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§ 366 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Ola Robertsson (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 2022-10-17. 

________________ 
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§ 367 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 368 Dnr 2022-000472 346 

Taxehöjning Elnät 2023 

 

Sammanfattning  

Utdrag styrelseprotokoll 2022-09-15 för Ronneby Miljö- och Teknik AB: 

Peter Berglin föredrar ärende. 

För att täcka E.Ons aviserade höjning av elnätsavgiften för överliggande när 

2023-01-01 och verksamhetens ökade kostnader föreslås i budget 2023 en 

höjning av 12 % från och med 2023-01-01 av Miljötekniks fasta del i 

elnätstaxan 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att höja 

Elnätstaxan med 12 % på den fasta delen från och med 2023-01-01 för 

samtliga kunder.      

VD Peter Berglin föredrar ärendet för arbetsutskottet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), Roger 

Gardell (L), Ola Robertsson (S) samt Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är Miljötekniks. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att höja elnätstaxan med 12 % på den fasta 

delen från och med 2023-01-01 för samtliga kunder. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 369 Dnr 2022-000473 356 

Taxehöjning Renhållning 2023 

 

Sammanfattning  

Utdrag styrelseprotokoll 2022-09-15 för Ronneby Miljö- och Teknik AB: 

Peter Berglin föredrar ärendet. 

Ett förslag på taxehöjning från och med 2023-01-01 har tagits fram för villor 

(hushåll) och flerfamiljsfastigheter för att täcka de kostnadsökningar som har 

skett. 

Förslaget innebär en höjning av: 

Grundavgift 20 % 

Hämtningsavgift 7,5 % 

Slamtömningsavgift 20 %  

Denna taxeökning innebär i ökande kostnader för villor och 

flerfamiljsfastigheter: 

Villa: Grundavgift + hämtningsavgift. Ökning med 336 kr/år. 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att höja 

Renhållningstaxan från och med 2023-01-01 på: 

Grundavgift 20 % 

Hämtningsavgift 7,5 % 

Slamtömningsavgift 20 % 

 

VD Peter Berglin föredrar ärendet för arbetsutskottet. 

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD) 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är Miljötekniks. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att höja renhållningstaxan från och med 2023-

01-01 enligt följande: 

Grundavgift 20 % 

Hämtningsavgift 7,5 % 

Slamtömningsavgift 20 % 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 370 Dnr 2022-000474 346 

Taxehöjning VA 2023 

 

Sammanfattning  

Utdrag styrelseprotokoll 2022-09-15 för Ronneby Miljö- och Teknik AB: 

Peter Berglin föredrar ärendet. 

VA-verksamheten står inför en utmaning med stora investeringar de 

kommande åren. För att möta detta behövs en taxehöjning.  

Förslag att höja brukningstaxan med 8 % från och med 2023-01-01.  

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att höja VA-taxan på 

brukningsdelen med 8 % från och med 2023-01-01.  

 

Affärsområdeschef Vatten och avlopp Conny Miketinac föredrar ärendet för 

arbetsutskottet.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) och 

ledamot Ola Robertsson (S). 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är Miljötekniks. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att höja VA-taxan på brukningsdelen med 8 % 

från och med 2023-01-01. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 371 Dnr 2018-000330 869 

Projekt Gribshunden - lägesrapport 

 

Sammanfattning  

Projektledare för projekt Gribshunden Anders Engblom lämnar en 

lägesrapport med fokus på platsutredningen: 

Platsen är avgörande för fortsatt visionsarbete och upprättande av prospekt. 

Ett upplevelsecentrum/museum behöver vara en del av en helhet. 

En placering vid brandstationen och elverket ger en bra koppling till 

stadskärnan och Brunnsparken. Platsen ger möjligheter att tydliggöra stadens 

”årsringar”: Heliga Kors kyrka, medeltida staden, stadsporten, 

industrihistoria, staden vid åkröken och mellan kullarna.  

Viktiga delmoment i det fortsatta arbetet: 

- Flytt av brandstationen 

- Utveckla konceptet för området 

- Detaljplanearbete 

- Bilda stiftelse och säkerställa medfinansiering 

- Konceptualisering av utställningarna 

- Löpande marknadsföring och förankringsarbete    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Ola Robertsson (S) och Tommy Andersson 

(S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet.     

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 
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________________ 

Exp: 
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§ 372 Dnr 2022-000432 739 

Gratis kollektivtrafik för Ronneby kommuns seniorer 

 

Sammanfattning  

Följande skrivelse från Christel Svensson (SKPF), Ulrik Lindqvist (PRO) 

och Eva Holmberg (SPF) har hanterats av kommunala pensionärsrådet och 

vård- och omsorgsnämnden: 

Vi önskar att KPR åter tar upp frågan om gratis kollektivtrafik för seniorer. 

Utöver de fördelar som en gratis kollektivtrafik ger för seniorers rörlighet så 

finns det också stora möjligheter att denna förmån ger stora hälsofördelar.  

Under rådande pandemi har det varit samsyn om att det, för vissa seniorer, 

blivit en ofrivillig ensamhet, vilket skulle kunna ha inverkan på deras hälsa. 

Även om det enbart har drabbat ett litet antal så skulle ett förbättrat hälsoläge 

ge stora ekonomiska värden för kommunen. 

Vi ser att två angränsande kommuner, Karlskrona och Karlshamn, har gratis 

kollektivtrafik för deras seniorer under vissa tider på dygnen alternativt hela 

dygn över lördag, söndag och röd dag. Dessa kommuners gratisresor gäller 

för seniorer 70+ och då resor med kollektivtrafikens bussar och tåg inom 

respektive kommun. 

Ett liknande erbjudande för seniorer folkbokförda i Ronneby kommun ser vi 

som fullt genomförbart och skulle, förutom ovan angivna fördelar, även visa 

att vår kommun ger sina seniorer samma fördelar som grannkommunerna. 

Vi yrkar att KPR verkar för att Ronneby kommun erbjuder sina seniorer 

gratis kollektivtrafik genom att sända denna begäran vidare till Vård- och 

Omsorgsnämnden som antar den och sänder den vidare till KSAU för vidare 

behandling upp till KF       

Kommunala pensionärsrådets beslut 2022-06-02 

Kommunala pensionärsrådet ställer sig positiva till skrivelsen samt 

översänder den med begäran till vård- och omsorgsnämnden att anta 

pensionärsorganisationernas skrivelse och sända den vidare till 

kommunfullmäktige för vidare behandling.  
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-08-31 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom pensionärsorganisationernas 

skrivelse att erbjuda Ronnebys seniorer 70+ gratis kollektivtrafik och sända 

den vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Ola Robertsson (S), 

Peter Bowin (V) samt Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar med instämmande av Ola Robertsson (S) att 

ärendet remitteras till kommunledningsförvaltningen för utredning av 

kostnader samt åldersgräns.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för utredning av kostnader samt åldersgräns. 

________________ 

Exp: 

Carl-Martin Lanér 
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§ 373 Dnr 2022-000202 101 

Nuläge implementering av hållbarhetsstrategi Ronneby 
kommun 2022-2025 

 

Sammanfattning  

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder, hållbarhetsutvecklare Martin Adenholm 

samt miljöutvecklare Sofie Samuelsson informerar om nuläget avseende 

implementering av hållbarhetsstrategin. 

Denna information om nuläget görs eftersom det är kommunstyrelsen som 

ansvarar för att säkerställa att strategin verkställs. 

Det har genomförts workshops med ledningsgrupper för förvaltningar och 

bolag.  

Det håller på att tas fram en ny nulägesbeskrivning - Ronneby mot en hållbar 

utveckling. Beräknas vara klar i november. 

En nyhet är att det i Stratsys kan kopplas aktiviteter till fokusområdena i 

hållbarhetsstrategin. 

Inför hållbarhetsbokslutet har en rapportmall tagits fram i Stratsys för 

förvaltningar och bolag att använda.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola 

Robertsson (S), Kenneth Michaelsson (C), Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 374 Dnr 2022-000412 4310 

Nulägesbeskrivning Bräkneån, NAP 

Miljöutvecklare Sofie Samuelsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Bräkneån med tillhörande biflöden utgör prövningsgrupp 84_1 och 

inlämning av ansökan till prövning för moderna miljövillkor ska senast den 1 

februari 2023 lämnas till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 

Inom ramen för NAP- samverkan ska en nulägesbeskrivning sammanställas. 

Länsstyrelsen har skickat nulägesbeskrivning Bräkneån för dialog till 

kommunen som verksamhetsutövare av Snittinge dammanläggning. Vi har 

möjlighet att inkomma med synpunkter över innehåller samt kompletterande 

underlag. 

När kommunens synpunkter har inkommit till Länsstyrelsen kommer de 

färdigställa nulägesbeskrivningen. Kommunen kommer få ta del av 

slutversionen och ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på 

slutredovisningen av hela samverkansprocessen.  

Bedömning 

Generellt 

Snittinge är demonterad av säkerhetsskäl och har för avsikt att återuppföras.  

Det saknas beskrivning av grundvattenförekomster i 

prövningsgruppsområdet.  

Det tas i nulägesbeskrivningen upp ytterst lite beskrivning om den påverkan 

av dricksvattenförsörjningen som kan ske. 

 

Inledning – Sid 1 

Inget platsbesök har gjorts vid Snittinge. 

 

NAP-anläggningar – Sid 4 

I enlighet med MMD:s dom om upphävande av länsstyrelsens beslut om att 

avföra Snittinge från NAP:en (den 11 mars 2022) ska Snittinge bedömas 

utifrån hur dammen såg ut vid ansökan om att delta i NAP:en. Därmed kan 

inte Snittingedammen kallas utriven utan demonterad av säkerhetsskäl.  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(80) 
2022-10-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Vidare har kommunen i en skickat in handlingar till MMD i juli 2022 om 

godkännande i efterhand för säkerhetsåtgärder och för en ansökan som det 

tillstånd för restaureringsåtgärder för Snittinge och dess fiskväg. 

 

Dammsäkerhet – Sid 8 

Även att ingen av dammarna i NAP:en har något fattat beslut om placering 

av dammsäkerhetsklassning kvarligger det att konsekvensutredas. Innan 

säkerhetsåtgärder utfördes vid Snittinge erhöll Snittingedammen en 

dammsäkerhetsklassning.  

 

Vandringsmöjligheter – Sid 19 

Tidigare nämnds det att biotopskarteringen ska vara klar under hösten 2022 

 

Vattenuttag – Sid 24 

Det finns två bevattningsföretag i Bräkne Hoby som gör vattenuttag ur 

Bräkneån på sommarhalvåret, Sandens villaförening och Mölleskogs 

bevattningsförening. 

