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§ 58 Dnr 2023-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Ola Robertsson (S) till att jämte ordförande justera 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 59 Dnr 2023-000002 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 60 Dnr 2022-000340 370 

Prissättningsmodell fiber 

 

Sammanfattning  

Fiberbranschen inom hela Sverige är idag en hårt konkurrensutsatt 

verksamhet. Ronneby Miljö & Teknik AB finns på en marknad som även 

stora aktörer som tex,Telia, Tele2, IP Only och Telenor finns på. Detta 

skapar ett väldigt snabbt förlopp vid lanserandet av nya tjänster men även 

vid ändring av pris av redan etablerade produkter. De andra aktörerna arbetar 

ofta med kampanjer där tjänster och produkter rabatteras kraftigt. Som 

ägardirektiven ser ut idag så måste Ronneby Miljö & Teknik AB begära ett 

nytt beslut från Kommunfullmäktige vid en ändring av pris. Detta gör att 

Ronneby Miljö & Teknik AB inte hinner med vid snabba förändringar och 

riskerar att missa intäkter eller blir av med nuvarande intäkter. 

Inom Ronneby Miljö & Teknik AB:s fiberverksamhet så bedrivs försäljning 

av följande produkter idag:  

 Anslutning till Ronnebyporten för både villa-marknaden och företag.  

 Svartfiber uthyrning. (Endast till operatörskunder och kommun) 

 Kapacitetsuthyrning. (Endast till operatörskunder) • Anslutning till 

Ronnebyporten för flerfamiljshus.    

Ett antal nya tjänster/produkter kommer att lanseras de nästkommande åren 

så som:  

Ett antal nya tjänster/produkter kommer att lanseras de nästkommande åren 

så som:  

 Välfärdstjänster för Kommun och Region  

 Gemensam försäljning av svartfiber och kapacitetstjänster i Ronneby 

kommun, Karlshamn kommun och Karlskrona kommun.  

 IoT tjänster (Internet of Things) • Svartfiber till villa (Endast för 

operatörskunder). 

En stor utmaning utöver framtida tjänster kommer att vara konkurrensen om 

befintliga kunder, idag så ser vi att ett flertal av de stora nationella aktörerna 

bearbetar våra flerfamiljshus framför allt för att få dessa att gå över till en 

stängd lösning direkt hos dom. För att kunna möta detta så behöver Ronneby 

Miljö & Teknik AB ha möjlighet att tillämpa en differentierad prissättning 
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framför allt mot flerfamiljshus men även inom andra produkter/tjänster som 

Ronneby Miljö & Teknik AB levererar inom fiberverksamheten.  

Med dagens beslut så ska eventuella ändringar av avgifter och prissättning 

behandlas i Kommunfullmäktige vilket gör Ronneby Miljö & Teknik AB 

sårbara för att gå miste om eller bli av med delar av nuvarande intäkter. De 

beslut som finns sedan tidigare är enligt följande: 

Ronneby Kommunfullmäktige 2012-09-27:  

Taxa för anslutning till bredband i Ronneby kommun Ronnets fibernät. 

Anslutningsavgiften för fiber är 20 000 kronor inkl. moms upp till en 

utbyggnadskostnad av 40 000 kr inkl. moms. Utbyggnadskostnad över 40 

000 kronor betalar kunden den faktiska kostnaden. I anslutningsavgiften 

ingår att vi lämnar fibern på lämplig plats innanför yttervägg i en fiberbox. 

Kunden ombesörjer håltagning i yttervägg samt gräver, förlägger rör och 

återfyller inom tomtmark.  

Exempel.  

Om utbyggnadskostnaden är 40 000 kr betalar kunden en anslutningsavgift 

på 20 000 kronor.  

Om utbyggnadskostnaden är 50 000 kronor betalar kunden en 

anslutningsavgift på 30 000 kronor. Anslutning av fiber i samband med 

fjärrvärmeanslutning 17 000 kronor inkl. moms. 

 Förändring av taxan skall beslutas av Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

styrelse och Ronneby kommuns kommunfullmäktige. 

Ronneby Kommunfullmäktige beslut 2015-06-17: 

Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att:  

• upphäva kommunfullmäktiges beslut 2012-09-27 § 262, dnr KS 2012/261 

 • besluta om följande särskilda ägardirektiv för Ronneby Miljö & Teknik 

AB avseende anslutningsavgift för bredband  

a) Ronneby Miljö & Teknik AB får i uppdrag att fatta beslut om 

anslutningsavgifter för bredband till bolagets bredbandsnät  

b) avgiftsnivån för bredbandsanslutning ska bestämmas på så sätt att 

maximibeloppet motsvarar den kommunala självkostnadsprincipen och 

minimibeloppet en marknadsmässig nivå utan att snedvridande konkurrens 

uppstår. Avgifterna får inte strida mot den kommunala 

likställighetsprincipen 
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 c) Ronneby Miljö & Teknik AB återrapporterar fyra gånger/år till 

kommunstyrelsen rörande statusen kring fiberutbyggnaden och fastställda 

avgiftsnivåer  

d) Ronneby Miljö & Teknik AB får i uppdrag att ta fram treårig 

investeringsram för godkännande i kommunfullmäktige  

e) godkänna att Ronneby Miljö & Teknik AB får påbörja nu aktuella 

investeringsbeslut. 

Gällande beslut som är taget i Ronneby Miljö & Tekniks styrelse 2015-

09-25 

Anslutningstaxa för bredband ajourneras till i morgon 2015-09-25. Efter 

återupptaget styrelsemöte 2015-09-25 presenterar VD förslag till 

anslutningstaxa för bredband. 

 Alternativ 1. 5 000 kr och sedan 150kr/mån i tio år.  

Alternativ 2. 20 000 kr inom de i bredbandsstrategin angivna tätbebyggda 

områden. I föreslagen anslutningsavgift ingår schakt från tomtgräns till 

byggnaden. På denna del kommer ROT-avdrag att kunna göras på verklig 

arbetskostnad. Utanför dessa områden beslutas anslutningsavgiften vara den 

verkliga kostnaden dock lägst 20 000 kr.  

Efter tidigare beslut i styrelsen så är rätten till beslutstagandet kring taxor 

och avgifter för fiberverksamheten återtaget till kommunfullmäktige via 

ägardirektiven som säger att taxor och avgifter för fiberverksamheten 

beslutas av kommunfullmäktige, men inget nytt beslut än ovan är taget i 

kommunfullmäktige      

Motiv till ställningstagande/förslag till beslut 

Anslutningsavgiften 20 000kr har varit oförändrad sedan 2015-09-25 och är 

beräknad på tätortsutbyggnaden på ca 15m tomtschakt per fastighet. När det 

gäller 100% utbyggnaden så ligger snittet på ca 75m tomtschakt vilket gör 

att en justering behöver göras på anslutningsavgiften för att 

självkostnadsprincipen skall vara aktuell.  

Förslaget är att anslutningsavgiften likt anslutningsavgifter till elnät, VA och 

liknande blir beroende på antalet meter till utbyggt stamnät, med en minsta 

fastställd nivå om 25 000kr som gäller för alla enfamiljshus som ansluter sig 

till Miljötekniks tjänstevalsportal, kostnader överstigande 50 000kr debiteras 

Ronneby kommun årsvis enligt avtal. 

Föreslagen prissättningsmodell:  
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Kostnaden 305kr/m avser schakt i mjuk mark och grovåterställning, övriga 

kostnader kan tillkomma. 

Ex: 

        

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut i 

fullmäktige 2015-06-07 §185 Dnr 2015-000282 000 

 Styrelsen föreslår även att kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

att anslutningsavgiften till Miljötekniks tjänstevalsportal för enfamiljshus 

och företag har en minimikostnad på 25 000 kr och en maximal kostnad för 

fastighetsägaren på 50 000 kr per anslutning, kostnader över 50 000 kr 

faktureras Ronneby Kommun enligt föreslagen prissättningsmodell. 

ROT/RUT avdrag är ej möjligt att göra enligt föreslagen prissättningsmodell. 

 

Kostnaden 305kr/m avser schakt i mjuk mark och grovåterställning, övriga 

kostnader kan tillkomma. Kostnader för marktillträde, tillstånd eller andra 

oförutsedda avgifter kan tillkomma.  

Styrelsen föreslår även att kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att revidera aktuellt ägardirektivet till bolaget i 3.2.5 med att ersätta 

formuleringen ” I samband med förslag om taxeändringar skall alltid 

bolagets styrelse redovisa sina överväganden. Kommunfullmäktige beslutar 

om anslutningsavgift.” med formuleringen nedan.  

Styrelsen har mandat att fatta beslut om avgifter inom Miljötekniks 

fiberoptiskt nät förutom anslutningskostnaden för enfamiljshus och företag 

via Miljötekniks tjänstevalsportal. Denna avgift beslutas av Ronneby 

Kommunfullmäktige. Styrelsen har rätt att delegera beslutsmandatet till VD.  

Konsekvenser, risker och effekter av beslutet  

Möjligheterna till ROT/RUT avdrag samt avbetalningsalternativet tas bort 

vilket kan skapa en del synpunkter.  

ROT/RUT reglarna ändrades 2018 och medger inte längre att avdraget 

beräknas på schabloner, varje fastighet måste redovisas individuellt och vår 

bedömning är att administrationen av denna redovisning kräver en 
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resursförstärkning vilket gör att minimi kostnaden för anslutningen behöver 

höjas för att täcka de extra resurserna. Det är inte heller möjligt att få 

ROT/RUT för den del som faktureras Ronneby Kommun.  

Ett beslut togs i Miljötekniks styrelse 2018-06-07 och lyder 

ROT- och RUT-avdrag 

Fiber Olof Lindqvist föredrar ärendet.  

Skatteverket har skriftligen inkommit med ett besked att de inte godkänner 

schablonuträkning gällande ROT- och RUT-avdrag. 

 Inlägg från Jesper Rehn, Kristina Rydén, Bengt Holm, N-E Mattsson, 

Marcus Svensson, Peter Berglin. §7 §8 §9 §10 Sida 2 av 4  

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att inte medge 

möjlighet till ROT- och RUT avdrag på nya fiberavtal på grund av ökade 

omkostnader. 

 Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om en tillfällig 

taxesänlçning med l 700 kr för redan tecknade, ej avslutade fiberavtal.  

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att ta bort 

formuleringen att utanför tätbebyggt område utgår verklig kostnad, samma 

taxa (20 000 kr inkl moms) ska gälla för samtliga fastigheter. 

Avbetalningsalternativet 

Avbetalningsalternativet är beräknat en fast avgift på 20 000kr för en 

anslutning och avbetalning i 10år. Med en flytande prissättning går det inte 

att ha fasta summor och med dagens nivåer på ränta riskerar Miljöteknik 

drabbas ekonomiskt. Denna typ av finansiering borde kunna skötas bättre av 

de tillgängliga alternativen på marknaden. 

Beslut taget i Styrelsen 2015-09-15 enligt nedan:  

Anslutningstaxa för bredband ajourneras till i morgon 2015-09-25. Efter 

återupptaget styrelsemöte 2015-09-25 presenterar VD förslag till 

anslutningstaxa för bredband.  

Alternativ 1. 5 000 kr och sedan 150kr/mån i tio år.  

Alternativ 2. 20 000 kr inom de i bredbandsstrategin angivna tätbebyggda 

områden. I föreslagen anslutningsavgift ingår schakt från tomtgräns till 

byggnaden. På denna del kommer ROT-avdrag att kunna göras på verklig 

arbetskostnad. Utanför dessa områden beslutas anslutningsavgiften vara den 

verkliga kostnaden dock lägst 20 000 kr.  
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Kostnader och finansiering 

Inga tillkommande kostnader beräknas då anslutningsavgiften kommer 

spegla den faktiska kostnaden som Ronneby Miljö & Teknik har för att 

genomföra anslutningen.       

Styrelsens beslut 2023-02-16  

Styrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut i 

fullmäktige 2015-06-07 §185 Dnr 2015-000282 000 

 Styrelsen föreslår även att kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

att anslutningsavgiften till Miljötekniks tjänstevalsportal för enfamiljshus 

och företag har en minimikostnad på 25 000 kr och en maximal kostnad för 

fastighetsägaren på 50 000 kr per anslutning, kostnader över 50 000 kr 

faktureras Ronneby Kommun enligt föreslagen prissättningsmodell. 

ROT/RUT avdrag är ej möjligt att göra enligt föreslagen prissättningsmodell. 

 

Kostnaden 305kr/m avser schakt i mjuk mark och grovåterställning, övriga 

kostnader kan tillkomma. Kostnader för marktillträde, tillstånd eller andra 

oförutsedda avgifter kan tillkomma.  

Styrelsen föreslår även att kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att revidera aktuellt ägardirektivet till bolaget i 3.2.5 med att ersätta 

formuleringen ” I samband med förslag om taxeändringar skall alltid 

bolagets styrelse redovisa sina överväganden. Kommunfullmäktige beslutar 

om anslutningsavgift.” med formuleringen nedan.  

