilken nivå man omfattas av, 

maxbeloppet varierar mellan 75% och 95 % av avgiftsutrymmet.  

Övriga jämförda kommuner tillämpar maxtaxa på 2 138 kr/månad.  

 

Konsekvenser av ändrade avgifter  

De personer som idag har beviljade insatser på över 9,7 timmar per månad 

berörs inte av ändring av avgifterna då de redan betalar maxtaxa. De som 

idag inte betalar fullt för sina insatser p.g.a. lågt avgiftsutrymme kommer få 

betala 10 % mer d.v.s. hela avgiftsutrymmet. Höjs timtaxan kommer de som 

har avgiftsutrymme att få en högre kostnad upp till maxtaxan.       

Bedömning 

Förvaltningens bedömning efter översyn, är att Ronneby kommun har låga 

avgifter och taxor i jämförelse med övriga jämförda kommuner.  

En justering bör göras av timtaxa i hemtjänst, kringkostnader för larm, 

antalet avgiftsfria avlösningstimmar samt uträkning av avgiftsutrymme.  

Hemsjukvårdsavgiften infördes 2019, innan ändring görs där bör effekterna 

och nyttan av införandet utvärderas.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Höja timtaxan från 220 kr/timme till 320 kr/timme. 

2. Installationsavgift för larm införs á 200 kr. 

3. Avlösning utan avgift ändras från 24 timmar/månad till 16 timmar/ 

månad. 

4. Avgiftsutrymmet för uttag av taxa höjs från 90% till 100%. 

5. Effekterna av införandet av Hemsjukvårdsavgift utvärderas. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-10-27 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Höja timtaxan från 220 kr/timme till 320 kr/timme. 
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2. Installationsavgift för larm införs á 200 kr. 

3. Avlösning utan avgift ändras från 24 timmar/månad till 16 timmar/ 

månad. 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

1. Höja timtaxan från 220 kr/timme till 320 kr/timme. 

2. Installationsavgift för larm införs á 200 kr. 

3. Avlösning utan avgift ändras från 24 timmar/månad till 16 timmar/  

månad.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Höja timtaxan från 220 kr/timme till 320 kr/timme. 

2. Installationsavgift för larm införs á 200 kr. 

3. Avlösning utan avgift ändras från 24 timmar/månad till 16 timmar/  

månad. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 434 Dnr 2021-000275 210 

Överklagande av Ronneby kommuns beslut 20200422 
dnr 2017/213, ang. antagande av detaljplan på 
fastigheten Bustorp 1:26 mfl, Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 22 april 2020, § 123, dnr MBN 

2017/213, om antagande av detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl. har överklagats 

av Pia Dahl m.fl. (totalt nio klagande). Växjö tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen, meddelade den 8 oktober 2021 dom i målet, nr P 2500-20, 

och överklagan bifölls.  

Kommunen överklagar Mark- och miljödomstolens dom till Svea Hovrätt, 

Mark- och miljööverdomstolen. För att Mark- och miljööverdomstolen ska 

pröva överklagan behöver de först meddela prövningstillstånd.  

Kommunjuristen har överklagat domen inom överklagandetiden enligt punkt 

1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att 

inkomma med yttrande till den 17 december 2021. Hellström Advokatbyrå 

KB har tagit fram ett förslag på yttrande. Kommunstyrelsen ska besluta om 

överklagandet ska vidhållas samt fatta beslut om yttrandet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 

Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolens, dom i mål nr P 2500-20, samt 

att avge yttrande till Mark- och miljööverdomstolen enligt förslag upprättat 

av Hellström Advokatbyrå KB.  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 

Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolens, dom i mål nr P 2500-20, samt 

att avge yttrande till Mark- och miljööverdomstolen enligt förslag upprättat 

av Hellström Advokatbyrå KB. 

Deltar i debatten 

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

Peter Bowin (V) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  
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Yrkanden 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Roger Gardell (L) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

Lova Necksten (MP) yrkar på att ingen överklagan ska göras.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Växjö tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolens, dom i mål nr P 2500-20, samt att avge yttrande till Mark- 

och miljööverdomstolen enligt förslag upprättat av Hellström Advokatbyrå 

KB. 

________________ 

Exp: 

Julia Brorsson, kanslienheten 

Helena Revelj, enheten för strategisk samhällsutveckling 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringsenheten 

Akten MBN 2017/213 
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§ 435 Dnr 2021-000427 101 

Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 2021-08-16 § 332 att remittera 

Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025 till kommunkoncernens 

nämnder, styrelser och råd. 

 

Syfte med hållbarhetsstrategin är att skapa en gemensam bild av vad 

hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra 

kommunens ambitioner inom hållbar utveckling. Strategin blir därmed ett 

stöd för kommunkoncernens nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag i 

arbetet mot kommunens vision och strategiska målområden.  

 

Hållbarhetsstrategin ska även vara vägledande vid framtagande av andra 

styrdokument.  

Strategin innehåller fem fokusområden som har en tydlig koppling till 

Ronneby kommuns vision och strategiska målområden: 

 Förutsättningar för hållbar utveckling  

 Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi  

 Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer   

 Jämlika och jämställda villkor  

 Hälsa och välbefinnande   

 

Hållbarhetsstrategin föreslås ersätta kommunens miljöprogram, 

folkhälsopolicy, funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och 

internationella strategi. Dessa nu gällande styrdokument som inryms i 

hållbarhetsstrategin föreslås utgå i samband med hållbarhetsstrategins 

antagande. Genom att skapa en gemensam strategi som ersätter tidigare 

program och policys finns möjlighet att minska totala antalet styrdokument 

och mål men även att inriktningarna ska ge goda synergieffekter och gynna 

flera verksamhetsområden och målgrupper.  
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Hållbarhetsstrategin är ett led i arbetet med att påbörja utvecklingen mot en 

tillitsbaserad ledning och styrning i Ronneby kommun. För att nå framgång i 

hållbarhetsarbetet ska hållbarhetsstrategin implementeras i 

kommunkoncernens verksamheter och vara en del av den årliga 

verksamhetsplaneringen. 

 

Sammanfattning av remissyttrande 

Hållbarhetsstrategin har varit på remiss 2021-08-30 till 2021-10-31. 

Remissinstanserna önskades svara på följande frågeställningar:    

 Om remissinstansen ställer sig bakom strategin, helt eller delvis.  

 Synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade. Särskilt 

önskas synpunkter kring implementeringen av strategin. 

 

Nedan följer en sammanfattning. 

Utbildningsnämnden  

Utbildningsnämnden ställer sig helt bakom den föreslagna strategin och 

antar följande som sitt remissyttrande: 

Utbildningsnämnden ser positivt på att det skapas en hållbarhetsstrategi vars 

målsättning är att ersätta flera olika program och strategier som finns 

beslutade i kommunen. Förslaget till Hållbarhetsstrategi är ambitiöst och 

genomarbetat. Bedömningen är att vi genom strategin skapar förutsättningar 

för större tydlighet inom kommunens verksamheter.  

Det är dock viktigt att de förslag till inriktningar och tillvägagångssätt som 

finns under respektive fokusområde kännetecknas av ett långsiktigt tänkesätt 

där det både tid och resurser avsätts för att kunna uppfylla det som är 

strategins ambition och syfte. Det krävs att samtliga nivåer följer strategins 

syfte och ambition – det är på det sättet vi skapar trovärdighet och tillit i hela 

organisationen. 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden ställer sig i sin helhet bakom utredarnas förslag till 

Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025 samt överlämnar 

synpunkter och förslag till implementering för vidare hantering. För att 

strategin ska få slagkraft och bli ett levande dokument hos nämnder och 

förvaltningar är det av yttersta vikt att implementeringen blir bra. Förslagsvis 

är kvalitetsgruppen (samtliga förvaltningar är representerade) ett forum att 

diskutera och förbereda en planering för implementeringen. 
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Överförmyndarnämnden  

Överförmyndarnämnden gör bedömningen att hållbarhetsstrategin for 

Ronneby kommun är väl genomarbetad. Det är bra att man minskar antal 

styrdokument och slår samman dem till en strategi. Det blir lättar för 

nämnden att förhålla sig till ett dokument än som tidigare fem olika program.  