 

Restaureringsarbeten – Sid 30 

Den korrekta sträckan för den hydromorfologisk utredning som Ronneby 

kommun genomför är Östersjön-Tiken.  

Snittinge bör inte nämnas under restaureringsarbete då Snittinge har sänkts 

av säkerhetsskäl och har som avsikt att återuppföras. 

 

Vattenförvaltning – Sid 33 

Det saknas beskrivning för grundvattenförekomster som används för 

dricksvattenförsörjning och hur de påverkas både avseende kvantitet och 

kvalitet. 

 

Skyddade områden – Sid 45 

Snittinge saknas i figur 17. 

 

Vattenskyddsområden – Sid 59 

Belganet övre är ingen vattenkraftanläggning. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(80) 
2022-10-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

För Belganet anges att "Om ingrepp som påverkar dammens 

magasineringsförmåga genomförs behöver man utreda hur det påverkar 

kvantiteten i grundvattenmagasinet och översvämningsrisken i närområdet." 

Detta är lika aktuellt för Ekfors och vattenskyddsområde Bräkne-Hoby, 

Dönhult. 

En tydligare och enhetligare bild gällande både förekomsten av grundvatten 

och dess vattenskyddsområden i Bräkne-Hoby och Belganet. Att olika 

åtgärder även kan påverka kvantitet och andra kvalitetsfaktorer (såsom 

saltinträning, ändrade hydrogeologiska förhållande som ändra 

strömningsmönster och kvalitet). 

 

Bilaga 1 Anläggningsspecifika uppgifter  

Nuvarande anläggning – Sid 4 

Även om 13 m3/s kunde avbördas genom utskovet skedde all avbördning 

över överfallsdammen. 

 

Historik och kulturmiljö – Sid 5 

Enligt texten tolkar man det som att man byggt en gångbro över Bräkeån. 

Text bör ändras till ”Kring platsen röjdes och ny trappa och spångar kom på 

plats 2013.” 

Lika så bör sista meningen i samma stycke ändras till ”Vid renovering 

dammluckor vintern 2020/2021 bedömdes dammvallen den vara i så pass 

dåligt skick att säkerhetsåtgärder var tvungna att vidtas.”   

Ta bort ”ju” i näst sista meningen i sista stycket. I samma stycke bör man 

även omformulera hur Evaryds kvarnlämnings placering beskrivs. Bör stå 

”precis uppströms den tidigare vattenspegeln”. 

 

Övriga uppgifter – Sid 9-10 

Snettinge sågverk ska vara Snittinge sågverk. Låg dessutom sågverket så 

långt ifrån själva dämmet?  

Är alla punkter i figur 6 på rätt plats? 

 

Fiskfauna och vandringsmöjligheter – Sid 11 

Fisktrappan vid Snittinge kom på plats 1972. 
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Bilaga 2. Övriga vandringshinder 

En karta med vandringshindren markerade hade bidragit till en tydligare 

bild.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås lämna bedömningen ovan som sina 

synpunkter på nulägesbeskrivning Bräkneån till Länsstyrelsen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola 

Robertsson (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar bedömningen ovan som sina 

synpunkter på nulägesbeskrivning Bräkneån till Länsstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Sofie Samuelsson, miljöutvecklare 

Länsstyrelsen i Blekinge län 
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§ 375 Dnr 2022-000458 4230 

Remiss Ansökan om ändring av villkor för 
reningsanläggning för lakvatten på Angelskog 
avfallsanläggning, Ronneby kommun (551-15163-2022) 

Miljöutvecklare Sofie Samuelsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB har gett in Ansökan om ändring av villkor för 

reningsanläggning för lakvatten på Angelskog avfallsanläggning, Ronneby 

kommun. Länsstyrelsen Skåne ger Ronneby kommun tillfälle att yttra oss 

över ansökan om ändring av villkor i gällande tillstånd. Av yttrandet ska det 

framgå om ni tillstyrker eller avstyrker ändringen.  

Bedömning 

I beslut den 20 maj 2020 har mark- och miljödomstolen meddelat slutliga 

villkor för tillstånd till fortsatt verksamhet med hantering av avfall och 

restprodukter, utökad verksamhet avseende behandling av förorenade jordar 

samt komplettering av sluttäckning vid Angelskogs avfallsanläggning i 

Ronneby kommun. Enligt domen ska lakvatten och vatten från lagrings- och 

behandlingsytor efter behandling avledas till Ronnebyån senast 2023-06-10, 

det vill säga tre år efter att domen vunnit laga kraft.  

 

Ronneby Miljö och Teknik ansöker nu om förlängning av 

genomförandetiden och gällande provisoriska föreskrifter med två år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Ronneby kommun 

tillstyrker ändringen av villkor för reningsanläggning för lakvatten på 

Angelskog avfallsanläggning.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Ronneby kommun tillstyrker ändringen av villkor för reningsanläggning för 

lakvatten på Angelskog avfallsanläggning. 

________________ 
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Exp: 

Sofie Samuelsson, miljöutvecklare 

Miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen i Skåne län 
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§ 376 Dnr 2022-000421 339 

Remiss av förslag om upphävande av 
Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling  

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21 § 187: 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Naturvårdsverket har översänt förslag om upphävande av Naturvårdsverkets 

föreskrifter om träskyddsbehandling (NFS 200:6 och NFS 200:7) och att 

ersätta dem med vägledning. Förslaget har inkommit till Ronneby kommun, i 

egenskap av tillsynsmyndighet, för eventuellt yttrande. 

Sommaren 2021 skickade Naturvårdsverket ut en remiss avseende revidering 

av verkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller 

vakuumimpregnering (NFS 2011:6) samt föreskrifter om 

träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp (NFS 

2001:7). Syftet var att förnya föreskrifterna utifrån den teknikutveckling som 

skett samt svårigheter att tolka vissa paragrafer.  

Under remisstiden fick Naturvårdsverket in en del synpunkter som tyder på 

olämpligheten i att förnya föreskrifterna, och i stället talar för att det vore 

mer lämpligt att ta fram en vägledning i stället. Dessa redovisas nedan: 

- B-verksamheter (tillståndspliktiga verksamheter) omfattas av BAT-

slutsatser (Best Available Technic), dock är dessa ej bindande. Det 

råder också en osäkerhet kring om Naturvårdsverket har 

bemyndigande att meddela särskilda föreskrifter för dessa 

verksamheter. Mot bakgrund av detta anses det olämpligt att endast 

reglera C-verksamheter (anmälningspliktiga verksamheter) då dessa i 

regel är mindre och kan antas ha mindre miljöpåverkan. En förnyelse 

av föreskrifterna skulle i detta fall innebära strängare bestämmelser 

för C-verksamheter. 

Det finns också skäl att tro att det redan idag, och i framtiden, 

förekommer andra tekniker i den typen av verksamheter och eftersom 

Naturvårdsverket saknar bemyndigande att meddela föreskrifter för 

dessa, skulle det innebära en snedvridning av konkurrensen. 

- Naturvårdsverket har i sina undersökningar inte lyckats identifiera 

någon verksamhet som omfattas av föreskriften för 

träskyddsbehandling genom doppning. Branschorganisationerna 

Svenska träskyddsföreningen och Svenskt Trä meddelar också att 

det, såvida de känner till, inte längre förekommer 
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träskyddsbehandling genom doppning vid svenska sågverk eller inom 

svensk träindustri. Organisationerna påtalar dock att det eventuell 

kan finnas fåtal anläggningar inom fönstertillverkning som 

fortfarande använder sig av berörda tekniker.  

Naturvårdsverket upplever en svårighet i att fastställa om 

träskyddsbehandling genom doppning överhuvudtaget förekommer i 

Sverige samt att antal verksamheter som utför träskyddsbehandling 

genom vakuum- eller tryckteknik framstår som få. Detta innebär att 

rimligheten i att meddela nya föreskrifter kan ifrågasättas.  

- Både tillsynsmyndigheter och branschorganisationer har meddelat 

svårigheter i att tolka vissa delar av föreskrifterna, samt uttryck att 

föreskrifterna är daterade. Med anledning av det anser 

Naturvårdsverket att föreskrifterna bör upphävas.  

Naturvårdsverket bedömer det olämpligt att låta föreskrifterna finnas kvar 

som de ser ut idag. 

Naturvårdsverket bedömer att det vore olämpligt att upphäva nu gällande 

föreskrifter och ersätta dessa med nya föreskrifter. 

Naturvårdsverket bedömer att nu gällande föreskrifter bör upphävas, men att 

det finns ett behov av en vägledning för att hjälpa tillsynsmyndigheter i sina 

bedömningar om försiktighetsmått och uppnå en effektiv och likvärdig 

tillsyn över landet.  

Konsekvenserna för berörda företag bedöms vara små då förslaget innebär 

att lagstiftning plockas bort. Det är möjligt att det vid enstaka fall ställs 

högre krav på verksamheter än vad som anges i lagen idag, men den 

individuella prövningen innebär en skälighetsbedömning i enlighet med 2 

kap. 7 § i miljöbalken och säkerställer att eventuella åtgärdskrav är 

motiverade ur miljösynpunkt.      

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Miljö- och hälsoskyddsenheten ser positivt på naturvårdsverkets förslag om 

upphävande av föreskrifterna om träskyddsbehandling genom tryck- eller 

vakuumimpregnering (NFS 2011:6) samt föreskrifter om 

träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp (NFS 

2001:7) och ersättning av dessa med en vägledning. Föreslagna förändringar 

ger tillsynsmyndigheten större möjlighet till en enskild prövning av 

verksamheter med utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar vilket 

innebär tydligare krav ur miljösynpunkt samt bedömning av skäligheten av 

ställda försiktighetsmått.  
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Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att naturvårdsverkets förslag är 

rimlig och ställer sig positivt till upprättat förslag.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom 

Naturvårdsverkets förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter 

om träskyddsbehandling (NFS 2001:6 och NFS 2001:7) och att ersätta dem 

med vägledning.      

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-09-21 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom 

Naturvårdsverkets förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter 

om träskyddsbehandling (NFS 2001:6 och NFS 2001:7) och att ersätta dem 

med vägledning. 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till yttrande: 

Ronneby kommun ser positivt på naturvårdsverkets förslag om upphävande 

av föreskrifterna om träskyddsbehandling genom tryck- eller 

vakuumimpregnering (NFS 2011:6) samt föreskrifter om 

träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp (NFS 

2001:7) och ersättning av dessa med en vägledning. Föreslagna förändringar 

ger tillsynsmyndigheten större möjlighet till en enskild prövning av 

verksamheter med utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar vilket 

innebär tydligare krav ur miljösynpunkt samt bedömning av skäligheten av 

ställda försiktighetsmått.  