Styrelsen har mandat att fatta beslut om avgifter inom Miljötekniks 

fiberoptiskt nät förutom anslutningskostnaden för enfamiljshus och företag 

via Miljötekniks tjänstevalsportal. Denna avgift beslutas av Ronneby 

Kommunfullmäktige. Styrelsen har rätt att delegera beslutsmandatet till VD. 

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27¨ 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärende till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

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

Michelsson (C), Ola Robertsson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Malin 

Månsson (S), Nicolas Westrup (SD) och Hillevi Andersson (C). 
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Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att avgiften per meter avseende 

fastigheter som har ett avstånd på mer än 50 meter från en anslutningspunkt 

fastställs till 400 kronor per meter. Förbehållet avseende markförhållanden 

och eventuella övriga kostnader tas bort.  

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons (C) förslag 

med tillägget att 400 kronor per meter enbart gäller intervallet 50-500 meter. 

Likaså ska kostnader överstigande 50 000 kronor faktureras Ronneby 

kommun upp till en maximal längd av 500m från anslutningspunkt enligt 

föreslagen prissättningsmodell. Vidare föreslås att Ronneby Miljö & Teknik 

AB återredovisar arbetet i samband med tertialboksluten och årsbokslutet.          

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att: 

1. Upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige daterat 2015-06-17 § 

185. 

2. Anslutningsavgiften till Miljötekniks tjänstevalsportal för enfamiljshus och 

företag har en minimikostnad på 25 000 kr och en maximal kostnad 

för fastighetsägaren på 50 000 kr per anslutning, kostnader över 

50 000 kr faktureras Ronneby Kommun upp till en maximal längd av 

500m från anslutningspunkt enligt föreslagen prissättningsmodell. 

Avstånd till 

anslutningspunkt Avgift (ink moms) Ingående arbete 

0-50m 25 000 kr 

 Komplett installation samt 

aktiv utrustning 

50-500m 25 000kr + 400kr/m 

 Komplett installation samt 

aktiv utrustning 

Över 500m Offertförfrågan  

 

3. Revidera aktuellt ägardirektivet till bolaget i 3.2.5 med att ersätta 

formuleringen ” I samband med förslag om taxeändringar skall alltid 

bolagets styrelse redovisa sina överväganden. Kommunfullmäktige 

beslutar om anslutningsavgift.” med formuleringen nedan: 

 

”Styrelsen har mandat att fatta beslut om avgifter/taxa för inom 

fiberoptiskt nät förutom anslutningskostnaden för enfamiljshus och 

företag till Miljötekniks tjänstevalsportal denna avgift beslutas av 

Ronneby Kommunfullmäktige. Återrapporteras till Ronneby 

kommunstyrelse 4 gånger per år”. 

_______________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 61 Dnr 2023-000124 356 

Förändringar i taxekonstruktion VA 

 

Sammanfattning  

Lägenhetsavgift Avgiften(parametern) speglar den nytta en fastighet har av 

att vara ansluten till de kommunala vatten- och avloppstjänsterna och ska 

täcka kostnader för gemensamma anläggningar som till exempel 

vattenreningsverk och avloppsreningsverk.  

Parametern är en av flera parametrar som används i anslutningsärenden och 

uträkning av anslutningskostnaden.  

Parametern är svår att förstå både internt och för kunderna och skapar 

förvirring och behöver förtydligas vid ett stort antal av anslutningsärendena.  

Vårt förslag är att byta ”lägenhetssavgift” till ”bostadsenhetsavgift”. From 

2023 byter även branschorganisationen Svenskt Vatten ut parametern 

lägenhetsavgift till parametern bostadsenhetsavgift vilket innebär att 

begreppet blir nationellt.   

Övriga ändringar: 

 Framsidan uppdaterad.  

 Ändring av benämning från Taxa till VA-taxa. (sid 1) 

 Uppdatering till den nya publikationen P120 gällande 

campingfastigheter. (sid 2)  

 Uppdatering till den nya publikationen P120 gällande punkten 5.6. 

(sid 4)  

 § 10 ändrat från 2018 till 2022. (sid 7) 

 Uppdatering till den nya publikationen P120 gällande särtaxa, § 11. 

(sid 7)  

 Tydliggjort punkten 14.1. (sid 9)  

 Lagt till text under punkten 14.1 så att vi får rätt att ta ut 

brukningsavgift (fast avgift) för fastighet som ännu inte är påkopplad. 

Enligt ny dom så behöver detta tydliggöras i taxedokumentet för att 

kunna följa lagen om allmänna vattentjänster. (sid 9)  

 Ändrat 14.3 gällande förbrukning där det inte finns en mätning. Det 

pågår ett arbete gällande dessa avtalskunder, 50-60 st. Tillsvidare bör 
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taxan ändras utifrån hur Ronneby Miljöteknik tar betalt för dessa 

kunder. (sid 9)  

 Uppdatering till den nya publikationen P120 gällande särtaxa, § 18. 

(sid 12)  

§ 21 ändrat från 2018 till 2022. (sid 13)       

Bedömning 

Samråd  

Samråd har skett i VA-taxa gruppen, Rita Lord (VA-jurist), Presidie. 

Konsekvenser, risker och effekter av beslutet  

Vi får en bättre och tydligare taxekonstruktion. Ändringarna får inga 

ekonomiska konsekvenser.       

Förslag till beslut 

Att bolagsstyrelsen godkänner ändringarna och att taxan börjar gälla from 

2023-05-01. Samt att ärendet förs vidare till KF för beslut.      

Styrelsens beslut 2023-02-16 

Styrelsen beslutar att föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändringarna 

och att taxan börjar gälla från 2023-05-01. 

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa ändringarna i taxekonstruktion VA.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändringarna 

och att taxan börjar gälla från 2023-05-01. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 62 Dnr 2022-000661 101 

Blekinges målbild Nära vård 

 

Sammanfattning  

Sveriges regioner och kommuner har fått i uppdrag av Sveriges kommuner 

och regioner (SKR) att ta fram en gemensam målbild för omställningen till 

Nära vård. 

Inom ramen för Ledningssamverkan vård och Omsorg – LSVO har Region 

Blekinge och länets kommuner utarbetat en gemensam målbild för Nära vård 

som benämns ”Blekinges målbild för jämlik hälsa, nära vård, stöd och 

omsorg”, se beskrivning av målbilden i bifogad folder. 

Målbilden godkändes av LSVO 2022-10-07 och togs därefter upp på Politisk 

Samverkan Vård och Omsorg – PSVO 2022-11-18. 

Politisk Samverkan Vård och Omsorg i Blekinge – PSVO beslutade 2022-

11-18 §31 

1. Att ställa sig bakom Blekinges målbild för jämlik hälsa, nära vård, stöd 

och omsorg  

2. Att rekommendera fullmäktige i Region Blekinge och länets kommuner 

att ställa sig bakom densamma  

3. Att översända målbilden till Region Blekinge och länets kommuner 

 

Översänder i enlighet med beslut i PSVO ”Blekinges målbild för jämlik 

hälsa, nära vård, stöd och omsorg” för vidare behandling i region- och 

kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig bakom Blekinges målbild för jämlik hälsa, 

nära vård, stöd och omsorg. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom 

Blekinges målbild för jämlik hälsa, nära vård, stöd och omsorg. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 63 Dnr 2023-000081 002 

Revidering av teckningsrätt för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Med anledning av personalförändringar på ekonomienheten förslås att det 

görs förändringar i 4 § i Teckningsrätt för Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att anta reviderad teckningsrätt för Ronneby 

kommun enligt framtaget förslag att gälla från 15 mars 2023.  

Arbetsutskottets beslut 2023-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta reviderad 

teckningsrätt för Ronneby kommun enligt framtaget förslag att gälla från 15 

mars 2023. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen antar reviderad teckningsrätt för Ronneby kommun enligt 

framtaget förslag att gälla från 15 mars 2023. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren, ekonomienheten 

Jessica Olsson, ekonomienheten 

Anna-Karin Sonesson, kanslienheten 
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§ 64 Dnr 2022-000518 040 

Hemställan ökad låneram och medlemsavgift 2022-
2024, Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge har inkommit med hemställan om utökad 

låneram och höjd medlemsavgift enligt följande: 

”Bakgrund:  

Räddningstjänsten har under 2022 haft en löpande dialog med 

medlemskommunerna på såväl politisk - som tjänstemannanivå angående 

den ekonomiska situationen i Förbundet. Under mandatperioden har en 

offensiv investeringsplan genomförts för att jobba ikapp den 

investeringsskuld som Räddningstjänsten haft på grund av uteblivna 

investeringar tidigare under 2000-talet. Parallellt med den offensiva 

investeringsplanen har ett aktivt arbete med Räddningstjänstens ekonomi 

genomförts som fokuserat på upphandling/avtal/inköp, ekonomistyrning och 

en spridning av det ekonomiska ansvaret ner i organisationen. Trots ett 

intensivt arbete har Räddningstjänsten nu ett behov av ökad likviditet och 

lämnade i maj in en hemställan till medlemskommunerna om en ökad 

låneram om 10 mkr för att täcka upp den likviditetsbrist som uppstått. 

Hemställan godkändes delvis av medlemskommunerna och ett lägre tillskott 

till likviditeten utbetalades från kommunerna. Då fortsatta leveranser och 

ökade kostnader påverkar ekonomin kraftigt behöver Räddningstjänsten 

ytterligare tillskott och en beräkning har gjorts för att överblicka behovet för 

perioden 2022-2024 då den största påverkan beräknas ske. Från 2025 

kommer Räddningstjänstens avskrivningskostnader att uppnå en nivå på ca 

8,1 mkr, vilket kommer att ge ett långsiktigt utrymme för reinvesteringar och 

en möjlighet att påbörja en likviditetsbuffert.  

Behov: För att kunna hantera de kommande investeringsutgifterna under 

åren 2022 – 2024 samt ökande kostnader för avskrivningar har 

Räddningstjänsten ett behov av att öka låneramen med 15 mkr, räknat från 

dagens nivå, samt en ökad medlemsavgift med 2 800 tkr 2023 och ytterligare 

600 tkr 2024. För att undvika ytterligare likviditetsbrist 2022 behöver 

utbetalning av ökad låneram ske skyndsamt.  

Räddningstjänsten hemställer om  
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* Att medlemskommunerna ökar Förbundets låneram med totalt 15 000 tkr 

samt ökar medlemsavgiften med 2 800 tkr 2023 och ytterligare 600 tkr 2024, 

fördelat enligt fördelningstalen.  

Föreslår Kommunfullmäktige i Ronneby och Karlskrona besluta enligt ovan 

att-satser.”  

Bedömning 

För Ronnebys del innebär det en utökning av låneramen om 5 775 000 kr. 

Höjd medlemsavgift innebär för Ronnebys del 1 078 000 kr 2023 samt 

231 000 kr 2024. Kostnaden för höjd medlemsavgift finns reserverad på 

centrala konton. 

 

Kommunfullmäktige i Karlskrona beslutade 2023-02-02 att 

1. godkänna utökad låneram till Räddningstjänsten Östra Blekinge med 

9 225 000 kr som utbetalas snarast, 

2. delegera till kommunstyrelsen att kunna bevilja en utökad medlemsavgift, 

med tillhörande finansiering, för Räddningstjänsten Östra Blekinge om 

maximalt 2 091 00 kr (2024) 

3. besluten ovan gäller under förutsättning att Ronneby kommun fattar 

motsvarande beslut motsvarande sin andel. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

* godkänna utökad låneram till Räddningstjänsten Östra Blekinge med 

5 775 000 kr 

* bevilja en utökad medlemsavgift om 1 078 000 kr till Räddningstjänsten 

Östra Blekinge år 2023 samt 231 000 kr år 2024. 

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna utökad låneram till Räddningstjänsten Östra Blekinge med 

5 775 000 kr 

2. Bevilja en utökad medlemsavgift om 1 078 000 kr till 

Räddningstjänsten Östra Blekinge år 2023 samt 231 000 kr år 2024. 

Finansiering avseende 2023 sker via reservation i budget 2023 och 

plan 2024-2025. Finansiering för 2024 hänskjuts till 

budgetberedningen.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Anna Ekberg (KD) och Bengt Sven 

Åke Johansson (SD). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna utökad låneram till Räddningstjänsten Östra Blekinge med 

5 775 000 kr 

2. Bevilja en utökad medlemsavgift om 1 078 000 kr till 

Räddningstjänsten Östra Blekinge år 2023 samt 231 000 kr år 2024. 

Finansiering avseende 2023 sker via reservation i budget 2023 och 

plan 2024-2025. Finansiering för 2024 hänskjuts till 

budgetberedningen.   

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 65 Dnr 2022-000440 001 

Handlingsalternativ för samordnad varudistribution i 
Ronneby 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-27, § 211, att: 

1. Implementera en samordnad varudistribution enligt beskrivet i case 2 

alternativt case 3. 