De fem fokusområdena har tydliga inriktningar och tar upp olika punkter hur 

vi ska leva upp till dessa inriktningar. Det underlättar for nämnden att kunna 

följa upp de olika områdena.  

Överförmyndarnämndens perspektiv utifrån denna strategi är att det är 

viktigt att belysa och ta hänsyn till våra huvudmäns mångfald och intressen 

inom alla åldrar. Många av våra huvudmän har psykisk ohälsa. Att få ett 

jämlikt och jämställt samhälle är ett ständigt arbete.  

I strategin finns ett urval av indikatorer som ska följas upp årligen och 

redovisas i ett hållbarhetsbokslut. Nämnden har svårt att följa upp de 

framtagna indikatorerna. Det är inte många som är applicerbara på nämndens 

arbete. Nämnden får följa upp de olika fokusområdena med egna framtagna 

indikatorer.  

Förslaget innebär att det ska upprättas ett Hållbarhetsbokslutet på det 

samlade hållbarhetsarbetet i kommunen utifrån strategin och redovisas i 

samband med ordinarie bokslutsprocess. Överförmyndarnämnden är 

tveksam till att införa flera olika bokslutsdokument. Det vore önskvärt att 

arbeta in det redovisade resultatet som en del i det ordinarie bokslutet.  

Överförmyndarnämnden vill understryka hur viktigt det är med en ständig 

pågående process med hållbarhetsarbete, vilket strategin belyser. Då uppnår 

vi ett hållbart Ronneby. 

 

Vård- och omsorgsnämnden  

Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot Förslag till 

Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025, men ser gärna att det 

under punkt 3.3.5 (Aktiv och meningsfull fritid) blir tydligare att det även 

gäller kommunens seniorer i syfte att bryta ofrivillig ensamhet och 

förebygga ohälsa. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att helt ställa sig bakom 

Hållbarhetsstrategin för Ronneby kommun 2022- 2025 
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Teknik-, fritid- och kulturnämnden  

Teknik-, fritid och kulturnämnden ställer sig bakom Hållbarhetsstrategin för 

Ronneby kommun 2022 – 2025, men anser att det krävs en långsiktig plan 

för implementering av hållbarhetsprogrammet samt att rapportering av 

hållbarhetsprogrammet bör göras samlat med övrig rapportering och 

uppföljning. 

 

ABRI 

ABRI har inget att erinra avseende förslag till hållbarhetsstrategi för 

Ronneby Kommun 2022-2025. 

 

Ronnebyhus  

AB Ronnebyhus ställer sig positivt till att skapa en gemensam bild av 

kommunens ambitioner inom hållbarhet och tydliggöra kommunens 

inriktningar för att nå en hållbar utveckling. Det är också positivt att 

hållbarhetsfrågorna koncentreras inom ett dokument.  

AB Ronnebyhus ställer sig bakom de delar av strategin som är förenliga med 

för bolaget, gällande styrdokument såsom bolagsordning och ägardirektiv.  

Vad gäller implementeringen av Hållbarhetsstrategin ser bolaget inga större 

hinder från att implementera den i sin verksamhetsplanering. Redan idag 

görs mycket i verksamheten kopplat till hållbar utveckling. Initialt får 

bolaget se över och revidera sin affärsplan med till Hållbarhetsstrategin 

överensstämmande terminologi. 

 

Miljöteknik  

Svar inkommer och bearbetas till KS den 7/12.  

 

Miljö- och energirådet  

Strategin är välskriven men ganska allmänt formulerad; det är viktigt att den 

konkretiseras på "lägre" nivåer i organisationen för att ge konkreta resultat. 

Det finns en rädsla från rådet att indikatorerna inte täcker in det som finns i 

respektive innehållsövergripande inriktning och hur vi når dessa. Hur ska 

arbetet följas i verksamheterna så att aktiviteter och genomförande uppnås? 

Det har funnits en tröghet i verksamheterna att beröra frågor som inte direkt 

ligger i verksamhetens direkta dagliga arbete. Vad är det som säger att det 

skulle bli bättre bara för att vi gör en övergripande strategi och tar bort själva 

samlade handlingsplanerna för Miljö- och Energifrågorna? Rådet kan inte 
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längre följa verksamheterna utefter överenskomna handlingsplaner utan nu 

bara utefter ibland trubbiga indikatorer. Vår kommun ligger bra till i dessa 

frågor bland Sveriges kommuner och vi vill inte förlora den positionen. 

 

Synpunkter på detaljnivå: 

 Det vore bra om man hade några källor eller länkar till de citat som 

finns i början av Inledningskapitlet. 

 

 I avsnittet 3.3.3. om klimat och energi kan man ta upp 3-4 

sammanfattande viktiga punkter i Energi- och klimatprogrammet, 

och inte bara skriva att "vi arbetar enligt Klimat- och 

energiprogrammet för Ronneby kommun". Det är bättre att ge lite 

info från programmet än att enbart hänvisa till den, då många läsare 

nog inte bemödar sig med att se vad som står i programmet. Detta är 

också ett exempel på hur man på ett bättre sätt kan knyta ihop denna 

övergripande strategi med andra specifika strategier som kommunen 

har inom olika områden.  

 

 När det gäller jämlika villkor, hälsa och välbefinnande, kan man mer 

betona civilsamhällets (idrottsföreningar, körer, scouter etc.) och 

familjens stora betydelse. 

 

Folkhälsorådet  

Folkhälsorådet ställa sig bakom hållbarhetsstrategin delvis. 

 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av vård- och omsorgsnämndens 

yttrande och noterat informationen till protokollet. 

 

Kommunledningsförvaltningen  

Enheter på kommunledningsförvaltningen har erbjudits att inkomma med 

synpunkter. Inkomma synpunkter från IT-enheten, personalenheten, enheten 

för strategisk samhällsutvecklingen, näringsliv och kommunikation och 

strategisk inköpsenhet har bearbetats enligt bedömningen nedan. 

 

Länsstyrelsen Blekinge 
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Länsstyrelsen Blekinges yttrande innehåller både allmänna och detaljerade 

synpunkter. Remissyttrandet bifogas i helhet.  

 

Region Blekinge  

Svar inkommer senare. 

 

Bedömning 

I bedömningen värderas inkomna yttranden avseende kompletteringar och 

revideringar. Förslag till Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025 

föreslås efter remissförfarandet revideras enligt nedan.   

 

Detaljnivå  

En synpunkt på remissmissivets formulering om tillitsbaserad ledning och 

styrning har lett till omformuleringen Hållbarhetsstrategin är ett led i arbetet 

med att påbörja utvecklingen mot en tillitsbaserad ledning och styrning i 

Ronneby kommun. 

 

Fokusområde 3.1 Förutsättningar för en hållbar utveckling  

Civilsamhällets roll och vikten av samverkan med dem lyfts fram under 

inriktning 3.1.2  Samverkan och internationella partnerskap. Detta 

fokusområde och dess inriktningar syftar till att gälla samtliga fokusområden 

och inriktningar i strategin. Ytterligare tillägg under Fokusområde 3.4 

jämlika villkor och 3.5 Hälsa och välbefinnande, enligt synpunkter från 

miljö- och energirådet, bedöms därför inte nödvändiga.      