 

Propositionsordning 

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

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

proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom Naturvårdsverkets förslag 

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling 

(NFS 2001:6 och NFS 2001:7) och att ersätta dem med vägledning. 

Följande yttrande lämnas: 
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Ronneby kommun ser positivt på Naturvårdsverkets förslag om upphävande 

av föreskrifterna om träskyddsbehandling genom tryck- eller 

vakuumimpregnering (NFS 2011:6) samt föreskrifter om 

träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp (NFS 

2001:7) och ersättning av dessa med en vägledning. Föreslagna förändringar 

ger tillsynsmyndigheten större möjlighet till en enskild prövning av 

verksamheter med utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar vilket 

innebär tydligare krav ur miljösynpunkt samt bedömning av skäligheten av 

ställda försiktighetsmått.  

________________ 

Exp: 

Naturvårdsverket 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 377 Dnr 2022-000363 531 

Remiss av Trafikverkets redovisning av 
regeringsuppdrag -  Ökad nationell tillgång till 
kollektivtrafikens biljetter. Dnr I2022/01472 

Landsbygdsutvecklare Daniel Granello lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Regeringen gav den 21 april 2022 Trafikverket i uppdrag att analysera och 

föreslå en utformning av ett ekonomiskt stöd för att utveckla och anpassa 

regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens 

biljetter. Stödet ska kunna lämnas som medfinansiering till de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna. Trafikverket har nu redovisat uppdraget och 

har bjudit in Ronneby kommun att lämna synpunkter på redovisningen.  

I Trafikverkets förslag konkretiseras den statliga medfinansieringen i ett 

förslag till förordning, vilken är en del av Trafikverkets redovisning. 

Förslaget innehåller identifierade åtgärdsområden där det ska vara möjligt att 

bevilja regionala kollektivtrafikmyndigheter statlig medfinansiering.  

De förslagna åtgärderna består i:  

 förenklad biljettstruktur avseende regelverk och villkor  

 förenklade köp av biljetter  

 nationella biljettsamarbeten  

 återförsäljning för att nå nya kunder och sammanhang.  

 

Åtgärderna ska syfta till att göra det enklare att resa med kollektivtrafik i 

Sverige, genom att förenkla tillgången till biljetter och öka graden av 

harmonisering och samordning av de regionala biljettsystemen.      

Bedömning 

Blekinge län är ett litet län med korta avstånd till sina grannlän För 

arbetsgivare och arbetstagare i Ronneby kommun är det därför viktigt med 

goda möjligheter till smidig och effektiv kollektivtrafikpendling över 

länsgränserna. Dagligen är det många som tar sig både till och från Ronneby 

kommun ifrån ett annat län än Blekinge. Idag finns barriärer, bl.a. i form av 

olika taxestrukturer mellan olika regionala kollektivtrafikmyndigheter med 

gemensamma kunder.  
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Gemensamma insatser över länsgräns kan göra kollektivtrafiken mer 

tillgänglig och öka konkurrenskraften i den långväga kollektivtrafiken. Även 

lokal kollektivtrafik kan gynnas av att gemensamma betalningsrutiner i olika 

regioner utvecklas. Samtidigt är det viktigt att respektive region har 

möjlighet att utveckla kollektivtrafiken i enlighet med utlovade ambitioner. 

Ronneby kommun anser att Regeringens initiativ är positivt då det syftar till 

att en ökad tillgång till kollektivtrafikens biljetter och förenkla resandet över 

länsgränser. Ett ökande resande med kollektivtrafik har också flera positiva 

effekter på miljö och ekonomisk hållbarhet.  

Ronneby kommun ser därför positivt på Trafikverkets redovisning av 

regeringsuppdraget ”Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter” 

och de förslagna åtgärderna.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att ställa sig bakom remissyttrandet.      

 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag till yttrande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott lämnar yttrande i enlighet med texten under 

Bedömning ovan. 

________________ 

Exp: 

Daniel Granello, landsbygdsutvecklare 

Regeringskansliet 
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§ 378 Dnr 2022-000451 250 

Avsiktsförklaring gällande privat förskola i Bustorp 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

GBJ Samhällsfastigheter har fört diskussioner med den privata markägaren 

på fastigheten Bustorp 1:38 (Bustorps gård) om att vidareutveckla 

fastigheten med bostäder och samhällsfastighet(er) förskola när pågående 

detaljplan har vunnit laga kraft. Företaget har träffat representanter från 

utbildningsförvaltningen, näringsliv och exploatering för att förhöra sig om 

möjligheter till privat etablering av förskola. Förslag till avsiktsförklaring 

gällande förskola finns framtagen.  

Bedömning 

GBJ Samhällsfastigheter har fört diskussioner med den privata markägaren 

på fastigheten Bustorp 1:38 (Bustorps gård) om att vidareutveckla 

fastigheten med bostäder och samhällsfastighet(er) förskola när pågående 

detaljplan har vunnit laga kraft. Även bostäder ingår i idéerna för 

fastigheten.  

Företaget har träffat representanter från utbildningsförvaltningen, näringsliv 

och exploatering för att förhöra sig om möjligheter till privat etablering av 

förskola. För att arbeta vidare under tiden som detaljplan pågår (beräknas 

vinna laga kraft under första halvan av 2023) finns förslag om 

avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen innebär att företaget har ensamrätt att 

diskutera förskola på detta område. Ingen part förbinder sig till annan parts 

kostnader.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättad avsiktsförklaring 

mellan kommunen och GBJ Samhällsfastigheter.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Ola Robertsson (S), Kenneth Michaelsson (C), 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar att utbildningsförvaltningen får ärendet på remiss 

innan kommunstyrelsen för att få deras syn på behovet av förskoleplatser 

totalt samt utifrån placeringen av förskola vid Bustorps gård.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till 

utbildningsförvaltningen för att få deras syn på behovet av förskoleplatser 

totalt samt utifrån placeringen av förskola vid Bustorps gård. 

________________ 

Exp: 

Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
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§ 379 Dnr 2021-000769 214 

Trolleboda 1:47 - Detaljplan för bostadsändamål 

Planarkitekt Hanna Faming lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enligt uppdrag 2014-09-16, § 147, har förslag till detaljplan för del av 

Trolleboda 1:47 m.fl. i Ronneby kommun upprättats. 

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) ersätta 

två äldre byggnadsplaner som finns i området. Viktiga frågor är att utöka 

befintliga fastigheters byggrätt för att anpassa den till befintlig bebyggelse 

samt svara på dagens behov av ökad bostadsyta. Detaljplanen möjliggör 

även för två nya tomter. Utöver detta ska gällande riktlinjer om 

havsnivåhöjningar beaktas. 

  

Planen genomförs med ett standardförfarande.  

 

Samråd ägde rum under 2018. Vid samrådet inkom många synpunkter på 

förslaget som då innehöll fyra nya tomter. Sedan dess har planhandlingarna 

kompletterats med bland annat en naturvärdesinventering (NVI) och en 

bilaga med konsekvenser på fastighetsnivå. Det har under åren pågått dialog 

mellan kommunen och fastighetsägare och efter denna och resultatet av 

genomförd NVI har antalet nya tomter minskats ner till två.      

Bedömning 

Planförslaget innebär att området för södra Trolleboda kommer harmoniera 

bättre med liknande kustsamhällen i Ronneby kommun där nya detaljplaner 

tagits fram under de senaste åren.  

Förslaget om en ökad byggrätt och en tydligare reglering av denna kommer 

bidra till en enklare och mer jämlik bygglovshantering.   

Vidare innebär planförslaget att kommande bebyggelse och befintlig 

infrastruktur successivt kan anpassas efter gällande riktlinjer vad gäller 

havsnivåhöjningar.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Enheten för strategisk 

samhällsutveckling i uppdrag att skicka ut förslaget på granskning.  
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Underlag 

Plankarta, 

planbeskrivning,  

behovsbedömning,  

samrådsredogörelse,  

PM förekomst av Eva och Adam,  

Bilaga 1. Konsekvenser på fastighetsnivå  

Naturvärdesinventering del av Trolleboda 1:47 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger enheten för strategisk 

samhällsutveckling i uppdrag att skicka ut förslaget på granskning.  

________________ 

Exp: 

Hanna Faming, planarkitekt 
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§ 380 Dnr 2015-000467 014 

Ny kommunikationspolicy 

Biträdande näringslivschef Angelica Coleman lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Förslag till ny kommunikationspolicy har upprättats. Förslaget har tagits 

fram av kommunikationsnätverket för Ronneby kommunkoncern där alla 

förvaltningar och bolag finns representerade. Förslaget har sedan varit på 

remiss hos alla förvaltningschefer- och bolagschefer. Några mindre 

synpunkter har inkommit och justerats.    

Bedömning 

Tjänstemannaorganisationen ställer sig positiva till ny 

kommunikationspolicy.   

Förslag till beslut 

KSAU föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

den föreslagna kommunikationspolicyn för Ronneby kommun.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta föreslagen kommunikationspolicy för Ronneby 

kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 381 Dnr 2022-000475 040 

Revidering av Ronneby kommuns riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

Eknomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

På initiativ av kommunstyrelsens ordförande föreslås en revidering av 

riktlinjerna för resultatutjämningsreserven. 

Ronneby kommun beslutade 2013 om riktlinjer för sin 

resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna återfinns i bilaga. Möjligheten för 

kommuner att reservera en del av sina resultat till en särredovisad del av det 

egna kapitalet infördes från och med 2013. 

Ronnebys regler innebär att reservering till en resultatutjämningsreserv får 

göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av 

årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 

överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning, enligt alternativ 1. 

De lokala reglerna anger också ett tak för reservering innebärande att 

reservering inte ska ske då befintlig reserv överstiger 4 procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Då reglerna skrevs var lagen ny och det var lite oklart hur kommunerna 

skulle använda möjligheterna att skapa resultatutjämningsreserver. I en 

praxisundersökning (KFi-rapporter nr 128) som gjordes 2014 av 

Kommunforskning i Västsverige, konstateras att när det gäller riktlinjer för 

reservering att nivåerna för när avsättning får ske, till största delen följer 

lagstiftarens undre gräns för ambitionsnivån. Det gäller också Ronneby.  

Men när det gäller hur stor en resultatutjämningsreserv får bli konstaterar 

undersökningen att knappt hälften har lokala regler som anger en övre gräns 

för storleken som RUR maximalt får uppgå till. De kommuner som angett en 

övre gräns har vanligtvis kopplat denna till procent av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. För Ronnebys del 

är den övre gränsen 4 procent. Praxisundersökningen konstaterar att 

spridningen är stor, mellan 1-50%. Det är dock få kommuner där gränsen 

överstiger 10 procent. Vanligast är intervallet 1-5 procent. 