2. Ha som mål att genomföra det under en 3 års period 2023-25. 

3. Ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till KS i januari 2023 med 

en mer komplett projektbeskrivning och en utsedd projektledare. 

 

För att kunna återkomma till KS med en mer komplett projektplan behöver 

KS alternativt KF ange vilket case, 2 eller 3, som ska väljas vid en 

kommande implementering. Projektbeskrivningen och arbetet i projektet 

kommer att se olika ut beroende vilket handlingsalternativ som väljs. 

 

För att kunna påbörja projektet förutsätts att medel anslås för externt 

konsultstöd samt för andra angivna kostnader i beskrivningen 

”Handlingsalternativ för samordnad varudistribution i Ronneby”. Beslut om 

medel bör fattas i samband med att den mer kompletta projektbeskrivningen 

redovisas. Utan medelstilldelning kan inte projektet för att implementera 

samordnad varudistribution starta. Det externa konsultstödet behöver 

upphandlas innan projektet startas.  

 

Tidsmässigt påverkas projektplaneringen av den pågående utrullningen av E-

handel och av tillgängliga interna resurser. Med beaktande av dessa faktorer 

beräknas en projektstart tidigast i september 2023 som lämplig.  

 

Dessutom bör driftstarten av varudistributionen synkroniseras med när de 

största livsmedelsavtalen beräknas vara upphandlade på nytt. Detta för att 

kunna dra nytta av den samordnade varudistributionens fördelar då 

upphandlingen sker. Den absoluta merparten av varor som hanteras genom 

en varudistributionscentral är livsmedel.  
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Om uppdraget i budget 2023 att utreda en beställar-utförarorganisation inom 

kostverksamheten, eller följdbesluten av utredningen, leder fram till att 

kostverksamheten ska läggas ut på privata utförare kommer det att få stor 

påverkan på förutsättningarna för en samordnad varudistribution då den 

absoluta merparten av varor som hanteras genom en varudistributionscentral 

är livsmedel till köken.  

Bedömning 

I ett första steg behöver KS eller KF göra vägvalet om implementering ska 

ske enligt case 2 eller case 3. Därefter kan kommundirektören genom 

kommunledningsförvaltningen ta fram en mer komplett projektbeskrivning. 

 

När en mer komplett projektbeskrivning redovisas för KS ska en 

projektledare vara utsedd. I samband med redovisningen bör medel anslås 

både för projektet och för de driftkostnader som beräknas när den 

samordnade varudistributionen är implementerad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att projektet för att implementera samordnad 

varudistribution ska arbeta med inriktningen att den samordnade 

varudistributionen ska bedrivas enligt case X. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att en mer komplett projektbeskrivning ska 

redovisas i KS i maj 2023 samt att en projektledare ska vara utsedd.  

Arbetsutskottets beslut 2023-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att implementera 

samordnad varudistribution ska arbeta med inriktningen att den samordnade 

varudistributionen ska bedrivas enligt case 2. 

Samt att 

en mer komplett projektbeskrivning ska redovisas i KS i maj 2023 samt att 

en projektledare ska vara utsedd 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S) och Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar på att projektet för att implementera samordnad 

varudistribution ska arbeta med inriktningen att den samordnade 

varudistributionen ska bedrivas enligt case 3. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag mot Ola Robertssons (S) och finner att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag.       

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att projektet för att implementera 

samordnad varudistribution ska arbeta med inriktningen att den 

samordnade varudistributionen ska bedrivas enligt case 2. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en mer komplett projektbeskrivning 

ska redovisas i kommunstyrelsen i maj 2023 samt att en projektledare 

ska vara utsedd. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren, ekonomichef  
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§ 66 Dnr 2023-000064 040 

Information om kommunens krediter 2022-12-31 

 

Sammanfattning  

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

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2022-12-31 till 480 (392) mkr.  

Värden inom parantes avser per 2021-12-31. 92 (91) % av kommunens 

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

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

 

Riksbankens styrränta ligger från och med 15 februari 2023 på 3,00 % (0,00 

% 2021-12-31). Riksbankens prognos är att styrräntan kommer att höjas 

ytterligare en till två gånger innan den ”toppat”. Under 2023 förväntas 

ytterligare en höjning. 

 

Räntenivån nu är högre än den som varit rådande under senare år. Det 

medför en klart högre kostnad för upplåningen. Med utgångspunkt från 

aktuell lånestock om 650 mkr exklusive koncernkonto, motsvarar 1 % 

förändring av räntan ca 6,5 mkr i ändrad kostnad på helår. 

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar besluta att tills vidare, vid behov av nyupplåning 

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

än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska 
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fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att 

välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.    

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att tills 

vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har 

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

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

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

och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, 

inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. 

Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider 

men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta bedöms 

fördelaktigt. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera beslutet 

jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 67 Dnr 2023-000116 041 

Kompletteringsbudget 2023 

 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget för investerings- och exploateringsutgifter avser 

överföring/reglering av anslag mellan budgetåren.  

 

Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av 

kommuninterna budgetmedel. Driftanslag påverkar innevarande års resultat. 

 

Äskandena och motiveringar framgår av bilagor från nämnderna. Nedan 

visas en sammanställning (tkr). 

 

 

*Beloppet är justerat -25 tkr från äskandet pga fel belopp i underlaget. 

Bedömning 

I budgetarbetet inför 2023 gjorde förvaltningar/förvaltningschefer en 

preliminär bedömning av hur mycket investeringsmedel som man skulle 

komma att kompletteringsäska till budget 2023. Detta avsåg 

investeringar/exploateringar som inte skulle hinna påbörjas eller slutföras 

under 2022 och som man ville ha budgetmedel för att genomföra/slutföra 

under 2023 och framåt.  

 

Äskanden Drift Exploatering Investering Total 

(tkr) 

Kommunstyrelsen 1 004 1 535 79 388 81 927 

Teknik, fritid- och 

kulturnämnd 
  82 365 82 365 

Utbildningsnämnd   5 124* 5 124 

Vård- och 

omsorgsnämnd 
  4 268 4 268 

Totalsumma 1 004 1 535 171 145 173 684 
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Förvaltningarnas bedömningar reviderades sedan av ”Samling för Ronneby” 

och detta material ingick som ett underlag till kommunens budget 2023.  

 

Kommunstyrelsen hade vid sitt möte 2023-03-07 en dialog med de 

förvaltningschefer som kompletteringsäskat investeringar, varvid beloppen 

reviderades. Efter revideringen i kommunstyrelsen ser sammanställningen ut 

enligt nedanstående tabell. 

 

 

*Beloppet är justerat -25 tkr från äskandet pga fel belopp i underlaget.. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att kompletteringsbudgetera 

driftanslag, totalt 1 004 tkr i enlighet med lämnade förslag. Finansiering sker 

från kommunfullmäktiges medel för oförutsedda kostnader 2023. 

  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att kompletteringsbudgetera 

anslag för exploatering, totalt 1 535 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

Finansieringen är hanterad i Budget 2023. 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att kompletteringsbudgetera 

investeringsanslag, totalt 71 086 tkr i enlighet med Kommunstyrelsens 

reviderade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 2023.  

Äskanden Drift Exploatering Investering 

KS-reviderad 

Total 

(tkr) 

Kommunstyrelsen 1 004 1 535 28 333 30 872 

Teknik, fritid- och 

kulturnämnd 
  33 361 33 361 

Utbildningsnämnd   5 124* 5 124 

Vård- och 

omsorgsnämnd 
  4 268 4 268 

Totalsumma 1 004 1 535 71 086 73 625 
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Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Ola 

Robertsson (S) och Johanna Månsson (S). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att kompletteringsbudgetera 

driftanslag, totalt 1 004 tkr i enlighet med lämnade förslag. Finansiering sker 

från kommunfullmäktiges medel för oförutsedda kostnader 2023. 

  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att kompletteringsbudgetera 

anslag för exploatering, totalt 1 535 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

Finansieringen är hanterad i Budget 2023. 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att kompletteringsbudgetera 

investeringsanslag, totalt 71 086 tkr i enlighet med Kommunstyrelsens 

reviderade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 2023.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

kompletteringsbudgetera driftanslag, totalt 1 004 tkr i enlighet med 

lämnade förslag. Finansiering sker från kommunfullmäktiges medel 

för oförutsedda kostnader 2023. 

  

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 1 535 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 

2023. 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

kompletteringsbudgetera investeringsanslag, totalt 71 086 tkr i 
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enlighet med Kommunstyrelsens reviderade förslag. Finansieringen 

är hanterad i Budget 2023. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 68 Dnr 2022-000588 865 

Samverkansavtal regionalt konstresurscentrum 
Ronneby kommun och Region Blekinge 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2022-11-29: 

Kulturcentrum är en av Sveriges största arenor för samtidskonst som varje år 

arrangerar 10–15 utställningar med regional, nationell och internationell 

samtidskonst, design och konsthantverk. Här finns också en öppen verkstad 

för besökare samt professionella konstnärsverkstäder för grafik, emalj och 

metall samt textil. Konsthallen drivs av Ronneby Kommun. Kulturcentrum 

ansvarar för kommunens konst och föremålssamling.  

Konst i Blekinge är en regional plattform för utveckling av bild- och 

konstområdet i länet och drivs av Region Blekinge. Konst i Blekinges 

uppdrag handlar om att skapa en infrastruktur för konsten i länet och innebär 

bland annat att: 

• Initiera samarbeten och nätverk - regionalt och internationellt  

• arrangera utbildningar för konstinstitutioner, konstföreningar och 

konstnärer 

• Stärka professionella konstnärers villkor och få yngre konstnärer att söka 

sig till länet. 

• Arrangera konstnärliga residens – A.I.R. Blekinge (Artist In Residence).  

• Vara en katalysator för intressanta konstprojekt med hög konstnärlig 

kvalitet  

Viljan att samverka kring konstens utveckling har beskrivits i den regionala 

kulturplanen över åren och ledde 2017 fram till den politiskt antagna 

avsiktsförklaringen mellan Ronneby kommun och Region Blekinge. I dialog 

mellan parterna togs denna avsiktsförklaring fram och antogs, intentionen 

med avsiktsförklaringen var ett nära samarbete och samverkan för konstens 

utveckling i Blekinge mellan Region Blekinge/Konst i Blekinge och 

Ronneby kommun/Kulturcentrum. I avsiktsförklaringen ställde sig båda 

parter positiva till att gemensamt utveckla ett regionalt resurscentrum för 

konst. Ronneby kommun ställde sig också positiv till att uppgradera 

Kulturcentrum Ronneby konsthall enligt de krav som ställs på ett väl 

fungerande och modernt regionalt centrum för samtida konst.  
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För att ytterligare stärka den framtida fortsatta utvecklingen av ett regionalt 

konstresurscentrum har det under 2022 arbetats fram ett förslag på ett 

samverkansavtal mellan Ronneby kommun och region Blekinge. Visionen 

som ligger till grund för samverkansavtalet innebär att ett regionalt 

resurscentrum i Blekinge är en viktig aktör för samtidskonstens utveckling i 

Sverige. Detta genom samverkan med olika aktörer nationellt och 

internationellt. 

Där ett regionalt resurscentrum för konst även innebär den främsta 

mötesplatsen för konstnärer, besökare och invånare i Ronneby, Blekinge och 

södra Sverige.       

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att avtalet förstärker utvecklingen av konst, 

bild och form i Ronneby, Blekinge och även i södra Sverige. Avtalet är inte 

kostnadsdrivande och de kostnader som avtalet innebär ryms inom ordinarie 

budget.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att underteckna samarbetsavtalet.       

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2022-11-29 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar att underteckna samarbetsavtalet 

och att ärendet omedelbart justeras. 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen godkänner 

samarbetsavtalet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtalet mellan Ronneby kommun 

och Region Blekinge.  

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(94) 
2023-03-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 2023-000071 252 

Köp av mark, Ronneby 22:57, Viggen norra etapp 1 

 

Sammanfattning  

I utvecklingen av Viggenområdet erfordras det att Ronneby kommun köper 

mark på del av fastigheten Ronneby 22:57 från Fuligula AB för vidare 

byggnation av väg.  

Bedömning 

Förslag på överenskommelse med nuvarande fastighetsägare Fuligula AB 

har tagits fram. Markköpet omfattar ca 2275 kvadratmeter, var av ca 1100 

kvadratmeter är en anlagd väg. Framtida väg till Viggen Norra Etapp 2 

kommer att anslutas via denna väg vilket gör att markköpet ger Ronneby 

kommun full rådighet över vägområdet med tillhörande grönytor som i 

framtiden kan användas för dagvattenfördröjning.  