Under inriktning 3.1.4 Kompetensförsörjning och hållbart arbetliv 

kompletteras punkten Vi tar tillvara på och använder befintlig kompetens på 

rätt sätt med utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. 

 

Fokusområde 3.2 Samhällsnyttig, biobaserad och cirkulär ekonomi  

Under inriktning 3.2.4 Biobaserad ekonomi kompletteras inledningstexten 

med Det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer för prioritering när det 

gäller eventuell exploatering av mark som är skyddsvärd avseende natur, 

kultur och rekreation. 
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Fokusområde 3.3 Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer  

Den inledande texten kompletteras med Samhällen och strukturer behöver 

vara resilienta för att motstå kommande förändringar, som effekter av 

klimatförändringarna. 

 

Efter inkomna synpunkter från Länsstyrelsen har inriktningen 3.3.2 Vatten 

som resurs ändrats till: 

Grundvatten och ytvatten utgör källan till dricksvatten, som är vårt viktigaste 

livsmedel. Grundvattnet påverkas mycket av hur vi bygger och planerar vårt 

samhälle. Kvalitén på grundvattnet påverkar dricksvattnet, men även miljön 

för växter och djur i ytvatten. För att alla ska ha tillgång till dricksvatten av 

god kvalitet nu och i framtiden har Ronneby kommun tagit fram en 

vattenförsörjningsplan. Hur försörjningen med vatten ska ske på ett 

långsiktigt sätt inom hela kommunen visas i kommunens vatten- och 

avloppsplan. Vattenfrågorna, såväl ytvatten som grundvatten, har ett mycket 

stort mellankommunalt intresse. 

Dagvatten utgörs av regn- och smältvatten från tak och andra hårda ytor i 

stadsmiljöer. Dagvatten kan skölja med sig föroreningar och orsaka 

översvämningar. Under naturliga förhållanden tas dagvatten upp av växter, 

eller renas när det rinner genom marken innan det når sjöar eller 

grundvattnet. Orenat dagvatten i stadsmiljö förorenar sjöar och vattendrag 

och påverkar växt- och djurliv negativt, medan renat dagvatten kan utnyttjas 

som en positiv resurs i samhället. Klimatförändringarna förväntas ge mer 

nederbörd och därmed mer dagvatten. Ronneby kommun har en policy för 

dagvattenhantering. 

Avloppsvatten berör såväl folkhälsa, miljöskydd, resurshushållning som 

samhällsekonomi. Planering för avlopp finns i kommunens vatten- och 

avloppsplan (VA-plan). Som en del i VA-planen ingår en utbyggnadsplan 

för de områden som kommunen har skyldighet att bygga ut. 

Hav, sjöar och vattendrag har stor betydelse i Ronneby kommun för 

rekreation, fiske, besöksnäring och andra företag. Vatten ger även 

möjligheter för transporter och kan utgöra en produktionsplats. Hav, kust och 

skärgård utgör ett kulturarv med till exempel sjöbodar och ängs- och 

betesmarker. Blekinge är utnämnd av UNESCO som ett biosfärområde, ett 

modellområde för hållbar utveckling i samverkan.  

 

Tillvägagångsätt för inriktningen 3.3.2 Vatten som resurs har kompletterats 

med eller ändrats till: 
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 Vi säkerställer en långsiktig tillgång till dricksvatten av god kvalitet 

och kvantitet  

 Samtliga allmänna vattentäkter har vattenskyddsområden med 

uppdaterade skyddsföreskrifter 

 Vi uppfyller miljökvalitetsnormerna för vatten och har en god 

ekologisk och kemisk status i kommunens samtliga 

vattenförekomster 

 Vi verkar för att vattenförbrukningen ska minska 

 Vi har en hållbar dagvattenhantering som möter dagens behov samt 

framtida utmaningar 

 Vi prioriterar miljötillsyn för att minska utsläpp av näringsämnen och 

föroreningar 

 

Under inriktning 3.3.3 Klimat och energi kompletteras tillvägagångsätten 

med de prioriterade områden som finns i beslutat program för klimat och 

energi.   

 

Under inriktning 3.3.4 Hållbar samhällsplanering kompletteras den 

inledande texten med Samhällen och strukturer behöver vara förberedda för 

att möta de utmaningar som finns i och med klimatförändringarna. 

Tillvägagångsätten kompletteras med Vi bevarar och utvecklar odlingsmark 

för livsmedelsproduktion och Vi planerar samhällen och strukturer som är 

resilienta mot pågående och kommande effekter till följd av 

klimatförändringarna. 

 

Under inriktning 3.3.5 Aktiv och meningsfull fritid kompletteras 

tillvägagångsätt med punkten Vi erbjuda möjligheter till sociala kontakter 

och sammanhang för seniorer.  

 

Under inriktning 3.3.6 Trygga livsmiljöer kompletteras tillvägagångsätten 

med Vi arbetar för att offentliga miljöer och stadens centrum ska upplevas 

tryggt genom att främja en blandning av människor och utbud i staden samt 

genom god gestaltning och förvaltning av miljön. 
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Fokusområde 3.4 Jämlika och jämställda villkor  

Under inritning 3.4.1 Jämlika livschanser kompletteras den inledande texten 

med Stöd till familjer och föräldrar behöver både vara universellt och riktat. 

Universellt stöd är insatser som erbjuds alla föräldrar medan riktat stöd 

erbjuds föräldrar som tillhör en riskgrupp. 

 

Fokusområde 3.5 Hälsa och välbefinnande 

I den inledande texten ändras äldre till seniorer.  

 

Övrigt 

I Bilaga 2. Indikatorer för uppföljning ändras indikatorn från Antal sjöar och 

vattendrag samt kustområden med god status till Antal 

grundvattenförekomster, sjöar och vattendrag samt kustområden med god 

stat. 

Den Nationella upphandlingsstrategin läggs till i Bilaga 3. Nationella och 

regionala mål och styrdokument. 

 

Implementering  

Flera av remissinstanserna har påpekat vikten av en bra implementering av 

hållbarhetsstrategin för ett lyckat resultat. En strategi är ett långsiktigt och 

överordnat styrdokument som pekar ut en riktning. Strategin uttrycker en 

önskvärd långsiktig utveckling av verksamheten men går inte in i detaljer. 

Det förutsätter, i överenstämmelse med inkomna synpunkter, att 

hållbarhetsstrategin behöver konkretiseras på "lägre" nivåer i organisationen 

för att ge konkreta resultat. Hur hållbarhetsstrategin ska implementeras 

beskrivs under rubrik 1.5 Implementering: Hållbarhetsstrategin ska 

implementeras i kommunkoncernens verksamhet och vara en del av den 

årliga verksamhetsplaneringen. Ansvarsfördelningen som beskrivs under 

rubrik 1.7 Ansvar är grundläggande för en lyckad implementering. 

Synpunkter har inkommit om att det är viktigt med ett långsiktigt tänkesätt 

där både tid och resurser avsätts för att kunna uppfylla det som är strategins 

ambition och syfte. Hållbarhetsstrategin ska enligt strategin integreras både i 

nämnders och styrelses budget, samt i förvaltningar och bolags 

verksamhetsplanering.  