 

Ovannämnd praxisundersökning finns tillgänglig på www.skr.se. 
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Medel ur RUR får, under i lokala riktlinjer angivna villkor, användas vid 

budgetering för kommande år och i bokslutet.          

Bedömning 

Ronneby kommun har enligt gällande regelverk i stort sett nått maxgränsen 

för hur stor resultatutjämningsreserven får bli. Resultat överstigande ca 21 

mkr får reserveras. Ronneby prognostiserar ett positivt balanskravsresultat 

för 2022 på ca 46 mkr. Med nuvarande riktlinjer får, uppräknat efter 

prognosen för 2022 års skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, 

ytterligare 3,4 mkr reserveras.  

Resultatutjämningsreserven uppgår för närvarande till 80 mkr. 

Med en högre maxgräns för reservens storlek, t ex 5 procent, dvs 1 procent 

högre än nuvarande riktlinjer, skulle ytterligare ca 24 mkr kunna  reserveras. 

En gräns på 6 procent skulle skapa utrymme för reservering med ytterligare 

ca 20 mkr. 

Med beaktande av de ekonomiska utmaningar som förväntas de kommande 

åren är det dock inte troligt att några stora reserveringar är möjliga under de 

närmast följande åren.  

Det bedöms inte finnas någon egentlig nackdel med en högre gräns. 

Resultatutjämningsreserven är en specificerad del av det egna kapitalet. 

Syftet med införandet av reserven är att möjliggöra utjämning av 

konjunktursvängningar och skapa stabilitet för verksamheten.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige 

att nuvarande riktlinjer för resultatutjämningsreserv RUR revideras vad 

gäller sida 2, avsnittet ”Lokala regler i Ronneby”, sista stycket. Angiven 

procentsats om 4 procent ersätts med 6 procent.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Ola 

Robertsson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige 

att nuvarande riktlinjer för resultatutjämningsreserv RUR revideras vad 

gäller sida 2, avsnittet ”Lokala regler i Ronneby”, sista stycket. Angiven 

procentsats om 4 procent ersätts med 6 procent. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 382 Dnr 2022-000132 101 

Trygghetsmiljonen 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-12 att föreslå 

kommunstyrelsen att beskriven insats att installera en LED-belyst julklapp 

på nedre delen av torget, för kostnaden 74 000kr + moms, finansieras med 

medel ur Trygghetsmiljonen under 2022. 

Vid kommunstyrelsens möte 2022-10-04 drogs ärendet ut eftersom det är 

kommunstyrelsens arbetsutskott som har getts beslutanderätt över 

trygghetsmiljonen. Det behöver därför tas nytt beslut i det ärendet. 

 

Trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund har också inkommit med en ny 

tjänsteskrivelse om en ny ansökan om medel från trygghetsmiljonen för 

Gribshunden som betongsugga enligt nedan: 

Kommunfullmäktige har inför 2022 beslutat att Ronneby kommun ska skapa 

ytterligare ett fokusområde benämnt Trygghet. Detta uppdrag innebär bland 

annat att möjliggöra för kommunala verksamheter att söka finansiering av 

brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande insatser för upp till 1 miljon 

kronor under 2022. Handläggning av inkomna ansökningar sker inom 

Enheten för strategisk utveckling. 

Enheten för Näringsliv – ”Tillsammans för Ronneby” har inkommit med en 

ansökan som innebär att de önskar ta fram en prototyp för en betongsugga 

utformad som Gribshunden. Betongsuggorna, som är i storlek ca 1 m x 50 

cm, med en vikt om cirka 360 kg, är tänkta att utgöra såväl ett 

brottsförebyggande- och trygghetsskapande trafikhinder, som en ren 

utsmyckning med stark Ronnebyanknytning i stadsrummet. Betongsuggorna 

är också tänkta att kunna sitta på vilket också kan bidra till att fler människor 

vistas i centrum. 

 

Initialt tas en prototyp i cellplast fram för att eventuella justeringar ska kunna 

göras. Därefter framställs en gjutform för att slutligen kunna gjuta själva 

betongsuggan. Tillfrågade företag för genomförandet är Broby Modell och 

Hallabro Plast. Initialt önskas 15 betongsuggor. 

 

Målet med insatsen är att: 
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 Skapa en tryggare trafiksituation genom begränsad framkomlighet 

där behov finns, främst i centrum på gågatan men i förlängningen 

även på andra områden i kommunen  

 Att stärka platsvarumärket genom att visa unicitet och bygga stolthet 

över Ronneby  

 

Platsutvecklings motivering till insatsen: 

Betongsuggornas 360 kg begränsar eller stoppar framfart på de områden 

kommunen önskar. Betongsuggorna kan begränsa oönskad trafik på gågatan 

och därmed öka både trygghetskänsla och trivsel. Gribshundens betongsugga 

utgör också en utsmyckning med en historisk förankring i stadskärnan.  

 

Initialt placeras de på stadskärnans gågata där framkomlighet kan begränsas 

genom att gågatans infarter blir smalare men att de nödvändiga 

varutransporterna fortsatt kommer fram. Gribshundens betongsuggor kan 

också placeras på till exempel Ronneby Torg, på Rådhusplatsen och andra 

platser där de utgör både ett stopp och begränsning av trafiken, men också en 

prydnad i stadsrummet.  

 

Gribshundens betongsugga kan gjutas successivt år från år när gjutformen är 

framtagen och fler suggor kan mycket väl placeras på andra ställen i 

kommunen, till exempel i Saxemara som har en naturlig förankring i 

historien kring fartyget Gribshunden.  

 

 

Förväntat utfall  
Insatsen förväntas begränsa oönskad trafik på Karlskronagatan. Detta bidrar 

till ökad trygghetskänsla och trivsel och till ett attraktivare centrum.  

Förstärkning av platsvarumärket Ronneby. 

 

Uppföljning av insatsen  

 Uppföljning sker med hjälp av dialog med näringsidkarna på gågatan 

om hur de upplever den begränsning av trafiken vi hoppas uppnå  

 Allmänheten tillfrågas genom intervjuer 

 

Sökt belopp  
348 000kr plus moms. Kostnadsfördelning finns i bifogat underlag. 

 

Tidplan 

Genomförandetid innan betongsuggorna kan vara på plats är ca 5 månader. 
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Bedömning 

En trygg och säker miljö är en betydelsefull faktor för stadens 

attraktionskraft, och för att invånarna ska vilja röra sig i staden under 

dygnets alla timmar. En trygg trafiksituation där obehörig trafik hindras på 

gågatan utgör då en viktig del av att öka tryggheten. EST-gruppen får 

återkommande rapporter om att obehörig trafik kör på gågatan och kan 

därför se värdet av att begränsa tillgängligheten för motorfordon. 

Insatsen kan ses som en del av olika trygghetsskapande åtgärder och kräver 

dialog med räddningstjänst och trafikansvarig på kommunen. 

Platsutvecklingsansvarig Annika Sandqvist kommer att genomföra dessa 

dialoger först när finansiering är klar, men ser utifrån tidigare dialoger att 

samverkansviljan är god. 

 

Lokala BRÅ har under 2022 riktat ett större fokus mot att utveckla 

samverkan med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet, och det 

bedöms vara positivt när en insats kan påverka flera mål såsom både ökad 

trygghet och attraktiv stadskärna i syfte att utveckla platsen Ronneby. 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att beskriven insats att ta 

fram en prototyp för att kunna gjuta 15st betongsuggor med utseende som 

Gribshunden, finansieras med medel ur Trygghetsmiljonen under 2022. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar med instämmande av ordförande Roger Fredriksson 

(M) och Peter Bowin (V) avslag på ansökan om medel för Gribshunden som 

betongsugga.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(80) 
2022-10-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

- installation av en LED-belyst julklapp på nedre delen av torget, för 

kostnaden 74 000kr + moms, finansieras med medel ur 

Trygghetsmiljonen under 2022. 

- avslå ansökan om medel för Gribshunden som betongsugga. 

________________ 

Exp: 

Bibbi Rönnlund 

Annika Sandqvist 
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§ 383 Dnr 2022-000446 003 

Nytt revisionsreglemente 

Kommunsekreterare Christoffer Svensson lämnar följande förslag till beslut: 

Sammanfattning  

Revisorerna har lämnat förslag till nytt reglemente. Reglementet följer 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) standardförslag till reglemente 

för kommunens revisorer. Revisorernas nuvarande reglemente är antaget 

2013 och SKR:s nya förslag är framarbetat 2018, efter att den nya 

kommunallagen (2017:725) antagits, varför det föreslås att 

kommunfullmäktige antar det nya förslaget till revisionsreglemente.    

Bedömning 

Kommunfullmäktige får enligt 12 kap. 18 § kommunallagen (2017:725) 

meddela närmare föreskrifter om revisionen. Det sker vanligtvis genom att 

fullmäktige antar ett revisionsreglemente. Reglementet kompletterar den 

formella lagstiftningens reglering med lokala förskrifter om tillexempel 

revisionens organisation, sammankomster och förvaltning. Reglementet kan 

dock inte reglera eller styra själva inriktningen på revisionens 

granskningsarbete (SKR 2018, PM-Underlag till Revisionsreglemente, s 1).       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för revisorerna. 

Reglementet gäller från och med dagen efter fullmäktiges beslut och i 

samband med detta upphävs fullmäktige tidigare beslut 2013 § 104.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Ola 

Robertsson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för revisorerna. 
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Reglementet gäller från och med dagen efter fullmäktiges beslut och i 

samband med detta upphävs fullmäktige tidigare beslut 2013 § 104. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 384 Dnr 2022-000459 006 

Sammanträdesdagar 2023 kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunstyrelsen  

Kommunsekreterare Christoffer Svensson lämnar följande förslag till beslut: 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens 

arbetsutskott och kommunstyrelsen 2023: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott: 

16/1 2023  14/8 2023 

13/2 2023  28/8 2023 

27/2 2023  11/9 2023 

13/3 2023  25/9 2023 

27/3 2023   9/10 2023 

17/4 2023  23/10 2023 

8/5 2023  13/11 2023 

22/5 2023  27/11 2023 

19/6 2023  11/12 2023 

 

Kl. 08:30-  

 

Kommunstyrelsen: 

10/1 2023  5/9 2023 

7/2 2023  3/10 2023 

7/3 2023  7/11 2023 

4/4 2023  5/12 2023  

2/5 2023 

7/6 2023 (onsdag istället för tisdag p.g.a. Sveriges nationaldag måndag 6/6).  