Kostnad för köpet föreslås till 650 000 SEK. Denna kostnad motsvarar 

återköp av marken och uppbyggnaden av vägen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Arbetsutskottets beslut 2023-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

godkänna överenskommelsen om återgång av köp gällande fastigheten 

Kalleberga 6:268. Kostnaden för återgången av köpet ska belasta kontot för 

köp och försäljning av mark. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om återgång av köp 

gällande fastigheten Kalleberga 6:268. Kostnaden för återgången av köpet 

ska belasta kontot för köp och försäljning av mark. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringschef  
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§ 70 Dnr 2021-000718 253 

Markförsäljningar inom verksamhetsområdet Gärdet  

 

Sammanfattning  

Bolaget JFK 1 AB har markanvisning på del av Gärestad 1:13 (idag Frakten 

3). Bygglov för anläggande av industribyggnad finns. Markpriset är enligt 

tidigare beslut satt till 100 kr/kvm.  

Bedömning 

Bolaget JFK 1 AB har markanvisning på del av Gärestad 1:13 (efter 

lagakraftvunnen lantmäteriförrättning Frakten 3). Bygglov för anläggande av 

industrihall om ca 720 kvm finns. Markpriset är enligt tidigare beslut satt till 

100 kr/kvm och ger i detta fall en total köpeskilling på 462 000 kr.  Köparen 

står för förrättningskostnaden. Om köparen inte fullföljer tänkta 

byggnationsplaner har kommunen rätt att köpa tillbaka fastigheten för 

motsvarande köpeskilling enligt framtaget köpeavtal.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta godkänna köpeavtal 

Arbetsutskottets beslut 2023-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

köpeavtalet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpeavtalet.  

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringschef  
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§ 71 Dnr 2023-000086 049 

Tidigareläggande av investeringsmedel Viggen Norra  

 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringsenheten har i Budget 2023 plan för 2024-2025 
investeringsmedel på 4mkr för 2024 gällande infrastruktur för Viggen Norra. 3 mkr 

av dessa 4 mkr begärs att få tidigareläggas och därmed flyttas över på 2023. 

Bedömning 

Anledningen är att den nya infrastrukturen i form av vägbyggnation med 

tillhörande ledningsdragningar utökats och blivit i princip dubbelt så lång 

sedan den uppskattade kostnaden för byggnationen togs fram. Detta beror 

dels på den flexibla detaljplanen som flertalet alternativ kring omfattningen 

av byggnationen samt på den pågående diskussionen med 

intressenter/etablerare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige att tidigarelägga 3 mkr av de enligt 

Budget 2023 plan för 2024-2025 finns som avsatta investeringsmedel för 

utbyggnationen av infrastruktur i Viggen Norra till 2023 års budget.  

Arbetsutskottets beslut 2023-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tidigarelägga 3 mkr av de enligt Budget 2023 plan 

för 2024-2025 finns som avsatta investeringsmedel för utbyggnationen av 

infrastruktur i Viggen Norra till 2023 års budget. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tidigarelägga 3 mkr av de 

enligt Budget 2023 plan för 2024-2025 finns som avsatta investeringsmedel 

för utbyggnationen av infrastruktur i Viggen Norra till 2023 års budget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 72 Dnr 2023-000085 253 

Förfrågan om försäljning av två byggnader på Stora 
Ekön (kommunägda på ofri grund) 

 

Sammanfattning  

Kommunen äger, efter köp från Fortifikationsverket år 1982, två byggnader 

på ofri grund på Stora Ekön i Ronneby. Byggnaderna står på privatägd mark 

och ägaren till denna mark har framställt önskemål om att få köpa 

byggnaderna.  

Bedömning 

Kommunen äger, efter köp från Fortifikationsverket år 1982, två byggnader 

på ofri grund på Stora Ekön i Ronneby, Saxemara skärgård. Nuvarande 

markägare till Saxemara 18:1, som byggnaderna ligger på, har framställt 

önskemål om att få förvärva byggnaderna av kommunen. Byggnaderna det 

gäller är lotsutkiken och stenladan, belägna på höjden i mitten av ön. Se 

bilder och karta i Bilaga 1. 

Något arrendeavtal med markägaren har inte kunnat återfinnas, varken hos 

kommunen eller Fortifikationsverket, trots att det omnämns i köpeavtalet 

mellan kommunen och Fortfikationen att ett arrendeavtal skulle överföras på 

kommunen i samband med köpet.  

Det finns inga befintliga hyresavtal gällande byggnaderna. Förvaltningschef 

för Teknik-, Fritid- och kulturförvaltningen och verksamhetschefer för Fritid 

och Kultur samt Fastighet har angett att inga kommunala behov finns som 

kräver ett fortsatt kommunalt ägande av byggnaderna. Det är ingen 

långsiktigt bra lösning att äga byggnader på ofri grund utan ett 

underliggande arrendeavtal. Mot denna bakgrund önskas ett inriktningsbeslut 

innebärande att mark- och exploateringsenheten arbetar vidare med 

försäljning av byggnaderna till markägaren.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

om inriktningsbeslut att sälja lotsutkiken och stenladan på Stora Ekön till 

markägaren.  
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Arbetsutskottets beslut 2023-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

inriktningsbeslut att sälja lotsutkiken och stenladan på Stora Ekön till 

markägaren.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen ska vara att sälja lotsutkiken och 

stenladan på Stora Ekön till markägaren.  

 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringschef  
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§ 73 Dnr 2022-000517 214 

Kalleberga 8:198 - Detaljplan för brand- och 
ambulansstation 

 

Sammanfattning  

Enheten för strategisk samhällsutveckling har påbörjat arbetet med att ta 

fram en detaljplan för en ny brand- och ambulansstation på del av fastigheten 

Kalleberga 8:198. Stationen föreslås placeras mellan Kallinge tätort och den 

norra tillfarten till E22 i anslutning till Ronnebyvägen. För att kunna ta fram 

detaljplanen krävs en del utredningar.  

Bedömning 

I september 2022 beslutade kommunfullmäktige enligt 

sammanträdesprotokoll 2022-09-29 § 166 att ge Enheten för strategisk 

samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en detaljplan för en ny brand- och 

ambulansstation. Stationen föreslås placeras mellan Kallinge tätort och den 

norra tillfarten till E22 i anslutning till Ronnebyvägen på del av fastigheten 

Kalleberga 8:198. Kommunfullmäktige beslutade även att planuppdraget ska 

prioriteras med hänsyn till att ändamålet omfattar samhällsviktig 

verksamhet. 

Planavdelningen på Enheten för strategisk samhällsutveckling har under 

hösten 2022 påbörjat arbetet med detaljplanen. Under oktober 2022 

genomfördes en naturvärdesinventering av det utredningsområde som pekats 

ut i lokaliseringsutredningen inom vilket stationens placering ska utredas och 

fastställas. Efter genomförd naturvärdesinventering har möjliga placeringar 

av stationen undersökts närmare med hänsyn till bland annat 

markförhållanden, tillgänglighet och insatstider för räddningstjänsten. Den 

placering som har bedömts som mest lämplig innebär att även en inventering 

av eventuella förekommande lekande groddjur bör genomföras, i enlighet 

med slutsatserna i naturvärdesrapporten. 

Planavdelningen har tillsammans med Mark- och exploateringsenheten 

bedömt vilka utredningar som behövs för att ta fram samrådshandlingar, 

samt uppskattat kostnaderna för utredningarna. De uppskattade kostnaderna 

är baserade på tidigare utredningskostnader och avstämningar med konsulter 

om kostnadsuppskattning. 

Nedan redogörs för de utredningar som bedöms behöva utföras under år 

2023 inför detaljplanesamrådet samt uppskattade kostnader för dem. 
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* Inventering av eventuella förekommande lekande groddjur. Bedöms 

utföras i mitten av april 2023. Uppskattad kostnad: 40 000 kronor. 

* Trafikutredning. Bedöms utföras under maj 2023. Uppskattad kostnad: 

70 000 kr. 

* Dagvattenutredning. Bedöms utföras under juni 2023. Uppskattad kostnad: 

100 000 kronor. 

Det sammanställda behovet för utredningar under budgetår 2023 beräknas 

uppgå till omkring 210 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillföra Enheten för strategisk 

samhällsutveckling 210 000 kronor som projektmedel till detaljplan för ny 

brand- och ambulansstation.  

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tillföra 

enheten för strategisk samhällsutveckling 210 000 kronor som projektmedel 

till detaljplan för ny brand- och ambulansstation. Finansiering sker via 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen tillför enheten för strategisk samhällsutveckling 210 000 

kronor som projektmedel till detaljplan för ny brand- och ambulansstation. 

Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Marika Nyström, planarkitekt  

Ekonomienheten  
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§ 74 Dnr 2015-000555 214 

Leoparden 6 - Detaljplan för Kockumvillan 

 

Sammanfattning  

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-03-17 §51 att ge Miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostäder 

och trygghetsboende för fastigheten Leopaden 6. Innan förslaget på 

detaljplan togs fram framarbetades ett planprogram som varit vägledande för 

planens utformning.  

 

Planområdet ligger vid Esplanaden, mitt emot Snäckebacksskolan, och 

avgränsas av Blasius Königgsatan och Götgatan. Bebyggelsen inom 

planområdet är från början av 1900-talet och utgörs av tre högreståndsvillor; 

Prinshuset på Lejonet 3, Kockumvillan på Leoparden 6 och Landsfiskals 

Abrahamssons villa på Leoparden 7. Det finns även flera framträdande 

byggnader i grannskapet, till exempel läroverksbyggnaden från 1913 och 

Tingshuset från 1910. 

 

Kockumvillan används idag som kontor men har historiskt brukats som 

bostad. Planen möjliggör för en förtätning av fastigheten Leoparden 6 med 

bostads-, kontors-, och vårdändamål längs med Blasius Königsgatan. 

Möjligheterna att förtäta fastigheten är begränsad med hänsyn till 

höjdskillnader, yta, räddningstjänstens framkomlighet och bullerpåverkan.  

 

Kockumvillan, Prinshuset och Lnadsfiskals Abrahamssons villa har alla 

olika utformning och uttryck men harmonierar i storlek och förhållande till 

gatulivet. Villorna har sedan tidigt 1900-tal varit en del av Esplanaden och 

har med sin något högre placering dominerat omkringliggande bebyggelse 

visuellt under en lång tid. Det i detaljplanen föreslagna förtätningsområdet är 

efter samråd och granskning begränsat till 18 meter nockhöjd för att inte 

dominera över villorna rent visuellt och för att samspela med 

omkringliggande bebyggelse och gaturum.  

 

Byggrätterna har anpassats för att hantera det trafikbuller som området 

utsätts för. Lägenheter över 35 m2 kommer således behöva utföras 

genomgående för att hälften av bostadsrummen ska kunna orienteras mot 
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tyst sida. Hårdgörandegraden är endast 50% för att området ska kunna klara 

av att hantera kraftiga skyfall. Det kommer påverka bland annat 

byggnadernas storlek, placering och val av markmaterial. 

 

Den befintliga bebyggelsen inom detaljplaneförslaget har skyddats genom 

rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Införandet av 

varsamhetsbestämmelser och bestämmelser för skydd av kulturvärden kan 

innebära att kommunen blir ersättningsskyldig om pågående 

markanvändning avsevärt försvåras. Enheten för strategisk 

samhällsutvecklings bedömning är att fastighetsägarna inte lider sådan 

skada. 

 

Kommunen har fått dispens från biotopskyddet för att fälla 9 alléträd, träden 

måste dock kompenseras genom återplantering av liknande träd i 

närområdet. Förslag på lämpliga områden har givits till Länsstyrelsen 

Blekinge Län i samband med dispensansökan.   

Bedömning 

  Bostäder 

Planen möjliggör för en förtätning av fastigheten Leoparden 6 med bostads- 

och vårdändamål. Nockhöjden för förtätningsområdet är begränsad till 18 

meter nockhöjd över grundkartans nollplan, vilket innebär att tillkommande 

bebyggelse kommer vara ungefär 7 meter lägre än Kockumvillan mätt från 

nollplanet. Den tillkommande bebyggelsen bedöms således passa väl in i 

områdets skala och begränsningen i nockhöjd medför att till bebyggelsen 

kommer underordna sig bebyggelsen på Esplanaden. Detta möjliggörs 

genom användningen B – bostäder, i plankartan.  

Vård 

I uppdraget ingår att möjliggöra trygghetsboende på fastigheten Leoparden 

6. Planprogrammet konstaterade att fastigheten är för liten för att möjliggöra 

för ett vårdboende ur ett ekonomiskt perspektiv. Tillgängligheten för äldre 

och rörelsenedsatta är också begränsad då hela kvarteret har en betydande 

lutning från väst till öst. Däremot kan området lämpa sig för andra typer av 

vård, exempelvis tandläkarmottagning. Då mindre ytkrävande vårdformer 

mycket väl lämpar sig inom kvartersmarken ger det planen en flexibilitet 

inför framtida utveckling. Detta möjliggörs genom användningen D – vård, i 

plankartan.  