I pågående arbete med att utveckla kommunens styrmodell finns ett 

framtaget standardiserat arbetssätt för verksamhetsplanering där strategiska 

styrdokument som hållbarhetsstrategin ska beaktas. För en långsiktig och 

likvärdig implementering är Enheten för strategisk samhällsutveckling och 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

98(140) 
2021-12-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

kommunens kvalitetsgrupp viktiga stödfunktioner. Enheten för strategisk 

samhällsutveckling kommer att ta fram en plan för implementering av 

hållbarhetsstrategin, samt ta fram material som stöd för implementering och 

genomförande. Ett arbete med att utveckla ett standardiserat arbetssätt för 

implementering och uppföljning av strategiska styrdokument har även 

påbörjats av Enheten för strategisk samhällsutveckling. 

För att säkerställa att viktiga processer leder i riktning med 

hållbarhetsstrategin är det väsentligt att vi fortsätter att förtydliga och 

inkludera hållbarhetsstrategins inriktningar i stödsystem och stöddokument 

såsom tjänsteskrivelser och checklistor, samt tar hänsyn till 

hållbarhetsstrategin vid beslutsfattande.  

Synpunkter från Miljö- och energirådet är att det finns en tröghet i 

verksamheterna att beröra frågor som inte direkt ligger i verksamhetens 

dagliga arbete och en undran om hur det ska uppnås. Implementeringen har 

en viktig roll för att synliggöra verksamheternas ansvar och roll i 

hållbarhetsarbetet. Befintliga samverkans- och stödstrukturer behöver 

användas för att konkretisera arbetet utifrån hållbarhetsstrategin. Nya 

samverkanstrukturer kan skapas vid behov.    

Om det finns delar i hållbarhetsstrategin som bedöms att de inte prioriteras 

tillräckligt, finns möjlighet att ta fram underliggande styrdokument såsom 

program. Inom vissa fokusområden finns redan kompletterande 

styrdokument på en mer detaljerad nivå. T.ex. finns: 

 Program för klimat och energi (obligatoriskt enligt 

Borgmästaravtalet) innehåller aktiviteter för att uppnå ambitionerna 

inom klimat och energiområdet. 

 Avfallsplanen (lagstadgad) innefattar mål och aktiviteter inom 

områdena klimat och cirkulär ekonomi. 

 

Uppföljning och rapportering  

Det har inkommit flera synpunkter att det vore önskvärt att uppföljningen av 

hållbarhetsstrategin sker som en del i ordinarie bokslut. I dagsläget bedöms 

det vara ett för stort steg att gå från befintligt miljöbokslut och 

folkhälsobokslut till en del av ordinarie bokslut, men det kan bli aktuellt i 

framtiden.  

Arbete pågår med att se över hur rapportering kan ske utan att verksamheter 

behöver rapportera och följa upp aktiviteter på flera ställen. Möjligheten att 

via kommunens uppföljningssystem (Stratsys) se och följa planerade 

aktiviteter, eventuella mål och indikatorer som sätts av nämnder, styrelse, 

förvaltningar och bolag ingår även i denna översyn. Uppföljning kan även 

ske genom dialog via samverkansforum och politiska råd.   
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Synpunkter har inkommit avseende att indikatorerna är svåra att följa upp på 

nämndnivå och att de inte möjliggör uppföljning av hållbarhetsarbetet på 

aktivitetsnivå. Indikatorerna i hållbarhetsstrategin är på övergripande nivå 

och syftar till att följa utvecklingen av de övergripande inriktningarna. 

Aktiviteter samt eventuella mål och kompletterande indikatorer som är 

kopplade till hållbarhetsstrategin behöver därför sättas av nämnder, styrelser, 

förvaltningar och bolag. Detta arbetssätt är i linje med tillitsbaserat ledning 

och styrning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige  

att anta Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025 med föreslagna 

revideringar  

att Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025 därmed ersätter 

kommunens nuvarande miljöprogram, folkhälsopolicy, 

funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och internationella 

strategi 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1) Anta Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025 med 

föreslagna revideringar  

2) Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025 därmed ersätter 

kommunens nuvarande miljöprogram, folkhälsopolicy, 

funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och 

internationella strategi 

 

Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Lova Necksten (MP) och Peter Bowin (V).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1) Anta Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025 med 

föreslagna revideringar.  

2) Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025 därmed ersätter 

kommunens nuvarande miljöprogram, folkhälsopolicy, 

funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och 

internationella strategi. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 436 Dnr 2021-000196 192 

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

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

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Bengt Sven Åke  

Johansson, Sverigedemokraterna. I motionen föreslår Bengt att berörd  

nämnd att utreda: 

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

kräftbestånd? 

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

fiskekort. 

c) Pris för fiskekort.      

Bedömning 

 Ronneby kommuns marker eller vatten förvaltas inte av Teknik, -

fritid och kulturförvaltningen. Förvaltare är Mark och 

exploateringsenheten. Frågan om vilka vatten Ronneby kommun har 

rådighet över bör därför ställas dit. 

 Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har inte resurser eller 

kompetens att undersöka om ett vatten håller ett kräftbestånd eller 

inte. 

 Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har inte resurser eller 

kompetens att utreda hur stort ett eventuellt kräftbestånd är. 

Kännedom om beståndet storlek är avgörande för att kunna föreslå 

hur många burar per fiskekort som får användas. 

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

eventuella beståndet är förutsätter att samtliga vatten provfiskas. 

 Att provfiska samtliga vatten och i nästa steg redovisa beståndets 

storlek kräver särskild kompetens då genomförande och redovisning 

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

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen.            
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Förslag till beslut 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att med 

ovanstående text anse motionen besvarad.      

 

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

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

gällande sportfiskeverksamheten och föreslår Kommunfullmäktige att 

därmed anse motionen besvarad. 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad genom att teknik-, 

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

sportfiskeverksamheten.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad genom att teknik-, fritid- och kulturnämnden tar med 

sig ärendet till framtida utredning gällande sportfiskeverksamheten.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 437 Dnr 2020-000362 192 

Besvarande av motion från Stefan Österhof (S) om en 
likvärdig skola för hela kommunen  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-10-21 § 143 

 

Sammanfattning  

Utbildningsnämnden har vid två tillfällen yttrat sig avseende den motion om 

likvärdig skola för hela kommunen som inkommit från Stefan Österhof (S). 

Motionen behandlades i utbildningsnämnden i oktober 2020 och i maj 2021. 

KSAU har dock återremitterat motionen i augusti 2021 med motiveringen: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 

utbildningsnämnden för svar på motionen.  

I motionen lyfts följande förslag fram och ska då besvaras:  

 Att föreslå en arbetsgrupp där både förvaltning och politiska partier 

är representerade.  

 Att föreslå lämpliga fokusområden och avgränsningar för 

arbetsgruppen där ovan hänsynspunkter utgör ett ramverk.  

Att föreslå en budget för en sådan grupp och dess arbete      

Bedömning 

Ansvaret för kommunens utbildningsfrågor är delegerat till 

utbildningsnämnden. Därmed bör frågor som rör utbildning hanteras i denna 

nämnd. Frågan om kommunens skolorganisation är högst aktuell då en 

nybyggnation av bland annat två nya 4 – 9 skolor sker i Ronneby tätort som i 

hög grad kommer påverka kommunens övriga skolor. 

Utbildningsförvaltningen har i förslag till budget 2022 fått i uppdrag av 

utbildningsnämnden att under 2021 utreda och redovisa möjligheterna till en 

ny organisation som utvecklar skolorna även utanför Ronneby tätort.  

 

Utbildningsförvaltningen anser att det uppdraget ligger i linje med 

motionens önskemål.  

 Att föreslå en arbetsgrupp där både förvaltning och politiska partier 

är representerade.  

Utbildningsförvaltningen anser att arbetsgruppen bör vara 

beredningsutskottet och det uppdrag som gavs i samband med 
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budget2022 ska initialt hanteras i utskottet. Skäl finns därmed inte 

till en specifik arbetsgrupp.  