Kl. 09:00- 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen 

och dess arbetsutskott i enlighet med nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott: 

16/1 2023  14/8 2023 

13/2 2023  28/8 2023 

27/2 2023  11/9 2023 

13/3 2023  25/9 2023 

27/3 2023   9/10 2023 

17/4 2023  23/10 2023 

8/5 2023  13/11 2023 

22/5 2023  27/11 2023 

19/6 2023  11/12 2023 

 

Kl. 08:30-  

 

Kommunstyrelsen: 

10/1 2023  5/9 2023 

7/2 2023  3/10 2023 

7/3 2023  7/11 2023 

4/4 2023  5/12 2023  

2/5 2023 

7/6 2023 (onsdag istället för tisdag p.g.a. Sveriges nationaldag måndag 6/6).  

 

Kl. 09:00-   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S). 
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Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott i 

enlighet med nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott: 

16/1 2023  14/8 2023 

13/2 2023  28/8 2023 

27/2 2023  11/9 2023 

13/3 2023  25/9 2023 

27/3 2023   9/10 2023 

17/4 2023  23/10 2023 

8/5 2023  13/11 2023 

22/5 2023  27/11 2023 

19/6 2023  11/12 2023 

Kl. 08:30-  

 

Kommunstyrelsen: 

10/1 2023  5/9 2023 

7/2 2023  3/10 2023 

7/3 2023  7/11 2023 

4/4 2023  5/12 2023  

2/5 2023 

7/6 2023 (onsdag istället för tisdag p.g.a. Sveriges nationaldag måndag 6/6).  

Kl. 09:00-  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 385 Dnr 2022-000460 006 

Sammanträdesdagar 2023 kommunfullmäktige 

Kommunsekreterare Christoffer Svensson lämnar följande förslag till beslut: 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 

2023: 

26/1 2023 

23/2 2023     

30/3 2023     

27/4 2023 

25/5 2023 

21/6 2023 

28/9 2023 

26/10 2023 

30/11 2023 

21/12 2023 

 

Kl. 18:00 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för 2023 i enlighet med 

nedan: 

26/1 2023  28/9 2023 

23/2 2023  26/10 2023 

30/3 2023  30/11 2023 

27/4 2023   21/12 2023 

25/5 2023 

21/6 2023 

 

Kl. 18:00 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa sammanträdestider för 2023 i enlighet med 

nedan: 

26/1 2023  28/9 2023 

23/2 2023  26/10 2023 

30/3 2023  30/11 2023 

27/4 2023   21/12 2023 

25/5 2023 

21/6 2023 

 

Kl. 18:00 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 386 Dnr 2022-000462 101 

Julgåva 2022 till medarbetarna inom Ronneby kommun 

Kommundirektör Carl-Martin Lanér lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har 2021 beslutat att alla medarbetare inom kommunen 

erhåller ett presentkort motsvarande 250 kr, kopplat till Ronneby handel.  

Kostnaden fördelades på respektive förvaltning. 

Därutöver har kommunfullmäktige 2021 beslutat om ytterligare 250 kr per 

medarbetare för julmåltid. 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige 

 

att besluta om en julgåva till kommunens medarbetare, motsvarande 300 

kr/medarbetare för 2022. Gåvan skall bestå i ett presentkort i Ronneby 

Handel. 

 

att kostnaden skall belasta respektive förvaltning 

      

Deltar i debatten 

I debatten dela ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) 

samt Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till förslaget med tillägget att VD:n för 

Helsobrunnen ges i uppdra att implementera motsvarande för de kommunala 

bolagen.      

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att 
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- besluta om en julgåva till kommunens medarbetare, motsvarande 300 

kr/medarbetare för 2022. Gåvan skall bestå i ett presentkort i 

Ronneby Handel 

- kostnaden skall belasta respektive förvaltning 

- ge VD:n för Helsobrunnen i uppdrag att implementera motsvarande 

för de kommunala bolagen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 387 Dnr 2020-000079 192 

Besvarande av motion från Vänsterpartiet i Ronneby 
om att öka trivseln och skapa möjligheter till flexibla 
arbetsplatser inuti Stadshuset  

Lokalstrateg Hanna Bodesund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Peter Bowin (V) och Omid Hassib (V) har lämnat en motion om öka trivseln 

och skapa möjligheter för flexibla arbetsplatser inuti Stadshuset. Man pekar 

på möjligheten att använda de innegårdar som finns i Stadshuset.   

 

Bedömning 

Vänsterpartiet skriver i sin motion att Stadshusets innergårdar inte gör någon 

nytta och efterfrågar ett sätt att med enkla medel göra de mer trevliga och 

tillgängliga för tillfälligt arbete eller andra aktiviteter. 

Mark- och exploateringsenheten ser positivt på att denna fråga lyfts och 

håller med om att innergårdarna kan bli mer tilltalande för användning och 

nyttjas bättre än i dagsläget. År 2017 lyftes även denna fråga av 

Socialförvaltningens samverkansgrupp till dåvarande fastighetschef som 

skulle ta upp frågan om eventuell uppfräschning för ett inriktningsbeslut, 

men det är oklart huruvida det gjordes. 

Precis som Vänsterpartiet nämner så finns olika förslag på sätt att utnyttja 

innergårdarna. Att nyttja innergårdarna för mötesrum och för grupparbeten, 

som skrivs i motionen, skulle frigöra yta inne i Stadshuset. Förslaget är 

mindre lämpligt med tanke på att det inte finns möjlighet till ostörda samtal 

då ett stort antal kontorsfönster vetter och har överhörning mot 

innergårdarna. Dessutom kan högljudda samtal och diskussioner från 

innergården störa de som arbetar inne i kontoren.  

Att kunna nyttja innergårdarna året runt ses som mindre realistiskt då 

åtgärder för att väderskydda och värma upp denna stora yta är mycket 

kostsamt och dessutom riskerar det att ge väldigt hög värme den varmare 

årstiden.  

Att fräscha upp dem för att vara en utemiljö som inbjuder medarbetarna i 

Stadshuset till att komma ut i friska luften ställer Mark- och 

exploateringsenheten sig mycket positiv till. Med enkla medel och åtgärder 

kan man skapa en vacker och inbjudande parkmiljö som kan nyttjas för både 
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rast och friskvårdsaktiviteter av stillsammare slag samt vid behov som 

tillfällig, spontan arbetsplats under sommarhalvåret.  

Mark- och exploateringsenheten anser att denna fråga bör utredas vidare hos 

Teknik- Fritid och Kulturförvaltningen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige 

 

att ge Teknik- Fritid- och Kulturnämnden uppdrag att se över uppfräschning 

av innergårdarna i Stadshuset samt att anse motionen besvarad med 

ovanstående. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Peter 

Bowin (V). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

föreslå kommunfullmäktige 

 

att ge teknik-, fritid- och kulturnämnden uppdrag att se över uppfräschning 

av innergårdarna i Stadshuset samt att anse motionen besvarad med 

ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 388 Dnr 2021-000195 192 

Besvarande av motion från Bengt S-Å Johansson (SD) - 
Fysiska trafikhinder på gågatan 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-05-24 § 124: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Bengt Johansson (SD). I 

motionen föreslår Bengt att berörd förvaltning eller nämnd utreder 

kostnader, placering och gör en konsekvensanalys över vilka positiva eller 

negativa effekter fysiska hinder på gågatan skulle innebära. 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering.      

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen ser positivt på fysiska hinder på 

gågatan med höj- och sänkbara pollare i kombination med fasta för att hindra 

obehörig trafik.  

Kristianstad kommun har haft samma problem med obehörig trafik på 

gågatorna. Deras system med en mix av fasta och höj- och sänkbara pollare 

togs i bruk hösten 2021. Investeringskostnaden för anläggningen med pollare 

på 6 positioner och 7 fasta hinder beräknades till ca 2,5 MSEK (2020). 

Driftskostnaden beräknas till ca 100.000 SEK per år. Investerings- och 

driftskostnaden i Ronneby blir lägre då det blir något färre antal pollare och 

fasta hinder. 

 

Innan det tas beslut om pollare på gågatan är det viktigt att se helheten över 

vad som kommer att ske i centrum i framtiden och avvakta vad resultaten 

från pågående projektet Lilla torg (i korsningen Karlskronagatan/ Prinsgatan) 

och stadslivsanalysen ger.      

Förslag till beslut 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att med 

ovanstående text anse motionen besvarad. 

 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2022-05-25 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.   
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Deltar i debatten 

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

Åke Johansson (SD), Roger Gardell (L) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar med instämmande av Bengt Sven 

Åke Johansson (SD) och Roger Gardell (L) bifall på motionen och att den 

hänskjuts till budgetberedningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen och hänskjuta frågan om 

finansiering till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 389 Dnr 2021-000570 192 

Besvarande av motion från Sune Håkansson (RP) 
angående utformningen av taxor inom äldreomsorgen 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-03-30 § 48: 

Sammanfattning  

Sune Håkansson föreslår i en motion till kommunfullmäktige en ändring i 

utformningen av taxor inom vård- och omsorgsnämnden, så att den 

sammanlagda marginal effekten inte kan bli högre än 92 % vid t.ex. 

försäljning av aktier. Detta föreslås regleras genom att ändra utformningen 

av gällande avgifter inom vård- och omsorgsnämnden.       

Bedömning 

Beräkning av avgiftsutrymme påverkas både av minskat bostadstillägg samt 

ökad nettoinkomst p.g.a. försäljning av t.ex. aktier eller fastigheter.  

Som inkomst räknas fjolårets deklarerade inkomst. I detta ingår all 

beskattningsbar inkomst inklusive vinst av kapital enligt gällande regler. 

Även bostadstillägg räknas som inkomst och avdrag görs för 

förbehållsbeloppet (5 653 kr/månad för ensamstående 4 707 kr/månad 

för gifta/sammanboende) samt boendekostnaden.  

För att avgiften ska minska, i nuvarande taxekonstruktion, innebär det att 

avgiftsutrymmet understiger maxtaxan. Maxtaxan är 2170 kr eller 90 % av 

avgiftsutrymmet.  

Förslaget innebär att vi i vårt avgiftssystem ska ändra beslutad konstruktion 

för att minska reavinsteneffekter som sker i skattesystemet och 

pensionsmyndighetens uträkning av bostadstillägg.  

Detta medför ett omfattande merarbete och inhämtning av underlag för 

uträkning av en sänkning av effekten av beskattning av kapital som görs av 

annan myndighet. Manuell hantering och beräkning för varje individ måste 

göras.  

I nuvarande system påverkas endast avgiftsutrymmet under ett år då 

reavinsten beskattas då vi inte tar hänsyn till innestående kapital vid 

beräkning avgift.      