Kontor 

Kockumvillan används idag för kontorsändamål. Förslaget på detaljplan 

bekräftar detta ändamål genom användningen K – kontor, i plankartan. 
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Byggrätternas placering 

Området där Leoparden 6 föreslås förtätas är svårexploaterat. Marken består 

av lera och silt vilket i troligtvis innebär någon form av markstabiliserande 

åtgärd för bebyggelsen. Utöver detta är ytan för förtätning begränsad och 

kvarterets lutning innebär att marken behöver utjämnas något för att få plats 

med parkeringsplatser. Byggrätterna ligger nära fastighetsgräns mot Blasius 

Königsgatan vilket innebär att delar av gatan troligtvis behöver stängas av 

vid en exploatering. Den nedre byggrätten ligger mitt i vad som kommer 

utgöra en rinnväg vid ett 100-årsregn om markens lutning skulle förbli 

oförändrad. Rinnvägen bedöms dock kunna hanteras genom att ändra 

marklutningen vid exploatering.  

 

Bevarandevärd bebyggelse 

Bebyggelsen inom planområdet är från början av 1900-talet och utgörs av tre 

högreståndsvillor; Prinshuset på Lejonet 3, Kockumvillan på Leoparden 6 

och Landsfiskals Abrahamssons villa på Leoparden 7. Det finns även flera 

framträdande byggnader i grannskapet, till exempel läroverksbyggnaden från 

1913 och Tingshuset från 1910. 

 

De tre villorna har försetts med rivningsförbud samt en 

varsamhetsbestämmelse som lyder: 

För byggnaden väsentliga karaktärsdrag och värden ska tas tillvara vid 

ändring 

 

Kockumvillan har även försetts med q – skydd av kulturvärde, avseende 

takmålningen och det platsbyggda biblioteket som pryder villans 

vardagsrum. 

 

Införandet av varsamhetsbestämmelser och bestämmelser för skydd av 

kulturvärden kan innebära att kommunen blir ersättningsskyldig om 

pågående markanvändning avsevärt försvåras. 
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Trafikbuller 

Planområdet ligger i korsningen mellan Blasius Königsgatan och Götatan 

som är bland de mest trafikerade gatorna i centrala Ronneby. Det innebär att 

fastigheten utsätts för trafikbuller och att bebyggelsen kan behöva avskärmas 

från bullerkällan genom placering av byggnadskroppar eller bullerdämpande 

åtgärder. Enligt den bullerutredning som AFRY utfört ligger området på 

gränsen till de riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller 

vid bostadsbyggande. Kravet vid överskridande av 60 dB ekvivalent ljudnivå 

är att hälften av bostadsrummen ska vara vända mot tyst sida för lägenheter 

som överstiger 35 m2.  

Trädallé och skyddsvärda träd 

Kommunen har fått biotopskyddsdispens på att fälla 9 alléträd, träden måste 

dock kompenseras genom återplantering av liknande träd i närområdet. 

Förslag på lämpliga områden har givits till Länsstyrelsen Blekinge Län i 

samband med dispensansökan.  

Förslag till beslut 

  Att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tomtindelningen ”Karta över 

kv. nr 60 Lejonet inom Ronneby stad” med akt-nummer 1081K-K109 

 

Att godkänna förslaget till detaljplan för Leoparden 6 m.fl. och föreslå 

kommunfullmäktige att anta densamma i enlighet med 5 kap 6 § Plan- och 

bygglagen (2010:900).  

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Upphäva tomtindelningen ”Karta över kv. nr 60 Lejonet inom 

Ronneby stad” med akt-nummer 1081K-K109 

2. Godkänna förslaget till detaljplan för Leoparden 6 m.fl. och föreslå 

kommunfullmäktige att anta densamma i enlighet med 5 kap 6 § 

Plan- och bygglagen (2010:900). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Upphäva tomtindelningen ”Karta över kv. nr 60 Lejonet inom 

Ronneby stad” med akt-nummer 1081K-K109 

2. Godkänna förslaget till detaljplan för Leoparden 6 m.fl. och föreslå 

kommunfullmäktige att anta densamma i enlighet med 5 kap 6 § 

Plan- och bygglagen (2010:900). 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 75 Dnr 2022-000033 214 

Ändring av detaljplan för Aspan 

 

Sammanfattning  

Enheten för strategisk samhällsutveckling har enligt uppdrag från september 

2020 upprättat förslag på ändring av detaljplan nr. 401 Aspan i Ronneby 

Kommun. Syftet med ändringen är att avhjälpa ett planstridigt utgångsläge 

som uppstår vid ansökan om bygglov. Planstridigheten avser bestämmelse 

om minsta fastighetsstorlek där flera fastigheter och arrendetomter inte 

överensstämmer med regleringen vilket inneburit ett planstridigt 

utgångsläge. Det ingick också i uppdraget att se över bestämmelsen n, 

Markens höjd får inte ändras mer än plus/minus 50 cm. 

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 2022-11-18 till och 

med 2022-12-09. Handlingarna fanns tillgängliga på Ronneby Stadsbibliotek 

och i Entrén till Stadshuset. 

Synpunkter på granskningsutställningen skilde sig inte mycket från de 

synpunkter som inkom i samrådet. Synpunkter från myndigheter och 

sakägare gällde till största del saker som inte ingick i planuppdraget för 

planändringen.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i september 2020 att ta fram förslag 

på ändring av detaljplan nr. 401 Aspan i Ronneby Kommun. Vid 

handläggning av ett flertal ansökningar om bygglov för nybyggnation inom 

gällande detaljplan nr. 401 för Aspan har ett planstridigt utgångsläge 

identifierats. Planstridigheten avser bestämmelse fastighetsstorlek där flera 

fastigheter och arrendetomter inte överensstämmer med regleringen vilket 

inneburit ett planstridigt utgångsläge. 

 

För att avhjälpa problemet har handläggaren gått igenom plankartan och 

ändrat planbestämmelsen om minsta tomtstorlek där den inte stämmer 

överens med fastighetens verkliga storlek. 

 

I uppdraget fanns det även med att man skulle se över planbestämmelse om 

reglering av markens nivå. Handläggaren har undersökt planbestämmelse om 

reglering av markens nivå och kommit fram till att bestämmelsen ändras till 

att Marklov krävs vid ändring av mark mer än plus/minus 50 cm. Syftet med 
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bestämmelsen är att säkerställa att landskapsbilden i området bevaras 

samtidigt som man öppnar för en prövning av större markförändringar.  

 

Bestämmelsen b2, byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande tas bort. 

Radonsäkert byggande styrs av plan- och bygglagen.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslår Kommunstyrelsen att anta 

förslaget till ändring av gällande detaljplan för Aspanområdet 

Del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 2:21 2:71 och 3:3 m fl. i enlighet med 

5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900)...  

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget 

till ändring av gällande detaljplan för Aspanområdet Del av fastigheterna 

Leråkra 2:4, 2:5, 2:21 2:71 och 3:3 m fl. i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och 

bygglagen (2010:900). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till ändring av gällande detaljplan för 

Aspanområdet Del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 2:21 2:71 och 3:3 m fl. 

i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

________________ 

Exp: 

Karin Svensson, planarkitekt  
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§ 76 Dnr 2023-000091 739 

Uppräkning av avgifterna för vård- och 
omsorgsnämnden 2023 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2023-01-25 § 15: 

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden justeras årligen utifrån 

procentuella ändringar i prisbasbeloppet. Även justering i förbehållsbeloppet 

sker utifrån ändring i prisbasbeloppet och grundar sig i lagen om 

förbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av Vård- och 

omsorgsnämnden.  

Alla föreslagna ändringar gällande 2023 står med röd skrift i den bifogade 

Författningssamlingen och de borttagna gällande 2022 är överstrukna.  

Bedömning 

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden samt förbehållsbeloppet 

justeras årligen procentuellt utifrån ändringar i prisbasbeloppet. Beslut om de 

nya avgifterna samt från när dessa skall gälla fattas av vård- och 

omsorgsnämnden. Övriga ändringar hänskjuts till Kommunfullmäktige. 

Prisbasbeloppet har från 2022 ökat från 48 300 till 52 500 för 2023. Här med 

har avgifterna procentuellt ökat med 8.71 %. 

Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man 

har i pension och vad man har för tillgångar. Enligt socialtjänstlagen (SoL) 

får den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans 

med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst det fastställda 

högkostnadsskyddet enligt SoL.  

Maxtaxa = Gräns för antal timmar för reducering.  

Timpris 

Förändring av text under rubriken reducering av frånvaro justeras utifrån att 

beräkningar inte längre kan utföras som tidigare. Detta på grund av ändrat 

verksamhetssystem gällande avgifter. Förändringen innebär ett gynnande 

beslut för den enskilde.  
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

* att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom vård- 

och omsorgsnämnden för 2023 utifrån prisbasbelopp och att dessa ska gälla 

från 2023-02-01. Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå 

Kommunfullmäktige besluta:  

* att godkänna borttagning enligt markerad text under rubriken reducering 

vid frånvaro.  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2023-01-25 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

  att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom vård- 

och omsorgsnämnden för 2023 utifrån prisbasbelopp och att dessa ska gälla 

från 2023-02-01.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:  

 att godkänna borttagning enligt markerad text under rubriken reducering 

vid frånvaro. 

Arbetsutskottets beslut 2023-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna borttagning enligt markerad text under 

rubriken reducering vid frånvaro. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna borttagning 

enligt markerad text under rubriken reducering vid frånvaro. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 77 Dnr 2023-000065 101 

Uppföljning intern kontroll KS 2022 

 

Sammanfattning  

Internkontrollplanen för 2022 innehåller risker som 

kommunledningsförvaltningen, KLF, har identifierats kopplat till de 

prioriterade riskområden kommunstyrelsen beslutat om för 2022. KLF har 

genomfört 5 kontroll moment.      

Bedömning 

Uppföljningen visar på ett positivt resultat utan avvikelse.  

Fyra av kontrollmoment har genomförts vid årets slut då enheten behöver se 

till hela året eller då kontrollmomenten innebär mer resursåtgång. Ett av 

kontrollmomenten har genomförts två gånger under året. Två av riskerna 

följer med till nästa år då de anses viktiga att kontrollera även 

fortsättningsvis trots att dessa inte visat på avvikelse. Det gäller riskerna 

dataintrång och fel personer har för många behörigheter i IT-system      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen 

föreslås besluta  

Att anta uppföljning av internkontrollplan 2022 KLF/Kommunstyrelsen.      

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

uppföljningen av internkontrollplan 2022 för 

kommunledningsförvaltningen/kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen antar uppföljningen av internkontrollplan 2022 för 

kommunledningsförvaltningen/kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare  
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§ 78 Dnr 2023-000066 101 

Förslag internkontrollplan 2023 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

 

Ledningsgruppen för kommunledningsförvaltningen, KLF, har haft en 

workshop där risker har identifierats kopplat till de riskområden som 

kommunstyrelsen prioriterat för 2023. En arbetsgrupp bestående av två 

enhetschefer och verksamhetsutvecklare har därefter tagit fram ett förslag på 

internkontrollplan 2023 för KLF. Förslaget har därefter presenterats, 

justerats och godkänts av ledningsgruppen på KLF.      

Bedömning 

Att arbeta systematiskt och gemensamt med internkontrollplanen stärker 

arbetet med att ta ett gemensamt grepp i KLF. I förslaget finns sex risker 

med bedömning 12-16 och två risker med bedömning 9. 

 

 
Vanligtvis är det endast de risker som hamnar i de röda rutorna (= minst en 

poängnivå på 10) som bör ses över. Prioritering här ligger på de risker som 

har högst värden. En risk med lägre poäng i dagsläget kan bli en risk med 

höga poäng i framtiden, vilket kan föranleda att utifrån ett förebyggande 

perspektiv vara skäl till kontroll. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen 

föreslås besluta  

Att anta förslaget till internkontrollplan 2023 KLF/Kommunstyrelsen.       
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Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

till internkontrollplan 2023 för 

kommunledningsförvaltningen/kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till internkontrollplan 2023 för 

kommunledningsförvaltningen/kommunstyrelsen.  

________________ 

Exp: 

Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare  
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§ 79 Dnr 2023-000105 821 

Konferenslokaler - Ronneby sporthall 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2023-01-31 § 13: 

Ronneby kommun har ett antal konferenslokaler som hyrs ut genom Fritid 

och kultur, en av dessa lokaler är belägen i Ronneby sporthall. Aktuell lokal 

hyrs på 4-timmars eller 8-timmars taxa. (121 kr/244 kr för förening med säte 

i Ronneby kommun) Ronnebyflickorna är en förening som har sin 

verksamhet i Ronneby sporthall och som har uppgett ett lokalbehov. 

Föreningen behöver en lokal att samlas i samt en lokal att förvara- och visa 

upp sina priser. Föreningen uppger vidare att de även avser att erbjuda 

lokalen till sina medlemmar som läxläsningslokal, detta för de tillfällen då 

föreningens träningstider är i nära anslutning till skoldagens slut.       