 Att föreslå lämpliga fokusområden och avgränsningar för 

arbetsgruppen där ovan hänsynspunkter utgör ett ramverk. 

Bedömningen från utbildningsförvaltningen är att avgränsningar och 

fokusområden ingår i det givna uppdraget av utbildningsnämnden att 

utreda och redovisa möjligheterna till en ny organisation som 

utvecklar skolorna även utanför Ronneby tätort.  

 Att föreslå en budget för en sådan grupp och dess arbete  

Då förslaget är att det är beredningsutskottet som är arbetsgruppen bör inte 

en specifik budget avsättas.      

Utbildningsnämndens beslut 2021-10-21 

 Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad då åtgärder redan 

vidtagits av utbildningsnämnden som besvarar motionens förslag. 

Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:  

1. Att föreslå en arbetsgrupp där både förvaltning och politiska partier 

är representerade.  

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över 

skolorganisationen utanför Ronneby tätort enligt beslut från 

utbildningsnämnden och kommer återrapportera uppdraget till 

utbildningsnämnden. Skäl finns därmed inte till en specifik 

arbetsgrupp.  

 

2. Att föreslå lämpliga fokusområden och avgränsningar för 

arbetsgruppen där ovan hänsynspunkter utgör ett ramverk.  

Bedömningen från utbildningsförvaltningen är att avgränsningar och 

fokusområden ingår i det givna uppdraget av utbildningsnämnden att 

utreda och redovisa möjligheterna till en ny organisation som 

utvecklar skolorna även utanför Ronneby tätort.  

 

3. Att föreslå en budget för en sådan grupp och dess arbete  

Då beredningsutskottet kan verka som denna arbetsgrupp behövs 

därmed inte en specifik budget avsättas. 

  

4.  Motionären uppger på fråga att denne är nöjd med svaret, vilket 

tilläggs beslutet. 
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Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 

besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 438 Dnr 2021-000067 101 

Besvarande av motion från Amani El Ali Mazloum (S) 
om behållare för textiler på återvinningscentraler i 
Ronneby kommun  

 

Sammanfattning  

Motionen från Amani El Ali Mazloum (S) avser behållare för textiler på 

återvinningscentraler i Ronneby kommun. Motionens förslag går ut på att 

undersöka möjligheterna kring införskaffning av återvinningsbehållare för 

textiler i Ronneby kommun så snart som möjligt. Detta för att se till att 

textiler som går att återvinna, återvinns och inte slängs direkt i det brännbara 

avfallet 

Vid återvinning används materialet för att ersätta annat material, eller 

förbereds via processer, för att kunna återanvändas. Återanvändning däremot 

innebär att materialet fyller samma funktion den ursprungligen varit avsedd 

för. Återanvändning är således mer miljövänligt.  

Ronneby kommun har ett flertal möjligheter gällande insamling av textiler i 

syfte för återanvändning. Problemet med textilåtervinning verkar därför inte 

ligga i avsaknad av textilbehållare, utan i avsaknaden av tydlig markering 

och information om vart dessa behållare står utplacerade, samt i vilka butiker 

man kan lämna in kläder. Under 2022 kommer nya författningar, där ett 

producentansvar gällande insamling av textiler delegeras av regeringen, som 

den 1 januari 2024 förs över till de tillståndsgivna insamlingssystemen. Detta 

kan komma att påverka eventuella beslut som görs innan dess. 

 

KSAU rekommenderas att avslå motionen, då framtagandet av tydlig 

markering och information om vart man kan lämna in textiler för återbruk 

inom Ronnebys kommun anses vara mer relevant än införskaffning av 

återvinningsbehållare för textiler.      

Bedömning 

I motionen menar Amani El Ali Mazloum att ett minskat klimatavtryck är 

viktigt för miljön. Återvinning, byte och inlämning till secondhand är några 

av de insatser man kan göra för att bidra till en ökad hållbarhet och, 

konsekvent ett mindre klimatavtryck. I vissa fall fungerar det inte att lämna 

material eller produkter vidare, men återvinning är fortfarande väsentlig. 

Även om behållare för nästan allt numera finns på återvinningscentraler, är 

det bara i Mörrum man kan återvinna textiler. Enligt El Ali Mazloum är detta 
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inte hållbart ur ett miljöperspektiv, då många kanske inte har 

transportmöjligheterna. Motionen tar upp att denna avsaknad av 

återvinningsmöjligheter kan leda till att textiler istället direkt kastas i 

behållaren för brännbart. 

I motionen menar Amani El Ali Mazloum att ett minskat klimatavtryck är 

viktigt för miljön. Återvinning, byte och inlämning till secondhand är några 

av de insatser man kan göra för att bidra till en ökad hållbarhet och, 

konsekvent ett mindre klimatavtryck. I vissa fall fungerar det inte att lämna 

material eller produkter vidare, men återvinning är fortfarande väsentlig. 

Även om behållare för nästan allt numera finns på återvinningscentraler, är 

det bara i Mörrum man kan återvinna textiler. Enligt El Ali Mazloum är detta 

inte hållbart ur ett miljöperspektiv, då många kanske inte har 

transportmöjligheterna. Motionen tar upp att denna avsaknad av 

återvinningsmöjligheter kan leda till att textiler istället direkt kastas i 

behållaren för brännbart.  

Kommunen arbetar efter EU-direktivet: avfallstrappan. Direktivet är antaget 

i den svenska miljöbalken och styr omhändertagning av avfall. 

Förebyggande arbete är således viktigt för att skapa så lite avfall och skräp 

som möjligt, vilket kan uppnås genom en minskad förbrukning av varor, 

samt en ökad återanvändning. Detta gäller även textiler. 

Enligt Avfall Sverige definieras avfallsåtervinning som att något ” kommer 

till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för att komma till 

sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för 

återanvändning.” 

Återbruk däremot, innebär att produkten eller komponenten som inte är 

avfall används för att fylla samma funktion den ursprungligen varit avsedd 

för.   

Sverige konsumerar ungefär 15 kg textil per person per år, där produktionen 

av 1 kg nytt textil även producerar ungefär 15 kg CO2. Stora mängder vatten, 

energi och kemikalier förbrukas under processen, vilket utgör en risk för 

människors hälsa och miljö samt kan komma i konflikt med Sveriges 

miljömål. Att skilja på termerna återvinning och återbruk är därför viktigt. 

Vid återvinning ersätts material med insamlat återanvänt material, medan 

återbruk förlänger produktens livslängd. Idag sker den största delen av 

Sveriges textilåtervinning utomlands och återbruk, som förlänger textilers 

livslängd, ses oftast som bättre från miljösynpunkt. Detta beror på att 

återvinning ersätter råvaruproduktion, och kräver energi, resurser samtidigt 

som det bidrar till miljöutsläpp. 

 

Kommunen 
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Den kommunala avfallsplanen från 2014-2019 lyfter frågan om textilavfall. I 

planen återfinns ett delmål (delmål 7) som berör lättillgänglig insamling av 

textiler, och under 2016 fick Miljöteknik i uppdrag att undersöka 

möjligheten att införa textilinsamling på allmänna platser. Miljöteknik tog 

kontakt med Lindra secondhand för några år sedan och ett samarbete 

upprättades, men ingen direktutredning gjordes. Miljöteknik var även i 

kontakt med en person som skrev ett examensarbete rörande textiler och dess 

möjligheter inom Ronneby kommun, som blev klart under sommaren 2021. 