Förslag till beslut 

Vård och omsorgsnämnden förslås beslutar att;  

 Fortsätta med nuvarande avgiftsberäkning och avslå motionen.  
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-03-30  

Vård och omsorgsnämnden beslutar att fortsätta med nuvarande 

avgiftsberäkning och avslå motionen.      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att fortsätta med nuvarande avgiftsberäkning 

och avslå motionen.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 390 Dnr 2022-000138 192 

Besvarande av motion från Nicolás Westrup (SD) 
låsbara portar till stadshusgaraget 

Lokalstrateg Hanna Bodesund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Nicolas Westrup (SD) har lämnat en motion där han beskriver en 

problematik kring det parkeringsgarage som finns i anslutning till Stadshuset 

och yrkar på en utredning gällande låsbara portar till garaget så att endast 

behöriga ges åtkomst.       

Bedömning 

Nicolas Westrup (SD) har lämnat en motion där han beskriver att det sedan 

länge finns en problematik kring det parkeringsgarage som finns i anslutning 

till Stadshuset. Detta i form av bland annat obehörigt tillträde, stölder och 

skadegörelse. Han hänvisar till det skärpta säkerhetsläget och ifrågasätter 

risken med ett öppet garage och yrkar på att Teknik-, Fritid- och 

Kulturförvaltningen utreder och beställer gällande låsbara portar till garaget 

så att endast behöriga ges åtkomst. 

 

Lokalstrateg har diskuterat frågan med Fastighetsenheten som sett över 

förutsättningarna för att installera låsbara portar.  

Vissa aspekter finns att ta hänsyn till. Då det finns flertal sättningar i garaget, 

bland annat vid de eventuella portarna, så behövs markarbete utföras.  

För att uppnå förhöjd säkerhet så behövs även utbyte av stängslet mot 

dammen. Det behövs också möjliggöras erforderliga utrymningsvägar. 

En lösning för öppning av portarna behövs, förslagsvis via taggsystem eller 

automatisk sensor. Ifall uthyrning av elbilar ska vara allmänt tillgängliga så 

behövs även en fungerande lösning för detta tillträde, till exempel att 

engångskod medföljer vid bokning.  

Dessutom behövs belysning ses över och utökas ifall en port monteras. 

 

Trots låsbara portar är det svårt att säkerställa att obehöriga inte upplåter sig 

i garaget. Kameraövervakning kan vara ett komplement. 

Det förs också en dialog med Polisen, som är hyresgäst i Stadshuset och 

även hyr garageplatser, om eventuellt förändrat lokalbehov vilket skulle 

kunna leda till önskemål om utökad garageyta. 

 

Det finns alltså ett antal frågeställningar kopplade till en eventuell 

installation av låsbara portar. Vilken säkerhetsnivå vill Ronneby Kommun 
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uppnå i detta avseende? Vill man ha kameraövervakning? Ska möjligheten 

för privatpersoner att hyra bilar fortsatt finnas kvar? Vilka ytor vill man hyra 

ut till Polisen respektive till egna tjänstefordon och personalparkering. 

Dessa aspekter behövs tas ställning till ifall uppdrag ges att installera låsbara 

portar. Besluten i dessa frågor har också stor inverkan på en 

kostnadsberäkning, så därför behövs de besvaras innan ett kostnadsförslag 

kan ges. 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige 

 

att ge Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden uppdrag att gå vidare med 

utredningen om att installera låsbara portar i Stadshusets garage samt att 

anse motionen besvarad med ovanstående. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Ola Robertsson (S), Tommy Andersson (S) och Roger 

Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar med instämmande av Roger 

Gardell (L) bifall till sverigedemokraternas första att-sats i motionen dvs att 

teknik-, fritid- och kulturförvaltningen utreder möjligheten att sätta upp 

låsbara portar så att endast behöriga har åtkomst till garaget samt avslag på 

sverigedemokraternas andra att-sats dvs att om teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen redan utrett detta , snarast möjligt beställer och sätter 

upp låsbara portar så att endast behöriga har åtkomst till garaget. 

 

      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att  
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- bifalla motionens första att-sats och ge teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att sätta upp 

låsbara portar så att endast behöriga har åtkomst till garaget  

- avslå motionens andra att-sats dvs att om teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen redan utrett detta , snarast möjligt beställer och 

sätter upp låsbara portar så att endast behöriga har åtkomst till 

garaget  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 391 Dnr 2022-000082 192 

Besvarande av motion från Johan Grönblad (SD) om 
djur inom äldreomsorgen 

Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden 2022-08-31 § 115: 

Sammanfattning  

Motion 2022-02-24, § 32 inkommer till vård- och omsorgsförvaltningen 

gällande äldreomsorg med djur med yrkandet ”Att vård- och 

omsorgsförvaltningen utreder möjligheten att införa användandet av djur 

inom äldreomsorgen enligt motionens intensioner.”  

I motionen tas det upp: att forskning visar att djur på ett tydligt sätt ökar det 

psykiska välbefinnandet hos äldre och att man i detta kan se en minskning av 

medicinering med antidepressiva medel. Personal och anhöriga upplever 

många gånger att närvaron av djur och umgänget med dem ger mer livslust, 

harmoni och välmående som saknades innan djur introducerades inom 

äldreomsorgen. 

Hund används allt oftare som ett verktyg inom vård och omsorg. Vårdhundar 

används till exempel i rehabiliterande syfte för att främja utvecklingen av 

både fysisk och kognitiv funktionsförmåga.  

En hund eller katt kan användas för att skapa harmoni på ett boende genom 

att äldre får klappa, känna närhet och komma ut på promenader.  

Allergi kan utgöra ett problem för vissa men bör inte ses som ett hinder för 

att introducera djur inom äldreomsorgen då man inom verksamheten alltid 

kan erbjuda plats på allergifria enheter eller avdelningar. 

 

Vård- och omsorgsförvaltning ställer sig positiva till att införa djur i form av 

vårdhund/terapihund i förvaltningen men det behöver ske under ordnade 

former och resurser i form av tid och pengar behöver finnas.      

Bedömning 

Motion 2022-02-24, § 32 inkommer till vård- och omsorgsförvaltningen 

gällande äldreomsorg med djur med yrkandet ”Att vård- och 

omsorgsförvaltningen utreder möjligheten att införa användandet av djur 

inom äldreomsorgen enligt motionens intensioner.”  

I motionen tas det upp: att forskning visar att djur på ett tydligt sätt ökar det 

psykiska välbefinnandet hos äldre och att man i detta kan se en minskning av 

medicinering med antidepressiva medel. Personal och anhöriga upplever 
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många gånger att närvaron av djur och umgänget med dem ger mer livslust, 

harmoni och välmående som saknades innan djur introducerades inom 

äldreomsorgen. 

Hund används allt oftare som ett verktyg inom vård och omsorg. Vårdhundar 

används till exempel i rehabiliterande syfte för att främja utvecklingen av 

både fysisk och kognitiv funktionsförmåga.  

En hund eller katt kan användas för att skapa harmoni på ett boende genom 

att äldre får klappa, känna närhet och komma ut på promenader.  

Allergi kan utgöra ett problem för vissa men bör inte ses som ett hinder för 

att introducera djur inom äldreomsorgen då man inom verksamheten alltid 

kan erbjuda plats på allergifria enheter eller avdelningar. 

 

Tidigare har det funnits olika slags djur på förvaltningens vård- och 

omsorgsboenden. På boende har det bott katt.  

De bekymmer som har uppstått när det är djur som bor på avdelningen är att 

någon boende kan vara rädd eller allergisk. I detta kan det vara svårt att 

begränsa t.ex. en katt att inte vara i allmänutrymmet eller vid något tillfälle 

”smita” in till någon boende som den inte ska vara hos.  

Ett djur måste kunna ha ett ställe där det kan få lugn och ro och kan gå undan 

när det behöver. På ett vård- och omsorgsboende kan det finnas 

begränsningar i detta.  

Ett djur behöver under sin livstid uppsöka veterinär gällande både årliga 

kontroller, vaccinationer samt olika sjukdomar som kan uppstå. I detta 

behöver det finnas resurser som tid och pengar för att kunna tillgodose det. 

Resurser behövs även till mat.  

 

Under en tid hade Olsgården höns på innegården. Bekymret som uppstod var 

resurser för att sköta och städa området som hönsen bodde på. Ett annat 

bekymmer är hur man ska hålla en bra hygien när det ska städas. De 

arbetskläder vi har idag är till för att användas i vårdnära arbete och finns i 

de antal uppsättningar som behövs för att kunna tillstå det under en 14-

dagarsperiod. Under vissa perioder kan höns sprida smitta som t.ex. 

fågelinfluensa. Detta gör att det blir svårt med denna form av djur på våra 

boenden.  

En hund har en ledare. Att ha en hund på ett vård- och omsorgsboende 

innebär att ”ledaren” inte alltid är i tjänst och detta kan påverka hunden 

negativt. Det innebär även att hunden måste ha sina dagliga rundor samt 

någonstans att kunna få lugn och ro och dessa utrymmen är begränsade. Då 

vi har personal som arbetar dygnet runt innebär detta att en hund inte kan få 
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den lugn och ro som den behöver nattetid som den kan få i ett enfamiljs-

hushåll. Även här behöver det finnas resurser som tid och pengar för 

utevistelse, årliga kontroller, vaccinationer, försäkring, mat samt att olika 

sjukdomar kan uppstå som det behövs veterinärbesök för.  

 

Emellanåt förekommer det att medarbetare på våra boenden tillfälligt tar 

med sina djur för att de boende ska få träffa dem. Detta sker under ordnade 

former.  

 

Inom förvaltningen har vi idag inga boenden eller avdelningar som är 

allergifria. Detta skulle begränsa möjligheten att erbjuda plats när en enskild 

har fått ett gynnande boendebeslut. Oftast finns det väntetid för att flytta in 

på ett vård- och omsorgsboende och detta förslag hade gjort att det kan ta 

ännu längre tid för att kunna erbjuda en lägenhet för en med allergi eller 

rädsla för djur. 

 

Det finns företagare som kan bistå med tjänster gällande 

vårdhund/terapihund. De kan erbjuda både gruppaktivitet och enskild 

aktivitet med ett mål i fokus både för den enskilde och gruppen. Ett exempel 

som vi har tagit fram är att ett besök på 1 timme kostar ca 500 kr samt med 

en framkörningsavgift på 100 kr. Ett besök varar ca 1 ½ timme. Behovet av 

antal besök kommer antagligen att variera för de boende men bör vara 

kopplat till t.ex. mål/en handlingsplan utifrån BPSD. Förvaltningen kan se 

fördelar med denna form av tjänst då den kan nyttjas både på ett vård- och 

omsorgsboende och i ordinärt boende. Det blir även kvalitetssäkrat både 

utifrån den enskilde och hunden. Om förvaltningen använder denna form av 

tjänst 1 gång/vecka (1 ½ timme/gång) uppgår kostnaden till ca 44 200 kronor 

per grupp eller per enskild. Bedömningen är att dessa resurser i dagsläget 

saknas för att detta ska kunna erbjudas.     