Bedömning 

Aktuell lokal har en väldigt låg uthyrningsfrekvens, under 2022-års totalt 

5840 bokningsbara timmar hyrdes lokalen ut totalt 126 timmar, vilket 

motsvarar en uthyrningsgrad av 2 %. Förvaltningen bedömer att 

Ronnebyflickorna kan, med en minimal påverkan för övriga intressenter, 

tillåtas att på årsbasis hyra lokalen. Hyran som föreningen då erlägger är då 

enligt taxan för ”Kansli” som för 2023 uppgår till 485 kronor per 

kvadratmeter. Hyra för ”Kansli” erläggs på årsbasis. Då lokalen är upptagen 

som en konferenslokal i Ronneby kommuns författningssamling under ” 

Taxor och avgifter för nyttjande av kommunala idrotts-, fritids-och 

kulturanläggningar, båtplatser, husvagnsuppställningsplatser och 

lotteritillstånd.” så krävs ett beslut i Kommunfullmäktige, ett beslut om att 

lokalen utgår som en bokningsbar konferenslokal.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att beskriven lokal utgår som bokningsbar 

konferenslokal ur Ronneby kommuns författningssamling.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2023-01-31 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunfullmäktige besluta att beskriven lokal 
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utgår som bokningsbar konferenslokal ur Ronneby kommuns 

författningssamling. 

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att beskriven lokal utgår som bokningsbar 

konferenslokal ur Ronneby kommuns författningssamling. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beskriven lokal utgår som 

bokningsbar konferenslokal ur Ronneby kommuns författningssamling. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 80 Dnr 2023-000106 299 

Driftsbudget Ronneby brunnsbad 2023 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2023-01-31 § 10: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden erhöll ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att spara in 3600 tkr av personalbudgeten inför 2022. I 

uppdraget ingick då att minska personalkostnader på brunnsbadet med 1200 

tkr genom att verksamhetsdrift sker av annan än förvaltningen. Under 2022 

pågick arbetet med diskussioner på övergripande nivå med AB Ronneby 

industrifastigheter (ABRI) samt berörd nämnd och förvaltningen. Någon 

tillförsel av medel skedde inte under 2022 och förvaltningen ser ingen 

möjlighet att driva Brunnsbadet under 2023 om ingen personalbudget finns 

tillförd förvaltningen.       

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden erhöll ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att spara in 3600 tkr av personalbudgeten inför 2022. I 

uppdraget ingick då att för 2022 minska personalkostnader på brunnsbadet 

med 1200 tkr genom att verksamhetsdrift sker av annan än förvaltningen. 

Under 2022 pågick arbetet med diskussioner på övergripande nivå med AB 

Ronneby industrifastigheter (ABRI) samt berörd nämnd och förvaltningen. 

Någon överlämning skedde inte under 2022. Då arbetet med överlämning 

inte skett är det för 2023 svårt att hantera Brunnsbadet inom förvaltningen 

utan en personalbudget. Påbörjan av personalrekrytering måste ske i februari 

för att säkerställa bemanning. Då ingen budget finns för personal behöver 

förvaltningen tillskott med dessa medel för att kunna hålla Brunnsbadet 

öppet sommaren 2023. Utfallet av personalkostnader för 2022 för 

Brunnsbadet var på 1134 tkr varpå det är den summan som är aktuell att 

tillföras förvaltningen.       

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta tillföra 1200 tkr 

till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen för att säkerställa driften av 

Brunnsbadet sommaren 2023.      
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Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 2023-01-31 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

besluta tillföra 1200 tkr till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen för att 

säkerställa driften av Brunnsbadet sommaren 2023. 

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillföra 1200 tkr till Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen för att säkerställa driften av Brunnsbadet sommaren 

2023. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

kostnader.  

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Anna Ekberg 

(KD), Tommy Andersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar avslag på tilläggsäskandet om 1 200 000 kronor.  

 

Ola Robertsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

tillägget att teknik-fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att återkomma 

med förslag till överlämning av Brunnsbadet till AB Ronneby 

Industrifastigheter. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att: 

1. Avslå teknik-fritid- och kulturnämndens tilläggsäskande om 

1 200 000 kronor. 

2. Ge teknik-fritid- och kulturnämnden i uppdrag att återkomma med 

förslag till överlämning av Brunnsbadet till AB Ronneby 

Industrifastigheter.   



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(94) 
2023-03-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förlag mot Nicolas Westrup (SD) avseende teknik-fritid- och 

kulturnämndens tilläggsäskande om 1 200 000 kronor och finner att 

kommunstyrelsen bifall arbetsutskottets förslag.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar avslå tilläggsäskandet röstar nej.  

Omröstningsresultat  

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan, avges sju (7) ja-röster och 

åtta (8) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen avslår 

tilläggsäskandet.  

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M)  X  

Sara Blixt (M)  X  

Nicolas Westrup (SD)  X  

Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) 

 X  

Tony Holgersson (SD)  X  

Carina Aulin (SD)  X  

Roger Gardell (L)  X  

Anna Ekberg (KD)  X  

Ola Robertsson (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Malin Månsson (S) X   

Johanna Månsson (S) X   

Mikael Mårtensson (S) X   

Kenneth Michaelsson 

(C) 

X   

Mohammed Teeti (V) X   

Totalt 7 8  
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Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på tilläggsyrkandet att 

teknik-fritid- och kulturnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag 

till överlämning av Brunnsbadet till AB Ronneby Industrifastigheter och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Avslå teknik-fritid- och kulturnämndens tilläggsäskande om 

1 200 000 kronor. 

2. Ge teknik-fritid- och kulturnämnden i uppdrag att återkomma med 

förslag till överlämning av Brunnsbadet till AB Ronneby 

Industrifastigheter. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 81 Dnr 2023-000138 009 

Korrigering av taxa teknik-fritid- och 
kulturförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-21 nya taxor gällande ”Taxor och 

avgifter för nyttjande av kommunala idrotts-, fritids- och 

kulturanläggningar, båtplatser, husvagnsuppställningsplatser och 

lotteritillstånd”  

Bedömning 

Förvaltningen har uppmärksammat ett fel i de beslutade taxorna gällande 

båtplatser. 

 

Korrigeringen innebär en återgång till de föregående taxorna + 10% höjning, 

vilket resulterar i följande: 

 

* Boj med kättingförankring  

750 kronor + 10 % = 825 kronor/bryggmeter och säsong.  

El tillkommer med en fast avgift på 500 kronor + 10 % höjning = 550 

kronor/säsong.  

Faktiskt förbrukning tillkommer med ett medelpris av kWh-priset perioden        

1 april- 31 oktober. 

 

* Y-bom 

1038 kr + 10% = 1142 kronor/ bryggmeter (cc-mått på bommen räknat). El 

tillkommer med en fast avgift på 500 kronor + 10 % höjning = 550 

kronor/säsong. Faktiskt förbrukning tillkommer med ett medelpris av kWh-

priset perioden 1 april- 31 oktober)  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

63(94) 
2023-03-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa följande förändringar i Taxor och avgifter 

för nyttjande av kommunala idrotts-, fritids- och kulturanläggningar, 

båtplatser, husvagnsuppställningsplatser och lotteritillstånd: 

 

* Boj med kättingförankring  

750 kronor + 10 % = 825 kronor/bryggmeter och säsong.  

El tillkommer med en fast avgift på 500 kronor + 10 % höjning = 550 

kronor/säsong.  

Faktiskt förbrukning tillkommer med ett medelpris av kWh-priset perioden        

1 april- 31 oktober. 

 

* Y-bom 

 1038 kr + 10% = 1142 kronor/ bryggmeter (cc-mått på bommen räknat.) 

El tillkommer med en fast avgift på 500 kronor + 10 % höjning = 550 

kronor/säsong. Faktiskt förbrukning tillkommer med ett medelpris av kWh-

priset perioden 1 april- 31 oktober 

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att fastställa följande förändringar i Taxor och avgifter 

för nyttjande av kommunala idrotts-, fritids- och kulturanläggningar, 

båtplatser, husvagnsuppställningsplatser och lotteritillstånd: 

 

* Boj med kättingförankring  

750 kronor + 10 % = 825 kronor/bryggmeter och säsong.  

El tillkommer med en fast avgift på 500 kronor + 10 % höjning = 550 

kronor/säsong.  

Faktiskt förbrukning tillkommer med ett medelpris av kWh-priset perioden        

1 april- 31 oktober. 

 

* Y-bom 

 1038 kr + 10% = 1142 kronor/ bryggmeter (cc-mått på bommen räknat.) 
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El tillkommer med en fast avgift på 500 kronor + 10 % höjning = 550 

kronor/säsong. Faktiskt förbrukning tillkommer med ett medelpris av kWh-

priset perioden 1 april- 31 oktober. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande 

förändringar i Taxor och avgifter för nyttjande av kommunala idrotts-, 

fritids- och kulturanläggningar, båtplatser, husvagnsuppställningsplatser och 

lotteritillstånd: 

 

* Boj med kättingförankring  

750 kronor + 10 % = 825 kronor/bryggmeter och säsong.  

El tillkommer med en fast avgift på 500 kronor + 10 % höjning = 550 

kronor/säsong.  

Faktiskt förbrukning tillkommer med ett medelpris av kWh-priset perioden        

1 april- 31 oktober. 

 

* Y-bom 

 1038 kr + 10% = 1142 kronor/ bryggmeter (cc-mått på bommen räknat.) 

El tillkommer med en fast avgift på 500 kronor + 10 % höjning = 550 

kronor/säsong. Faktiskt förbrukning tillkommer med ett medelpris av kWh-

priset perioden 1 april- 31 oktober. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 82 Dnr 2023-000143 041 

Internbudget 2023- kommunledningsförvaltningen  

 

Sammanfattning  

Carl-Martin Lanér, kommundirektör, och Anna Lindén, ekonom, presenterar 

förslag till internbudget 2023 för kommunledningsförvaltningen.      

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

till internbudget 2023 för kommunledningsförvaltningen. 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) och Johanna Månsson (S).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till internbudget 2023 för 

kommunledningsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Carl-Martin Lanér, kommundirektör 

Samtliga enhetschefer vid kommunledningsförvaltningen  
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§ 83 Dnr 2023-000055 101 

Genomförd ägardialog 2022-2023 med delägda bolaget 
Techtank AB 

 

Sammanfattning  

Ägardialog har genomförts i två steg  

Dels genom att styrelsen i bolaget bjudit in ägarombud (2022-06-27) till 

dialogmöte i enlighet med aktieägaravtal för bolaget, anteckningar bifogas.  

Dels genom representanter från Regionchefsgruppen (A-L Malm Region 

Blekinge och Daniel Wäppling, Karlshamns kommun) som efter ägardialog 

2022-20-31 återrapporterat till Regionala samverkansrådet  

Denna sammanfattning föreslås utgöra gemensamt underlag till beredning av 

ärende, ”genomförd ägardialog 2022–2023 med delägda bolaget Techtank 

AB” som återrapportering till respektive part/delägare (uppsiktsplikt)  

Techtank – ägardialog 2022-10-31 A-L Malm, Daniel Wäppling, Ingela 

Håkansson  

 Genomgång av bolagsordning, aktieägaravtal och befintliga 

ägardirektiv  

 Kort beskrivning av verksamhet, året som gått (PP), bilaga 1 Sida 2  

 Återrapportering från ägardialog som genomförts mellan styrelse och 

ägarombud 22-06-27 (anteckningar bifogas)  

 Strategidag 26/8 2022 – Beslut i styrelsen december-22  

 Ägardirektiv – bedöms inte behöva revideras inför 2023–2024 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

Att ägardirektiv antagna 2021-06-23 kvarstår som ägardirektiv för 2023 

Att fastställd budget 2021-06-23 gäller för 2023  

Att omprövning/uppräkning av budget för 2024 prövas efter framställan från 

styrelsen i bolaget  

Att i övrigt ta information om ägardialogprocess till protokollet 
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Arbetsutskottets beslut 2023-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Ägardirektiv antagna 2021-06-23 kvarstår som ägardirektiv för 2023. 

2. Fastställd budget 2021-06-23 gäller för 2023. 

3. Omprövning/uppräkning av budget för 2024 prövas efter framställan 

från styrelsen i bolaget.  

4. I övrigt ta information om ägardialogprocess till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ägardirektiv antagna 2021-06-23 kvarstår som ägardirektiv för 2023. 

2. Fastställd budget 2021-06-23 gäller för 2023. 

3. Omprövning/uppräkning av budget för 2024 prövas efter framställan 

från styrelsen i bolaget.  

4. I övrigt ta information om ägardialogprocess till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Carl-Martin Lanér, kommundirektör 

TechTank  

Medlemskommuner  
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§ 84 Dnr 2023-000130 007 

Kommunala befogenheter, styrelsens uppsikt och 
beredningsansvar 

 

Ärendet dras ur.  