Enligt den framtagna rapporten: öka återanvändningen och återvinningen av 

textiler i Ronneby kommun, väljer många kommuner och andra aktörer att 

avvakta eventuella textilåtgärder. Detta eftersom nya textilförfattningar 

träder i kraft den 1 januari 2022, där regeringen kommer införa ett nytt 

producentansvar gällande textiler. Ansvaret för insamlingen av textilavfall 

kommer föras över till de tillståndsgivna insamlingssystemen den 1 januari 

2024. Det finns dock många fördelar med att fortsätta och tydliggöra den 

textilinsamling som redan finns inom kommunen. 

I dagsläget har Lindra secondhand ett samarbete med Human bridge, där 

insamling av textiler, kläder och skor sker, för att sedan skickas till 

biståndsinsatser. Det finns även utplacerade textilbehållare runt om i 

kommunen, så som vid Listermacken, Lindra secondhand, ST1 macken nära 

LIDL, Angelskogs deponi, med flera. Ett flertal affärer i Ronneby tar även 

emot använda kläder som lämnas in (ex. Lindex).  

 

Rekommendation 

Avsaknaden av tydlig markering och information om vart Ronneby 

kommuns textilbehållare står utplacerade, samt i vilka butiker man kan 

lämna in kläder bör åtgärdas. Det är därför av intresse att se över 

informationsutskick och tydliga markeringar av vart man kan lämna in 

textiler i Ronneby kommun. Att undersöka möjligheterna kring utplacering 

av fler textilbehållare anses i nuläget inte behövas.  

Kommunen rekommenderas även att, som många andra kommuner, avvakta 

att producentansvar för textiler delegeras av regeringen. Detta då det 

potentiellt kan ha påverkan på åtgärder som görs innan den 1 januari 2022.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att avslå motionen.      
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Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad genom texten under avsnittet 

Bedömning. 

Deltar i debatten 

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

Magnus Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Jan- Eric Wildros (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Lova Necksten (MP), Magnus Pettersson (S),  Jan- Eric Wildros (S) yrkar 

bifall till motionen.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Lova Neckstens 

(MP), Magnus Petterssons (S), och Jan- Eric Wildros (S) yrkande att bifalla 

motionen och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla motionen röstar nej      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med 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 Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   
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Silke Jacob (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 0 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 

genom texten under avsnittet Bedömning. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 439 Dnr 2021-000288 192 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) - inför 
"huskurage" i Ronnebyhus AB 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) har inkommit med en motion avseende att införa 

huskurage i Ronnebyhus AB. I motionen anförs sammanfattningsvis att 

metoden är etablerad hos flera kommuner i syfte att förebygga, förhindra och 

stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.  

Bedömning 

Motionen har remitterats till Socialförvaltningen och Ronnebyhus. Båda 

instanserna hänvisar till bristen på evidens för metoden vilket gör att 

införande av metoden inte kan anses ge det skydd som avses. Ronnebyhus 

hänvisar bland annat till en utvärderingsrapport i Nacka polisområde, 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige samt 

Hyresgästföreningen. 

Det är angeläget att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer hindras 

och motverkas i så stor utsträckning som möjligt. Det är dock viktigt att detta 

sker med evidensbaserade metoder som utvärderats korrekt. Tills detta finns 

bör det nu pågående arbete som sker såväl inom Socialförvaltningen som 

inom Ronnebyhus fortsätta i samma omfattning och med samma frekvens 

som nu.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

förslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen förslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

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

(MP). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till motionen.      
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Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag  och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Lova Neckstens 

(MP) yrkande  och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 440 Dnr 2021-000289 192 

Besvarande av motion från Stefan Österhof (S) om 
"Utveckling och Demokrati; Ungas inflytande utvecklar 
och stärker hela kommunen" 

 

Sammanfattning  

Stefan Österhof (S) har lämnat en motion om ungas inflytande i kommunen. 

Förslaget utgår från Orsa kommuns arbete med ungdomsdemokrati som ett 

lärande exempel.    

Motionen innehåller följande förslag:  

– Ronneby kommun med det lärande exemplet som grund skapar 

förutsättningar för ett Ronneby där ungas inflytande och demokratin stärks.  

– Kommunstyrelsen får uppdraget att bilda en arbetsgrupp för att skapa ett 

mer demokratiskt, integrerat och utvecklande Ronneby. 

– Gruppen ges uppdraget att skapa ny arenor för samverkan mellan unga, 

kommunpolitiker och tjänstepersoner.      

Bedömning 

I samband med att barnkonventionen blev lag bildades ett barnrättsnätverk i 

kommunen, dit tjänstepersoner från förvaltningar och bolag bjöds in att 

delta. Nätverkets syfte är att stödja utvecklingen av Ronneby kommuns 

barnrättsarbete för att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån 

barnkonventionen. Nätverket samordnas av kommunens 

folkhälsosamordnare och har folkhälsorådet som styrgrupp.   

Under 2020 och 2021 har det påbörjats en rad generella och riktade 

utbildningsinsatser för att höja kunskapen om barnkonventionen och hur den 

kan tillämpas. För att stödja Ronneby kommuns förvaltningar, nämnder och 

bolag att göra barnrättsbaserade bedömningar och ta barnrättsbaserade beslut 

har Rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag tagits fram. Rutinen 

innehåller en barnchecklista för prövningar av barns bästa och en mall för 

barnkonsekvensanalys. I rutinen är barns rätt till delaktighet och inflytande i 

frågor som berör dom ett av grundfundamenten.  

Ungas egna åsikter om inflytande synliggörs i Luppundersökningen (lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken). I 2020 års Lupp framkommer det att 

ungas syn på inflytande har försämrats sedan undersökningen 2017. Det 

gäller både för möjligheten och viljan att vara med och påverka frågor i 

kommunen. I enkäten ställdes även en fråga om hur ungdomarna skulle vilja 
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påverka i kommunen. Flera unga nämner att de skulle vilja påverka genom 

enkäter. Flera nämner även att de önskar möjlighet att ge förslag till 

beslutsfattare och att de skulle vilja rösta i kommunfrågor på något sätt. Ett 

par unga nämner att de skulle vilja gå med i ungdomsförbund eller parti, och 

på så sätt påverka. Vidare önskas bättre kommunikation mellan beslutsfattare 

och allmänhet.  

Barnrättsnätverket ser i liknelse med förslagsställaren behovet av att 

utveckla arenor för barn och ungas möjlighet och rätt till att inkluderas i 

kommunens demokratiska processer. 

De förslag som motionen innehåller bedöms gå i linje med det arbetet som 

påbörjats i kommunen genom barnrättsnätverket. Barnrättsnätverket bedöms 

kunna bidra med den kompetens och samordning som efterfrågas.  

Det finns dock ett behov av dialog mellan nätverket, tjänstepersoner och 

förtroendevalda, från olika förvaltningar och nämnder. Detta för att diskutera 

roller och intentionerna med utvecklingsarbetet för ungas inflytande i 

Ronneby kommun. Folkhälsorådet bedöms därför med stöd av kommunens 

barnrättsnätverk bjuda in till och samordna denna dialog.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

förslå kommunfullmäktige att utifrån bedömningen ovan anse motionen 

besvarad.       

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå 

kommunfullmäktige att utifrån bedömningen ovan anse motionen besvarad. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utifrån bedömningen 

ovan anse motionen besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 441 Dnr 2021-000175 101 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) om att 
införa mensskydd på kommunens offentliga toaletter 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) har inkommit med en motion avseende gratis 

mensskydd på kommunens offentliga toaletter för att underlätta för alla 

menstruerande personer som har glömt mensskydd eller som överraskas av 

att mensen kommer plötsligt. Detta kan genomföras genom att t.ex. köpa 

boxar med mensskydd från Menssäkrad.  