 

Vård- och omsorgsförvaltning ställer sig positiva till att införa djur i form av 

vårdhund/terapihund i förvaltningen men det behöver ske under ordnade 

former och resurser i form av tid och pengar behöver finnas.        

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden  

Att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen gällande 

vård/terapihund och i övrigt föreslå avslag på Motion 2022-02-24, § 32. 
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Vård- och omsorgsnämnden beslut 2022-08-31 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med vård- och 

omsorgsförvaltningens utredning.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola 

Robertsson (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson yrkar att motionen är besvarad med 

hänvisning till att det är en verksamhetsfråga.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) proposition på framfört yrkande och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till att 

det är en verksamhetsfråga. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 392 Dnr 2021-000099 192 

Besvarande av motion från Peter Bowin (V) och Omid 
Hassib (V) - att fixarlagen återinförs för hjälp både 
inomhus och ute till de som behöver hjälp enligt 
biståndsbedömning 

Protokollsutdrag vård-och omsorgsnämnden 2022-03-20 § 49 

Sammanfattning  

Fixarlaget hade sin placering på arbetsmarknadsenheten och bemannandes 

med personer man bedömde stod långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet med 

fixarlaget var att skapa sysselsättning och arbetsträning åt personer som stod 

långt ifrån arbetsmarknaden samt hjälpa personer över 65 år med diverse 

sysslor de inte klarade av på egen hand. Då fixarlaget konkurrerade med 

privata företag som erbjöd hushållsnära tjänster så som snöskottning och 

trädgårdsarbete, valde man att lägga ner verksamheten 2013. Numera finns 

ett litet fixarlag som har sin placering i funktionsstöd som kallas 

”hemfixare”.  

Hemfixare  

Inom socialförvaltningens dagliga verksamhet ”hemfixarna” erbjuds äldre 

personer som är 67 år och äldre, en kostnadsfri hjälp med riskfyllda 

vardagliga sysslor med syfte att förebygga fallskador. Enligt beslut i 

socialnämnden 2014-02-25 antogs följande riktlinjer för hemfixarens 

service: byte av gardiner; sätta upp och byta batterier i brandvarnare; byta 

glödlampor; lysrör och proppar; flytta lättare möbler och mattor; fästa upp 

sladdar; flytta lättare saker till och från vindsförråd och källare; plocka fram 

och bort julsaker.  

 

Utdrag ut motionen  

”Tidigare fanns fixarlaget som hjälpte de äldre som ville bo kvar i sina hus 

och trädgårdar. De var till stor hjälp och mycket uppskattade. I dag har vi ett 

kraftigt reducerat "fixarlag" och resten har lämnats till rut- och rotavdrag, 

något som många inte har råd med eller kan administrerar. Vi yrkar därför på 

att Ronneby kommun undersöker möjligheterna att återinföra Fixarlag med 

ovan beskrivna funktioner. Detta får gärna ske i samarbete med 

pensionärsorganisationer m. fl”      
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Bedömning 

Huvudregeln är att kommunen inte får konkurrera med privata aktörer när 

det gäller t.ex. försäljning av varor och tjänster, enligt konkurrenslagen. 

Enligt konkurrenslagen ska dock kommunen inte meddelas förbud mot 

försäljningen om den är försvarbar från allmän synpunkt. När annan 

lagstiftning ger kommunen rätt till försäljning av varor/tjänster går 

speciallagstiftningen före konkurrenslagen då den anses försvarbar från 

allmän synpunkt.  

Ett exempel på en lagstiftning som ger kommunen vissa befogenheter till 

försäljning är lagen (2009:47) om kommunala befogenheter. 2 kap. 7 § i 

lagen ger kommunen rätt att:  

”Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla 

servicetjänster åt personer som fyllt 68 år. Med servicetjänster avses tjänster 

som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte 

utgör personlig omvårdnad.”  

Att t.ex. byta en glödlampa kan vara en tämligen enkel uppgift för en yngre 

person vid god vigör men betydligt mera problematiskt och riskfyllt för en 

äldre person med nedsatt rörelseförmåga. Kommunen kan då som en 

”servicetjänst” ombesörja lampbytet, vilket man i dagsläget också gör via 

hemfixarna.  

Kommunerna avgör själva vilka slags tjänster som bör tillhandahållas de 

äldre, från vilken ålder de ska erbjudas och hur de ska tillhandahållas. Vissa 

”servicetjänster” kan erbjudas alla över 68 år, medan andra kan erbjudas 

dem som fyllt 75 år. Alla kommunmedborgare över viss ålder har då rätt att 

få tjänsten utförd på samma villkor, oavsett var i kommunen vederbörande är 

bosatt. För sina tjänster får kommunen ta ut skäliga avgifter, dock med 

hänsyn till självkostnadsprincipen.  

Med ovan motivering är förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt 

att återinföra den ursprungliga varianten av fixarlag.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delge kommunstyrelsen följande:  

1. Efter kommunjurist Julia Brorssons bifogade yttrande ser vård- och 

omsorgsnämnden inget hinder för att återinföra fixarlaget men anser att 

uppdraget bör åläggas annan nämnd.  

För vård- och omsorgsnämndens del anses motionen besvarad. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-03-30 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delge kommunstyrelsen följande:  
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1. Efter kommunjurist Julia Brorssons bifogade yttrande ser vård- och 

omsorgsnämnden inget hinder för att återinföra fixarlaget men anser 

att uppdraget bör åläggas annan nämnd.  

För vård- och omsorgsnämndens del anses motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till socialnämnden för 

vidare utredning och förslag. 

 

Socialnämnden beslutar 2022-08-30 § 125 om följande remissyttrande: 

Sammanfattning  

Det tidigare fixarlaget hade sin placering på arbetsmarknadsenheten och 

bemannandes med personer man bedömde stod långt ifrån arbetsmarknaden. 

Syftet med fixarlaget var att skapa sysselsättning och arbetsträning åt 

personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden samt hjälpa personer över 65 

år med diverse sysslor de inte klarade av på egen hand. Då fixarlaget 

konkurrerade med privata företag som erbjöd hushållsnära tjänster så som 

snöskottning och trädgårdsarbete, valde man att lägga ner verksamheten 

2013. Numera finns ett litet fixarlag som har sin placering i funktionsstöd 

som kallas ”hemfixare”. Kommunjuristen har gjort bedömningen att 

kommunen enligt lag har möjligheten att erbjuda vissa servicetjänster till 

personer över 68 år samtidigt som kommunen inte heller är skyldig att göra 

det.  

Bedömning  

Att återinföra ett nytt fixarlag med uppgiften att tillhandahålla tjänster åt 

personer över 68 år är en uppgift som kan vara en balansgång så den inte 

krockar, med vad man får göra och inte göra. Ska den enbart bestå av 

gräsklippning, räfsa löv eller andra servicetjänster ute som inne vilket då 

också är tidskrävande i form av transporter till och från kunden. Av 

erfarenhet sedan tidigare vill kunden veta vilken dag vi kommer och att det 

blir återkommande på bestämd dag och tid. Detta innebär att 

personalbemanningen behöver vara densamma. En nystart av ”Fixarlaget” 

medför en hel del kostnader för inköp av material såsom åkgräsklippare, 

handgräsklippare, grästrimmers, häcksaxar, leasingbilar, släpar, handverktyg 

och arbetskläder för både sommar och vinter. Varje maskin som används 

behöver service, dom går sönder, det är även handhavandefel, vilket också 

gör att man behöver extra maskiner. 

Personalstyrkan behöver anpassas så att den täcker behovet beroende på 

antalet kunder. Det fanns ett flertal nyckelpersoner som höll i organiseringen 

när det gamla fixarlaget var som störst. Om man påbörjar att klippa gräs 
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måste det vara återkommande för i annat fall så växer det igen ganska fort. 

Då behöver man också fundera på hur många kunder det kan finnas eller om 

det bara är att fylla på med personal efterhand som kundunderlaget blir 

större. Det kan bli kö till hjälpen om det inte finns nog med personal. 

Sommar och höst är högsäsong och då också lätt att sysselsätta personalen. 

Övrig tid på året är svårare om det inte blir snö. Alla som bor i Ronneby 

Kommun som har rätt till den här servicen kommer troligtvis att vilja nyttja 

denna. Därtill kommer även dom som har sommarhus inom kommungränsen 

och har rätt till dessa servicetjänster. Arbetsmiljön för dom ska utföra dessa 

tjänster kan variera, ständiga lyft av maskiner, olika miljöer, 

konditionskrävande, alla orkar inte köra ifrån ett ställe till ett annat, kunden 

vet inte att dom precis innan klippt en gräsmatta, utan vill då ha full valuta 

för det dom betalar för. Kunskaper i svenska språket kommer att behövas 

både för personalens bästa och även kunden då det är kunden som 

bestämmer vad som ska göras. Miljöaspekten att använda bensindrivna 

maskiner är inte den bästa. Det finns idag alternativ men även det är en 

kostnadsfråga samt att det måste fungera en hel dag. Att återinföra fixarlaget 

borde inte vara några problem om det finns ekonomiska förutsättningar. Ska 

man satsa på ett helt nytt fixarlag då bör man göra det ”fullt ut”. Men om 

man kör det i liten skala är risken att det leder till missnöjd personal och 

missnöjda kunder. Undanträngningseffekten av de företag som finns idag 

kan uppstå då det troligtvis finns en balans mellan de företag som idag 

tillhandahåller dessa tjänster.  

Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna remissvaret samt överlämna till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare hantering.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V), Ola Robertsson (S), Roger Gardell (L) samt Nicolas Westrup 

(SD) 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar med instämmande av Peter Bowin (V) samt 

Nicolas Westrup (SD) att möjligheterna att återinföra Fixarlag enligt 

motionens beskrivning utreds avseende kostnader och organisation och att 

motionen därmed bifalles. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på motionen     
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller Ola Robertsson (S) m.fl. 

yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att möjligheterna att återinföra Fixarlag, enligt 

motionens beskrivning, utreds avseende kostnader och organisation och att 

motionen därmed bifalles. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 393 Dnr 2021-000422 192 

Besvarande av motion från Roger Gardell (L) och 
Jesper Rehn (L), Yttre badplatsen på Saxemara näs blir 
Gribshundens havsbad 

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Syftet med namnförändringen av Saxemara yttre badplats till Gribshundens 

havsbad är främst att utveckla och stimulera miljön för invånarna och bidra 

till en ökad turism i Ronneby kommun. Motionen har skickats på remiss till 

Projekt Gribshunden och föreningen Gribshundens vänner samt Saxemara 

samhällsförening som inte har något att erinra mot förslaget.  