________________ 
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§ 85 Dnr 2020-000557 001 

Bolagsstyrning för kommunkoncerner- utredning 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har 2020-10-06 baserat på en utredning av dåvarande 

kommunjurist beslutat följande: 

 

-att remittera utredningen till de kommunala bolagen för yttrande 

-att ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att avbolagisera 

VA- och renhållningsverksamheten  

-att ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att samla alla 

kommunkoncernens fastigheter i ett bolag/förvaltning 

-att ge kommundirektören i uppdrag att utreda om resterande delar av 

bolagskoncernen kan samlas i ett bolag/förvaltning 

-att ge kommundirektören i uppdrag att utreda om rörelsegrenen bredband 

ska ägas av ett bolag eller kommunen. I utredningen skall driftsfrågor 

beaktas 

-att uppdra åt kommundirektören att ta fram en ny ägarpolicy.      

Bedömning 

Genomförda utredningar 

Kommundirektören har via Hellström advokatbyrå utrett frågorna rörande 

bolagsstrukturen och via advokatbyrån Foyen utrett ägarstyrningen av 

bolagen. 

Effektivitet, ekonomi och demokrati har varit viktiga utgångspunkter i dessa 

genomlysningar. 

 

Synpunkter från kommunens bolag 

Kommunens bolag och dess styrelser har beretts tillfälle att lämna 

synpunkter på utredningarnas slutsatser. Ronneby Miljö och teknik samt 

ABRI har inga synpunkter på förslagen. AB Ronnebyhus har inkommit med 

synpunkter på ägarpolicy vilka inarbetats i förslaget samt önskemål om ett 

dialogmöte kring förslaget till ägarpolicy i syfte att öka förståelse, dialog och 

förankring. 

 

Övriga synpunkter 

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen har inga synpunkter att lämna 

förutom att det är viktigt att förvaltningen är involverad och delaktig när 

eventuella förändringar ska planeras och genomföras.  
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Sammanfattning 

 

Förslag till bolagsstruktur 

Hellströms förslag innebär i princip att nuvarande bolagsstruktur behålls. 

 

-Behåll Ronnebyhus i dess nuvarande form, annars riskerar man att s.a.s. 

upphäva allmännyttan. 

 

-Behåll Miljöteknik i dess nuvarande form. Det finns inte några tungt 

vägande skäl att avbolagisera VA- och renhållning. Det finns förvisso inga 

legala hinder mot att det, men det är komplicerat och kommer till stora 

kostnader. 

 

-För att få en effektivare struktur och stordriftsfördelar i 

fastighetsförvaltningen föreslås att: 

 

Koncentrera ägandet av kommunens fastigheter enligt följande: 

Fastigheter som finns under Teknik, fritid och kulturnämnden   

Övriga fastigheter ‒ Omsorgsboenden i Ronnebyhus (hyresfastigheter-

allmännyttan kvarstår i Ronnebyhus) 

Fastigheter i Miljöteknik, som inte är förbundna med ledningsnäten. 

 

Fördelen med en sådan ordning är bland annat att den s.k. förvaltarsidan 

(hyresvärd) skiljs från brukarsidan (hyresgäst). 

 

-Bredbandsverksamheten, kan bedrivas såväl i bolags- som 

förvaltningsform—vid en ev förvaltningsdrift måste en överlåtelse till 

marknadsvärde ske. 

 

Förslag till ägarstyrning och ägarpolicy 

Utredningen har skett i nära dialog med företrädare för kommunens bolag.  

Efter genomförd genomlysning konstateras att  

-en översyn av bolagsordningarna är nödvändig 

-mer ändamålsenliga ägardirektiv behövs 

-en bred ägaridé föreslås 

-ny ägarpolicy föreslås, bilaga, som baseras på SKRs rekommendationer 

 

Övergripande slutsats 

Utredningarna visar på behov av smärre justeringar i strukturen inom 

bolagskoncernen. Vidare är det uppenbart att bolagsdokument som 

bolagsordningar behöver en översyn samt att en mer ändamålsenlig 

ägarstyrning bör etableras. Ägarstyrningen bör förbättras dels genom 
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förslaget till ny ägarpolicy, kommande omarbetade ägardirektiv och 

arbetssättet inom koncernen mellan moderbolag och dotterbolag respektive 

mellan moderbolaget och kommunstyrelsen. 

 

Dialog kring ägarpolicy har skett mellan presidierna i bolagskoncernen. 

 

Nya EU krav påverkar svenska lagstiftningen med bla.  krav om att 

elnätsföretag som huvudregel inte få bedriva annan verksamhet än 

nätverksamhet. Miljöteknik bereder frågan om hur det kommer att påverka 

bolagets sätt att organisera verksamheten, varför detta inte behandlas i detta 

ärende. 

 

Det pågår översyn av kommunens förvaltningsorganisation. Därför föreslås 

frågan om organisation av kommunens samlade fastighetsförvaltning lyftas 

ur detta ärende och hanteras i samband med kommande 

organisationsöversyn.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige  

 

Att bibehålla nuvarande bolagsstruktur 

Att bredbands frågorna även fortsatt skall hanteras av Miljöteknik AB 

Att fastställa förslag till ny ägarpolicy 

Att fastställa uppdaterade bolagsordningar för bolag inom kommunala 

bolagskoncernen   

Att uppdra till kommundirektören att ta fram förslag till organisation för 

kommunens samlade fastighetsförvaltning, samt 

Att som en konsekvens av ovan beslutade förändringar justera 

styrdokumentet ” Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

bolag”, Antagen KF: § 404/2017      

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

Att bibehålla nuvarande bolagsstruktur 

Att bredbands frågorna även fortsatt skall hanteras av Miljöteknik AB 

Att fastställa förslag till ny ägarpolicy 

Att fastställa uppdaterade bolagsordningar för bolag inom kommunala 

bolagskoncernen   

Att uppdra till kommundirektören att ta fram förslag till organisation för 

kommunens samlade fastighetsförvaltning, samt 
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Att som en konsekvens av ovan beslutade förändringar justera 

styrdokumentet ” Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

bolag”, Antagen KF: § 404/2017 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen 

att punkt 5.3.3 ” ”Dotterbolagen ska låta moderbolaget ta ställning till drift- 

och investeringsbudgetar innan de antas i respektive bolagsstyrelse. 

Tidsmässigt samordnas processen med Ronneby kommun.” i förslag till 

bolagsordning stryks. 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget i sin helhet med 

förändringen att kommunen i femte att-satsen byts ut till kommunkoncernen.       

Propositionsordning 1  

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på förslaget om att 

byta ut kommunen i femte att-satsen byts ut till kommunkoncernen och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag mot Ola Robertssons (S), bifall mot avslag, och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Bibehålla nuvarande bolagsstruktur. 

2. Bredbandsfrågorna även fortsatt skall hanteras av Miljöteknik AB. 

3. Fastställa förslag till ny ägarpolicy. 

4. Fastställa uppdaterade bolagsordningar för bolag inom kommunala 

bolagskoncernen. 

5. Uppdra till kommundirektören att ta fram förslag till organisation för 

kommunkoncernens  samlade fastighetsförvaltning, samt 

6. Som en konsekvens av ovan beslutade förändringar justera 

styrdokumentet ” Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess 

helägda bolag”, Antagen KF: § 404/2017. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 86 Dnr 2023-000148 001 

Förlängning av förordnande som kommundirektör  

 

Sammanfattning  

Förlängning av förordnande som kommundirektör.   

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att förlänga Carl-

Martin Lanérs förordande som kommundirektör till 2026-12-31.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen förlänger Carl-Martin Lanérs förordande som 

kommundirektör till 2026-12-31.     

________________ 

Exp: 

Carl-Martin Lanér 

Cecilia Westlund, HR-chef  
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§ 87 Dnr 2022-000253 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2022 

 

Sammanfattning  

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 

enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för fjärde kvartalet 2022, redovisas för 

Nämnden för arbete och välfärd.  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 2023-01-24 

Nämnden för arbete och välfärd beslutar att godkänna redovisningen och 

noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder densamma till 

kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets beslut 2023-02-13 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 88 Dnr 2022-000234 192 

Besvarande av motion från Johan Grönblad (SD) och 
Jesper Grönblad (SD) Förskolebarn som besöker 
äldreboenden 

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Ronneby har genom Johan Grönblad (SD) och Jesper 

Grönblad (SD) lämnat in följande motion till kommunfullmäktige: 

 

           ”Förskolebarn som besöker äldreboenden 

 

Just nu är det dåligt med stimulans på våra äldreboenden, speciellt pga. 

pandemin som härjat och till följd utav det besöksstopp. 

  

Jag såg under förra året ett program på tv, förskolebarn som var och besökte 

äldreboende. Jag blev tårögd och fler med mig. 

            De äldre upplevdes så mycket gladare, piggare och mer harmoniska. 

 

Jag som engagerar mig i de äldre på min fritid tyckte att detta vore ypperligt 

för Ronneby Kommun att prova på. 

Detta är något som vi skulle kunna titta på och se fram emot när pandemin 

går mot sitt slut samt att när barnen är friska när de kommer till de äldre. 

 

Ronneby Kommun har ju flertalet förskolor nära våra äldreboenden och ett 

samarbete borde kunna vara relativt enkelt. 

           Detta samarbete borde gynna bägge parter. 

 

Glädjen som spreds var fantastisk, men gav dessutom friskare och gladare 

äldre. Vi behöver få mer stimulans för våra äldre, Barnen får kompisar 

vidgar sina vyer och lär sig ta ansvar samtidigt som de äldre får känna sig 

behövda och upplever förhöjt människovärde. Det innebär fantastiska 

mervärden för verksamheterna, men framförallt för individerna. 
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Ingemar Skoog, professor och äldre psykiatriker, samt Anna Ekdahl, docent 

och överläkare i geriatrik, har tagit fram forskningsdokument som vi kan få 

ta del utav i detta projekt. 

 

Jag har varit i kontakt med både äldreomsorgen och barnomsorgen i 

Ronneby Kommun och positivt intresse finns för detta förslag. 

Vi har förskolan Junibacken samt äldreboendet Olsgården i Kallinge, som 

skulle passa bra för att pröva detta koncept, förskolebarn som besöker 

äldreboenden. 

 

Sverigedemokraterna yrkar fullmäktige besluta att ge berörda förvaltningar i 

uppdrag att utreda.”  

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till utbildningsnämnden och vård- och 

omsorgsnämnden. Båda nämnderna ställer sig positiva till andemeningen i 

motionen. 

Vård- och omsorgsnämnden yttrar att redan idag förekommer mindre 

samarbeten mellan vård- och omsorgsförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen. Utmaningarna för denna form av samarbeten kan 

vara statusen på de boende samt den geografiska placeringen av förskola och 

boende. Nämnden nämner vidare i sitt yttrande att det planerade boendet i 

Johannishus kommer att utformas för att underlätta denna form av 

samarbete. 

 

Utbildningsnämnden yttrar att möten över generationsgränser är positiva för 

både barn och äldre. Enligt skollagen är det dock rektor som leder och 

samordnar det pedagogiska arbetet vid förskolan och det är därmed upp till 

respektive förskola att ta initiativ till föreslagna samarbeten samt göra 

överväganden om lokala förutsättningar finns. Nämnden ger 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att diskutera förslaget i rektorsgruppen. 

 

Med ovanstående yttranden från berörda saknämnder gör bedömningen att 

motionen bör anses vara besvarad.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

vara besvarad.  

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 89 Dnr 2022-000438 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG inrätta en 
fritidsbank i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen inrättar en s.k. fritidsbank. En 

fritidsbank fungerar ungefär som ett bibliotek för frilufts- och 

idrottsutrustning som man får låna gratis. Utrustningen skänks till 

fritidsbanken från framför allt privatpersoner. Förslagsställaren argumenterar 

för förslaget utifrån miljö- och hållbarhetsaspekter, folkhälsa, ökad 

inkludering och socioekonomisk utjämning. Idén om fritidsbanker har 

funnits seden 2013 då den första sattes igång i Forshaga. Idag finns en 

fritidsbank i 95 kommuner.  

Bedömning 

Ronneby kommun har tidigare, 2020, hanterat ett annat medborgarförslag 

om kommunal fritidsbank. I samband med detta yttrade sig teknik-, fritid- 

och kulturnämnden samt socialnämnden. Teknik-, fritid och kulturnämnden 

yttrade att man var positiv till förslagets intentioner men föreslog att 

medborgarförslaget skulle avslås med hänvisning till det rådande 

budgetläget. Socialnämnden ställde sig positiv till förslaget att starta en 

fritidsbank och föreslog att kommunfullmäktige skulle ge socialnämnden i 

uppdrag att vidare utreda medborgarförslaget avseende lokaler, öppettider, 

personal och utrustning m.m. I kommunfullmäktige (2020-09-24 § 230) gick 

förslaget till omröstning där avslag ställdes mot det förslag som 

socialnämnden lämnat dvs vidare utredning. Omröstningen utföll 15-12 för 

avslag av medborgarförslaget. 