Bedömning 

Ronneby kommun har, enligt information från Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen, 10 offentliga toaletter:  

 

1. Brunnsparken, vid Basaren/kiosken 

2. Brunnsparken, vid Bäckahästen 

3. Brunnsparken, vid Naturum 

4. Ronneby centrum, i Rådhusparken 

5. Ronneby centrum, parkeringen vid gamla Arbetsförmedlingen 

6. Ekenäs, parkeringen vid tankstationen 

7. Karö, servicehuset vid gästbryggorna 

8. Kallinge, vid fritidsgården 

9. Aspan, på campingen (säsong) 

10. Järnavik, vid båthuset (säsong) 

 

Menssäkrad, som ägs av det sociala företaget World Period Group AB, säljer 

menssäkra produkter, bl.a. en mensskyddslåda med lock – fylld med 

mensskydd. En sådan låda kostar 695 kr. En laddning mensskydd till 

mensskyddslådan för påfyllning kostar 399 kr.  

 

Kostnaden för att införa mensskydd uppgår initialt till 7000 kr för inköp av 

startkit till samtliga toaletter. Efter kontakt med Forshaga kommun, som 

infört mensskydd 2020, kan den årliga kostnaden för påfyllning beräknas till 
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ca 5000 kr. Kostnaden bedöms tas inom teknik-, fritid- och kulturnämndens 

befintliga budget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

förslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (S) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att motionen remitteras till 

teknik- kultur och fritid.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att motionen remitteras till teknik- kultur och 

fritid. 

 

________________ 

Exp: Teknik- kultur och fritid 
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§ 442 Dnr 2021-000617 101 

Besvarande av motion från Willy Persson (KD) 
angående Snittingefallet 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) har lämnat in en motion 

angående Snittingefallet. Motionären yrkar på att Bräkneån har hittat sin 

ursprungliga strömfåra då de betonggjutna fördämningarna vid 

Snittingefallet nu är borttagna. Under sommaren har det blivit en rejäl 

växtlighet längs åkanten. Snart kommer flora och fauna att utvecklas 

ytterligare, anpassad efter denna unika miljö med strömförande vatten. Detta 

kommer bli till stor gagn för den biologiska mångfalden.      

Bedömning 

Bakgrund 

Ronneby kommun äger dammanläggningen vid Snittinge i Bräkneån och 

kommunen har som dammägare krav på underhållsansvar av 

vattenanläggningen. Dammen lagligförklarades av Söderbygdens 

vattendomstol år 1966 och sedan dess har all kraftproduktion upphört.  

Frågor och utredningar kopplade till Snittingedammen är komplexa och har 

utretts under flera års tid och kan delas upp i två delar. Undersökningar och 

utredningar kopplat till vilken framtida åtgärd som krävs för att underlätta 

fiskvandringen för att uppnå ställda miljökvalitetsnormer å ena sidan, samt 

undersökningar som syftat till att säkerställa att dammens konstruktion skall 

vara stabil och säker å andra sidan.  

Dammen vid Snittinge i Bräkne-Hoby var i sitt ursprungliga uppförande 

konstaterat ett vandringshinder i Bräkneån som hindrar ån från god 

ekologisk status. Åtgärd krävdes 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. Parallellt har säkerhetsutredningar genomförts som har 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.  
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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.  

I KS togs beslut efter dialog skett med Bråkneåns vattenråd samt Bygd i 

samverkan att kommunen arbetar vidare med alternativ för omlöp. En 

fiskväg med en längd på ca 255 meter belägen på den högra stranden i 

vattnets färdriktning. 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. 

Parallellt med arbetet har det även utförts en konsekvensutredning och 

bedömning av dammsäkerhetsklassning där Snittingefallet föreslås med 

Dammsäkerhetsklass B.  

Under vintern fram till sommaren 2021 har akuta dammsäkerhetshöjande 

åtgärder behövts göras. Inspektioner av dammanläggningens status utförda 

före december 2020 visade att dammen var i dåligt skick och att det fanns 

flertalet svagheter som har direkt eller indirekt påverkan på 

dammsäkerheten. För att uppnå en god dammsäkerhetsnivå och undvika 

dammbrott har det krävts omfattande säkerhetshöjande åtgärder. I ett första 

steg gjordes en åtgärd i form succesiv avsänkning av Evarydsdammen och 

borttagande av dammluckor. I vidare utredningar och undersökningar av 

dammkonstruktionen efter avsänkning framkom det att flera delar av 

dammens konstruktion var erosionsskadade vilket lett till underminering av 

betongkonstruktionerna.  

I juli 2021 vidtog man åtgärder för att säkerställa att dammen inte skulle 

dämmas och riskera att brista. Åtgärderna innebar att de undermåliga delarna 

av dammkonstruktionen har tagits bort. Att låta konstruktionsdelar finnas 

kvar skulle kunna vara förknippat med risker för personer som vistas i 

området. Detta medförde att all synlig betong plockades bort med undantag 

av delar av den gamla fisktrappan.  

                        

Nulägesbild 

Den sista utförda akuta åtgärden i juli 2021 är det som ligger till grund för 

den nuvarande landskapsbilden som motionären beskriver i sin inlämnade 

motion. 

Det är tidigare konstaterat att Mark- och miljödomstolen förespråkar att man 

utför en total utrivning och att man återställer till den naturliga å fåran av 
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gamla kraftdammar och liknande framför olika former av tekniska lösningar. 

Ett återställande av naturlig å fåra är något som godkänns enligt 11 kap 19 § 

i miljöbalken, tekniska lösningar måste prövas med risk för avslag. 

 

Nulägesbilden av Snittinge är att den är återställd efter den naturlig å-fåra. 

En ersättningsdamm med omlöp kommer först att uppföras efter att tillstånd 

meddelats från mark- och miljödomstolen.  

Det politiska beslutet i Kommunstyrelsen är att Ronneby kommun arbetar 

vidare med ansöknings- och tillståndsprocess för att lämna in en ansökan till 

mark och miljödomstolen gällande att anlägga ersättningsdamm och 

anläggandet av ett omlöp med naturlik fiskväg för ökad konnektivitet. 

Skulle en annan inriktning föreslås behövs en politisk process upprättas för 

att ändra beslutet som fastslogs hos KS.      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktiga att anse motionen besvarad.      

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Willy Persson (KD), 

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

Lova Necksten (MP) och Ola Robertsson (S).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Magnus Pettersson (S) och Ola Robertsson (S) yrkar bifall till motionen.     

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Magnus 

Petterssons (S) och Ola Robertssons (S) yrkande att bifalla motionen och 

finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla motionen röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges åtta (8) ja-röster och 

fem (5) nej-röster, fyra (4) ledamöter väljer att avstå från att rösta, varefter 

ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Silke Jacob (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 

Lena Karstensson (M) X   

Totalt  8 5 4 
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad. 

Reservation 

SD deltar inte i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 443 Dnr 2021-000176 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG gatubelysning 
på Rustorpsvägen 

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

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar belysning på Rustorpsvägen.      

Bedömning 

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

karaktären fåtal och enligt kommunens bedömningsgrunder inte uppfyller 

kraven för gatubelysning. Ronneby kommun använder sig av Trafikverkets 

VGU som regelverk.      

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid – och Kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsens 

arbetskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

förslaget avslås.      

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

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 444 Dnr 2021-000072 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - bygg ett 
äventyrsbadhus 

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

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren har 210203 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att ett äventyrsbad anläggs vid Viggen-området. 

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

anlägga ett äventyrsbad i Ronneby därför hade lockat många besökare till 

kommunen.      