 

I ett RISE-projekt (RISE= Research Institutes of Sweden, Sveriges 

forskningsinstitut) utvärderades vilka samhällsnyttor fritidsbanker bidrar 

med samt identifierades utmaningar och framgångsfaktorer. Utvärderingen 

är en s.k. främjande utvärdering och resultatet redovisas i RISE rapport 

2020:05 Utvärdering av fritidsbanker. Resultaten från utvärderingen visar att 

fritidsbanker kan bidra med betydande samhällsvinster i form av ökad 

rörelse och hälsa, inkludering och deltagande, fler arbetstillfällen och 

minskad klimatpåverkan.  

Enligt rapporten drivs fritidsbankerna i olika former - vanligast är att 

kommunen finansierar verksamheten. I de flesta fall finns det även ett 
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samarbete med andra parter. Det kan vara det regionala idrottsförbundet, 

lokala idrottsföreningar, Studiefrämjandets Medlemsorganisationer Svenska 

Kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, PRO, Hyresgästföreningen eller 

liknande organisationer som samlas kring fritidsbanken och bidrar till drift 

och utveckling utifrån förmåga. De allra flesta fritidsbanker bemannas av en 

platsansvarig med stöd av några som arbetstränar, eller volontärer, men det 

finns även de som endast har personer som arbetstränar eller med kortare 

anställning. Kostnadsbilden för en fritidsbank varierar stort över landet. Den 

dyraste uppges kosta 1,4 MSEK per år och den billigaste 10 000 SEK per år 

att driva. Den stora variationen beror bland annat på att det finns en stor 

variation i placering av lokal. Även lönekostnader kan variera stort. 

 

Före ett införande av en fritidsbank krävs utredning avseende lokaler, 

öppettider, personal och utrustning m.m. likt det förslag som dåvarande 

socialnämnden gav kommunfullmäktige. 

 

Fullmäktige får själv göra bedömningen om förslaget ska avslås eller leda till 

vidare utredning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att  

- avslå medborgarförslaget alternativt 

ge nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att vidare utreda 

medborgarförslaget avseende lokaler, öppettider, personal och utrustning 

m.m.  

Arbetsutskottets beslut 2023-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att 

vidare utreda medborgarförslaget avseende lokaler, öppettider, personal och 

utrustning m.m. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Anna Ekberg (KD) och Ola 

Robertsson (S).  

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Anna Ekberg (KD) och Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på 

medborgarförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar avslå medborgarförslaget röstar nej.      
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Omröstningsresultat  

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan, avges sex (6) ja-röster och 

nio (9) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M)  X  

Sara Blixt (M)  X  

Nicolas Westrup (SD)  X  

Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) 

 X  

Tony Holgersson (SD)  X  

Carina Aulin (SD)  X  

Roger Gardell (L)  X  

Anna Ekberg (KD)  X  

Ola Robertsson (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Malin Månsson (S) X   

Johanna Månsson (S) X   

Mikael Mårtensson (S) X   

Kenneth Michaelsson 

(C) 

 X  

Mohammed Teeti (V) X   

Totalt 6 9  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 90 Dnr 2022-000653 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG rensa upp 
längs Listerbyån  

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag skrivs att Listerbyån håller på att växa igen på flera 

ställen och frågan ställs om inte kommunen har tillsynsansvar för detta och 

kan göra något åt det.  

Bedömning 

Listerbyåns huvudfåra stäcker sig ca 41 kilometer inom Blekinge. Nedströms 

Johannishus är ån nationellt utpekad som ett värdefullt vatten ur 

fiskevårdssynpunkt bland annat för dess värde för havsvandrande öring. En 

rad naturreservat finns intill eller i närheten av Listerbyån, från 

Gröngölsmåla och Vantekallaberget i norr till Johannishus åsar i söder, via 

Sänneshult och Store mosse. Ån används som dricksvattentäkt genom 

förstärkning av grundvattenresursen Johannishusåsen.  

 

Kommunen äger praktiskt taget ingen mark i anslutning till ån. 

Ansvaret för rensning och gallring intill vattendrag ligger på markägaren. 

Det finns ingen tillsyn över detta men det kan behövas tillstånd från 

länsstyrelsen för vattenverksamhet. 

 

Kommunen har via ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) låtit göra en 

förstudie med syfte att ta fram förslag på åtgärder som kan utföras för att få 

en ökad vattenhushållning och för att nå en bättre ekologisk status i 

Listerbyån och Bräkneån. Av förstudien kan man utläsa att gallring och 

rensning på vissa typer av sträckor kan förvärra vattenkvaliteten och den 

vattenhushållande förmågan. Friluftslivets behov kan därmed ibland stå emot 

behovet av att öka vattendragets ekologiska status. Förstudien är tänkt ska 

följas av projekt med anställning av en åtgärdssamordnare för Bräkneån och 

Listerbyån samt genomförande av åtgärder. Vilka dessa åtgärder blir beror 

främst på vilka markägare som ger sitt godkännande.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående.  

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 91 Dnr 2022-000379 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG Gratis 
soppåsar till brännbart 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att soppåsar till brännbart blir gratis såsom i 

t.ex. Trosa kommun.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Ronneby Miljö & Teknik AB 

som lämnat följande yttrande: 

Att införa fria soppåsar till brännbart avfall skulle innebära en ökad kostnad 

för renhållningsverksamheten inom Ronneby kommun, detta skulle i 

förlängningen innebära att renhållningstaxan skulle behöva höjas.  

 

Det finns även rent praktiska problem med att dela ut fria soppåsar till 

medborgarna då det inte finns möjlighet att ta med påsar i våra 

renhållningsfordon av utrymmesskäl. Miljöteknik förespråkar att 

kommuninvånare även fortsättningsvis själva tillhandahåller påsar till 

brännbart avfall.  

 

Den i medborgarförslaget nämnda Trosa kommun har inte fria påsar för 

brännbart utan vad som tillhandahålls är gröna påsar för matavfall. Deras 

avfallshantering bygger på att allt avfall slängs i ett och samma kärl och 

sorteras i efterhand på sorteringsanläggning där de gröna soppåsarna sorteras 

ut.  

Ronneby kommuns fyrfackssystem har ett separat fack för matavfall och 

tillhandahåller motsvarande papperspåsar för kompost som går att hämta 

gratis på återvinningscentralen eller hos medborgarservice på Stadshuset.  

 

Ronneby Miljö och Tekniks styrelse föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att förslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets beslut 2023-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 92 Dnr 2023-000003 101 

Delegationsbeslut 2023 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Återrapportering av delegationsbeslut personalfrågor, enligt punkt 

2.14 i kommunstyrelsens delegationsordning, fattat 2023-01-31 av 

Anna-Karin Sonesson, tillsvidareanställning av en utredare 100 % 

från och med 2023-05-01, tillsättningen är av en vakant tjänst. 

2. Beslut om att Ronneby kommun avstår från att yttra sig över 

Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län, enligt punkt 1.8 i 

kommunstyrelsens delegationsordning, fattat 2023-02-25 av 

kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson.  

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar de återrapporterade delegationsbesluten till 

protokollet.  

________________ 
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§ 93 Dnr 2023-000005 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden rapporteras:  

1. Blekinge Tingsrätt, underrättelse MAPA kyl och värmepumpservice 

har försatts i konkurs. 

2. Skrivelse avseende fyrverkeriförbud.  

3. SKR, Överenskommelse - God och nära vård - En omställning av 

hälso- och sjulvården med primärvården som nav. 

4. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2023-01-19 § 5 

5. Blekinge Tingsrätt, underrättelse, Ginos Livs AB har försatts i 

konkurs. 

6. Blekinge Tingsrätt, underrättelse, Mix Outletcenter Blekinge AB har 

försatts i konkurs.  

7. Blekinge Tingsrätt, underrättelse, Magasinet i Ronneby AB har 

försatts i konkurs. 

8. Boverket, meddelande om möjligheterna att söka bidrag till 

kommunala hyresgarantier.  

9. Revisionen, skrivelse avseende kommunala befogenheter, styrelsens 

uppsikt och beredningsansvar.  

10. Revisionen, till kommunstyrelsen för kännedom, nämndernas 

delegationsbeslut och nämndens interna kontroll. 

11. Protokollsutdrag från Cura Individutveckling 2023-01-27 §§ 4-9 

12. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2023-02-15 § 50 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 
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§ 94 Dnr 2023-000037 009 

Val att förrättas av kommunstyrelsen- kommunala råd 
med mera  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har följande val kvar att förrätta: 

 

Bräkneåns vattenråd (en ordinarie ledamot och en ersättare)  

Roger Fredriksson (M) föreslår Bengt Sven Åke Johansson (SD) till 

ordinarie ledamot. 

Ola Robertsson (S) föreslår Ulrik Lindqvist (S) till ersättare. 

Kenneth Michaelsson (C) föreslår Knut Svensson (C) till ordinarie ledamot. 

 

Bräkneåns vattensförbund (en ordinarie ledamot och en ersättare) 

Roger Fredriksson (M) föreslår Bengt Sven Åke Johansson (SD) till 

ordinarie ledamot. 

Ola Robertsson (S) föreslår Ulrik Lindqvist (S) till ersättare. 

 

Ronnebyåns vattenvårdsförbund (en ordinarie ledamot och en 

ersättare) 

Roger Fredriksson (M) föreslår Bengt Sven Åke Johansson (SD) till 

ordinarie ledamot. 

Ola Robertsson (S) föreslår Ulrik Lindqvist (S) till ersättare. 

 

Sydostleader referensgrupp (en förtroendevald och en tjänsteperson) 

Roger Fredriksson (M) föreslår Kenneth Michaelsson (C) och Daniel 

Granello, landsbyggdsutvecklare.  

 

Sydostleader valberedningen (en ordinarie ledamot) 

Tommy Andersson (S) föreslår Ola Robertsson (S) till ordinarie ledamot. 
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Ombud årsstämma Sydostleader (en ordinarie och en ersättare) 

Roger Fredriksson (M) föreslår Kenneth Michaelsson (C) som ordinarie 

ombud och Ola Robertsson (S) som ersättare.   

 

Visit Blekinge (en ordinarie ledamot och en ersättare)  

Anna Ekberg (KD) föreslår Roger Fredriksson (M) som ordinarie ledamot. 

Roger F ordinarie  

Ola Robertsson (S) föreslår Tommy Persson (S) som ersättare.  
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Propositionsordning 1  

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

till ordinarie ledamot i Bräkneåns vattenråd och att det ska hållas en sluten 

omröstning. 

 

Kommunstyrelsen utser Carina Aulin (SD) och Ola Robertsson (S) till 

rösträknare.        

Omröstningsresultat 

Upprop hålls i enlighet med nedan med omröstningsresultatet fjorton (14) 

röster på Bengt Sven Åke Johansson (SD) och en (1) röst på Knut Svensson 

(C), varefter ordförande finner att kommunstyrelsen utser Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) till ordinarie ledamot i Bräkneåns vattenråd.  

Sara Blixt (M) 

Ewa Kilström Widstrand (SD) 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

Tony Holgersson (SD) 

Carina Aulin (SD) 

Roger Gardell (L) 

Anna Ekberg (KD) 

Ola Robertsson (S) 

Tommy Andersson (S) 

Malin Månsson (S) 

Johanna Månsson (S) 

Mikael Mårtensson (S) 

Kenneth Michaelsson (C) 

Mohammed Teeti (V)      

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på kvarvarande 

nomineringar och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen utser ledamöter, ersättare och ombud enligt nedan: 

Bräkneåns vattenråd  

Bengt Sven Åke Johansson (SD) till ordinarie ledamot. 

Ulrik Lindqvist (S) till ersättare. 

 

Bräkneåns vattensförbund  

Bengt Sven Åke Johansson (SD) till ordinarie ledamot. 

Ulrik Lindqvist (S) till ersättare. 

 

Ronnebyåns vattenvårdsförbund (en ordinarie ledamot och en 

ersättare) 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) till ordinarie ledamot. 

Ulrik Lindqvist (S) till ersättare. 

 

Sydostleader referensgrupp  

Kenneth Michaelsson (C) och Daniel Granello, landsbyggdsutvecklare.  

 

Sydostleader valberedningen (en ordinarie ledamot) 

Ola Robertsson (S) till ordinarie ledamot. 
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Ombud årsstämma Sydostleader (en ordinarie och en ersättare) 

Kenneth Michaelsson (C) som ordinarie ombud och Ola Robertsson (S) som 

ersättare.   

 

Visit Blekinge (en ordinarie ledamot och en ersättare)  

Roger Fredriksson (M) som ordinarie ledamot. Roger F ordinarie  

Tommy Persson (S) som ersättare. 

________________ 

Exp: 

Berörda  
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§ 95 Dnr 2021-000649 101 

Information Gribshunden 

 

Sammanfattning  

Anders Engblom ger information om arbetets med projekt Gribshunden.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

 