Bedömning 

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

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

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

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

ut är till den största delen redan anvisad till företagsetablering.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget.      

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

Teknik-, fritid- och kulturnämnden anser medborgarförslaget besvarat enligt 

ovan bedömning. 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat enligt 

bedömning ovan. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat enligt bedömning ovan. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 445 Dnr 2021-000151 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Hundrastgård 
i Bräkne-Hoby 

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

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar en hundrastgård i Bräkne-Hoby.        

Bedömning 

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

har många bra strövområden och mycket naturmark nära inpå alla 

bostadsområden där rastning av hundar kan ske.      

Förslag till beslut 

Teknik, -Fritid och Kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

avslå medborgarförslaget.      

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

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets beslut 2021.11.08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

126(140) 
2021-12-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 446 Dnr 2021-000454 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG om fler 
hundlatrin-tunnor på Parkdala 

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

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar fler hundlatrinstunnor i Parkdala/Påtorpsområdet 

och lämnar förslag på lämpliga platser.       

Bedömning 

Området Parkdala är till större delen privatägd mark, även Parkdalavägen 

och Studentvägen. Området Blåbärsvägen och Transbärsvägen är kommunal 

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

hundlatrintunnor i området som kommunen ansvarar för.      

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid-och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget 

anses som besvarat enligt ovan bedömning.       

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

Teknik, Fritid-och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget 

anses som besvarat enligt ovan bedömning. 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat enligt 

bedömning ovan. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat enligt bedömning ovan. 
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________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 447 Dnr 2021-000445 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG om 
bortrensning av buskar längs med Ronnebyån 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen rensar bort buskar längs med 

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

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

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

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

buskar.      

Bedömning 

Gatu/Parkenheten arbetar kontinuerligt med denna fråga i samarbete med 

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

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

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

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

överenskommelse som innebär att kommunen har fått dispens från 

nyplantering under förutsättning att vi driver upp rotskott vilket innebär vi 

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

Mycket ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Gatu/Parkenheten kommer 

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

återhållsamhet de närmaste åren.      

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid-och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget är 

besvarat enligt ovan bedömning.       

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

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses som besvarat enligt ovan 

bedömning.  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat enligt 

bedömning ovan. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat enligt bedömning ovan. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 448 Dnr 2021-000301 109 

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

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

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar fler papperskorgar för att minska att skräp och 

hundbajspåsar slängs på marken.      

Bedömning 

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

Kulturnämnden där det redovisades Naturvårdsverkets ”Beteenden bakom 

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

papperskorgar som är prio ett, utan information så beteendemönster 

förändras. Vår bedömning kvarstår att och ligger i linje med 

Naturvårdsverket.  

Regeringen vill se böter för all nedskräpning  

Publicerad 20 maj 2021  

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

ringa nedskräpning. Med propositionen blir det straffbart att slänga till 

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

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, 

Centerpartiet och Liberalerna. I propositionen som regeringen fattat beslut 

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

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

produkter innehåller plast och är bland de vanligast förekommande 

produkterna vid nedskräpning. Marin nedskräpning och andra negativa 

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

årens ökning av engångsplastprodukter har skett parallellt med att 

nedskräpningen av plast och mikroplast har ökat. Sommaren 2020 

genomförde Naturvårdsverket en skräpmätning i hela Sverige där man fann 

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

undantagen från dagens straffansvar eftersom föremålen är små och 

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

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

Teknik,-Fritid och Kulturnämnden förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

förslaget.      

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

Teknik,-Fritid och Kulturnämnden förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

förslaget. 

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

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

Johansson (SD), Nicolas Westrup (SD) och Kenneth Michaelsson (C).  

Yrkanden 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till 

medborgarförslaget.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordföranden Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Bengt Sven Åke 

Johanssons (SD) och Nicolas Westrups (SD) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen avslår yrkandet.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 449 Dnr 2021-000399 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG ta bort ett stort 
träd vid Sörbybäckens utlopp 

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

 

Sammanfattning  

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

Sörbybäckens utlopp.       

Bedömning 

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

behövs enligt våra bedömningar. Detta träd bedöms vara livskraftigt i 

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

Länsstyrelsens om trädet behöver tas ned.      

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget enligt ovan är 

bevarat.      

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

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslaget 

enligt ovan är besvarat.   

Arbetsutskottets beslut 2021-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat enligt ovan. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat enligt ovan. 
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________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 450 Dnr 2021-000269 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG 
cykelpark/skatepark vid Mc Donalds 

 

Sammanfattning  

Klass 4a från Kallingeskolan har 210415 inkommit med ett 

medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att en cykelpark/skatepark 

anläggs vid McDonalds 

Bedömning 

Förslagsställaren föreslår att en cykelpark/skatepark ska anläggs i närheten 

av McDonalds. Den, i förslaget utpekade marken, är under uppbyggnad för 

nya butiksetableringar i enlighet med gällande detaljplan 

Det pågår ett projekt tillsammans med Ronneby skateboardförening, 

Svenska skateboardförbundet, RF-SISU Blekinge samt Ronneby kommun 

om att anlägga en skatepark..  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat.  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

Deltar i debatten 

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

och Åsa Evaldsson (M).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 451 Dnr 2021-000268 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG aktivitetsbana 
vid Mc Donalds 

 

Sammanfattning  

Klass 4a har 210415 inkommit med ett medborgarförslag. Förslagsställaren 

vill att det anläggs en aktivitetsbana vid Mc Donalds.  

Bedömning 

Förslagsställaren föreslår aktivitetsparken anläggs på ängen vid sidan om 

McDonalds. Den, i förslaget utpekade marken, är under uppbyggnad för nya 

butiksetableringar i enlighet med gällande detaljplan. 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har ett pågående uppdrag att utreda 

framtida lokalisering och nybyggnation av utegym/aktivitetsyta, uppdraget är 

upptaget i framtida budgetarbete.     

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat.  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

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. Ordföranden 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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§ 452 Dnr 2021-000554 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG att 
Svängesholmsvägen i Bökevik döps om till Augusta 
Tonnings väg 

 

Sammanfattning  

En av de mest framträdande och verkligt stora kämparna för allmän och lika 

rösträtt för kvinnor i Sverige var fru Augusta Tonning (1857-1932) bördig 

från Ronneby. Under större delen av sitt liv bodde hon i Ronneby och då 

byggde hon Villa Solvik i Bökevik 1914-15 där hon skapade en 

samlingsplats för landets rösträttskvinnor. För att hedra hennes minne skulle 

det vara en fin gest att döpa om Svängesholmsvägen från bron till hennes 

namn, Augusta Tonnings väg.  

Bedömning 

De boende på Svängesholmsvägen är överens att ändra gatunamnet 

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta 

namnändringen på Svängesholmsvägen till Augusta Tonnings väg.  

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta namnändringen på Svängesholmsvägen till 

Augusta Tonnings väg och därmed bifalla medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordföranden ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta namnändringen på 

Svängesholmsvägen till Augusta Tonnings väg och därmed bifalla 

medborgarförslaget. 
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________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 453 Dnr 2021-000004 101 

Delegationsbeslut 2021 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

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

2021:47). 

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

miljööverdomstolen - detaljplan för fastigheten Bustorp 1:26 mfl 

3. Delegationsbeslut avseende underökning av behovet av att upprätta 

en strategisk miljöbedömning      

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterat delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 454 Dnr 2021-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden delges kommunstyrelsen: 

1. Föreningen Svenskt Landskapsskydd, Vetot avseende vindkraft 

2. Region Blekinge, Nyhetsbrev november 2021 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: Akten 

 