Bedömning 

Namnberedningen har inget att erinra mot namnförslaget Gribshundens 

havsbad.  

Förslag till beslut 

Att yttre badplatsen på Saxemara näs får namnet Gribshundens havsbad 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola 

Robertsson (S) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen och att yttre badplatsen på 

Saxemara näs från namnet Gribshundens havsbad. 

_______________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 394 Dnr 2020-000314 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Bygg en 
spontanidrottsplats vid Kallingeskolan 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en spontanidrottsplats vid 

Kallingeskolan. Förslagsställaren menar att en spontanidrottsplats hade 

under kvällstid gett ett lyft i området, där det finns flertalet lägenheter med 

ungdomar/barn som efter skol/fritidstidstid hade haft möjlighet att utnyttja 

denna. En närmiljö med spontanidrottsplats hade varit gynnsamt ur många 

perspektiv som tex möjlighet till aktivering, lek och rörelse. Förslaget är 

också att spontanidrottsplatsen ska nyttjas av Kallingeskolan.   

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till utbildningsnämnden, teknik-, fritid- och 

kulturnämnden samt till mark- och exploateringsenheten.  

Utbildningsnämnden ställer sig positiva till det inkomna medborgarförslaget 

men har dock inga ekonomiska resurser för att bygga föreslagen 

spontanidrottsplats, utan måste koncentrera alla tillgängliga resurser mot 

genomförandet av utbildning i enlighet med gällande styrdokument för 

skolan. 

Mark- och exploateringsenheten och teknik-fritid- och kulturnämnden har 

likartade yttranden: ”Byggandet av spontanidrottsplatser följer en bestämd 

investeringsplan och den sista att genomföras i det paketet är den i Hallabro. 

De spontanidrottsplatser som finns nu i kommunen har en geografisk 

spridning som också varit en del av det uppdraget. I Kallinge finns en 

spontanidrottsplats belägen på Slättagårdsskolan. Det finns tyvärr inga 

ytterligare medel avsatta för spontanidrottsplatser.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (L) och Ola Robertsson (S). 
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Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat och 

sändas över till budgetberedningen. 

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

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 395 Dnr 2022-000160 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG att kommunen 
etablerar en digital applikation som ger möjlighet till 
organisation av privat samåkning 

Landsbygdsutvecklare Daniel Granello lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit till Ronneby kommun om att kommunen 

borde etablera en digital applikation som ger möjlighet till organisering av 

privat samåkning. De främsta argumenten för detta anges vara att minska 

klimatpåverkan och att underlätta resande på landsbygderna i kommunen.       

Bedömning 

Blekingetrafiken har redan tagit fram en digital applikation för samåkning, 

vars lansering har blivit försenad med anledning av Coronapandemin. Dock 

planeras för en lansering av applikationen under september 2022. Ett av de 

första områdena som Blekingetrafiken vill satsa på för lanseringen utgörs av 

de norra delarna av Ronneby kommun. Ronneby kommun har för avsikt att i 

detta samarbeta med Blekingetrafiken för att kunna åstadkomma så stor 

spridning av applikationen som möjligt. Med anledning av detta föreslås 

avslag på medborgarförslaget om etablering av en digital applikation för 

samåkning.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 396 Dnr 2021-000246 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG anordna en 
rastplats/grillplats på del av Karlsnäsleden 

Landsbygdsutvecklare Daniel Granello lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit till Ronneby kommun om att kommunen 

borde upprätta en ny rastplats eller grillplats på Karlsnäsleden, någonstans 

mellan Niordalsvägen och Brantafors kraftstation.      

Bedömning 

Ronneby kommun har under de senaste åren satsat mycket på uppbyggnad 

och skötsel av leder och rastplatser i kommunen.  

En av de största satsningarna var projekt RonnebySlingor, där leder och 

slingor utvecklades och rustades upp genom ett lyckat samarbete mellan 

kommunen och ideella krafter. Karlsnäsleden var en av de leder som 

inkluderades i projektet.  

Inom projekt RonnebySlingor, samt även genom försköningsmedel, har ett 

stort antal rast- och grillplatser har byggts upp runt om i kommunen längs 

slingor och leder.  

För närvarande pågår ett arbete inom kommunen för att bygga upp en 

förvaltningsmodell för de strukturer som finns. Detta arbete sker genom ett 

samarbete främst mellan Teknik, Kultur och Fritidsförvaltningen och 

Kommunledningsförvaltningen. Målsättningen är att ta fram en friluftsplan 

för Ronneby kommun, där prioriteringar och ansvar tydligt utreds.  

Teknik, Kultur och Fritidsförvaltningen har inkommit med ett yttrande 

angående medborgarförslaget, där det betonas att Karlsnäsleden inkluderades 

i RonnebySlingor, som drevs från Kommunledningsförvaltningen, och att 

leden därför är en angelägenhet för Kommunledningsförvaltningen och inte 

Teknik, Kultur och Fritidsförvaltningen.  

Med tanke på det stora antal rastplatser och grillplatser som har byggts upp i 

kommunen och med tanke på det pågående arbetet kring strategiska 

prioriteringar vad det gäller friluftslivet, bedöms det som angeläget att först 

fastställa prioriteringar och ansvarsförhållanden kring friluftsstrukturernas 

infrastruktur i kommunen, före dess att fler rastplatser och grillplatser 

etableras. Bedömningen är därför att medborgarförslaget bör avslås.      
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 397 Dnr 2021-000207 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - 
Brottsförebyggande åtgärder vid Ekenäs marinas 
bryggor 

Trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ernst Niclas Åkesson har inkommit med medborgarförslag angående 

brottsförebyggande åtgärder vid Ekenäs marina bryggor. Förslagsställaren 

önskar att Ronneby kommun hjälper till att förebygga brott i form av stölder 

och förstörelse för båtägarna i Ronneby, då det under hans år som båtägare 

flera stölder och skador skett. Förslagsställaren hänvisar i sitt förslag till 

nationell brottsstatistik över stölder från båt men även till det mörkertal som 

bedöms existera då småskador aldrig blir ett försäkringsärende. Lätt tillträde 

till båtbryggorna medför enligt förslagsställaren att de som planerar brott har 

möjlighet att inspektera objekt och förbereda brott. Båtägarna har själva 

bland annat genom samverkansgrupper försökt minska stölder. För att 

förebygga brottslighet föreslår Ernst Niclas Åkesson att kommunen bör sätta 

upp låsbara grindar till bryggorna så endast båtägare har tillträde. Han 

föreslår även att bryggorna ska kameraövervakas.      

Bedömning 

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten behöver inte privata föreningar som 

arrenderar mark från kommunen ansöka om tillstånd för kameraövervakning. 

I detta fall då en kommun eller ett kommunalt bolag tillhandahåller 

båtplatserna krävs däremot tillstånd. Det som också påverkar bedömningen 

är vilken tid på dygnet som ska bevakas, vilket område och hur många som 

har tillgång till det inspelade materialet. Kamerabevakning av en båthamn 

under nattetid när få personer vistas där är mindre kränkande än 

kamerabevakning under dagtid då fler personer vistas i hamnen.  

Enligt Ronneby kommuns policy för kamerabevakning ska andra 

brottsförebyggande åtgärder vara vidtagna innan en ansökan om 

kameraövervakning görs vilket också är kommunens kameraansvarig 

yttrande angående medborgarförslaget. Han framhåller att uppsättning av 

kameror är en sista åtgärd som kräver att alla andra situationella åtgärder 

redan har vidtagits, såsom bättre stängsling, installation av larm, ökad 

belysning och röjning av skymmande häckar. Då detta inte är gjort föreslås 

som första steg en inspektion av miljön i brottsförebyggande syfte. 

Dessutom bör relevant brottsstatistik visa att området är så pass drabbat att 

föreslagna åtgärder är motiverat. Statistik från Embrace visar att under hela 
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2021 och 2022 har totalt 18 incidenter, varav 17 stölder och en skadegörelse, 

anmälts i det aktuella området vilket inte vittnar om ett uttalat problem. 

Remissyttrandet från Teknik, fritid- och kulturförvaltningen anger att det 

även tidigare år inkommit förslag om uppsättande av låsbara grindar, vilket 

då inte godkänts av kommunen, men att det inte finns juridiska hinder att 

installera grindar mot bryggorna. Tillgängligheten begränsas men 

vattenvägen ändå kan användas för åtkomst till båtar och båttillbehör. 

Gästplatserna på A-bryggan medför också ett problem då de ägs av 

entreprenören av Villa Vassen/Karöbolaget.  

Föreslagna åtgärder innebär kostnader i form av installation, drift och 

underhåll och i dagsläget finns inga resurser avsatta för dylika åtgärder.  

Sammanfattande bedömning av medborgarförslaget:  

 Problematiken med stölder av båt och båttillbehör är inte tillräckligt uttalad 

för att motivera föreslagna åtgärder  

 Det är osannolikt att tillstånd för kameraövervakning kommer att ges  

 Resurser för föreslagna åtgärder saknas.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget om brottsförebyggande åtgärder vid Ekenäs marina 

bryggor.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (L), Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V) samt Bengt Sven Åke 

Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar med instämmande av Ola 

Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget dvs avslag på 

medborgarförslaget.   

Roger Gardell (L) yrkar att medborgarförslaget återremitteras till teknik-, 

fritid- och kulturförvaltningen för att tillsamman med båtklubben i Ekenäs 

komma fram till vilka brottsförebyggande åtgärder som kan vidtas.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet om bifall till 

tjänsteförslaget.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om 

brottsförebyggande åtgärder vid Ekenäs marina bryggor. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 398 Dnr 2022-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Det föreligger inga kurser och inbjudningar. 

  

________________ 
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§ 399 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger: 

- Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Aktieklipparna AB har försatts i 

konkurs  

- Blekinge Tingsrätt, Ronneby Livsgrossist AB har försatts i konkurs 

- Föreningen Svenskt Landskapsskydd, Blåst på konfekten  

- Region Blekinge, Nyhetsbrev september 2022  

 

Protokollsutdrag  

- Miljö- och byggnadsnämnden 20220921 S 197      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 400 Dnr 2022-000495 333 

Information om meddelande angående 
dammanläggning i Bräkneån på fastigheterna Bälganet 
2:79 och Bälganet 2:72 i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen påbörjat ett tillsynsärende som gäller dammanläggningen som 

kallas ”Belganet mellan”, belägen på fastigheterna Bälganet 2:79 och 

Bälganet 2:72 i Ronneby kommun.   

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng informerar om ett meddelande 

från länsstyrelsen där de bl.a. skriver att de överväger att förelägga Belganet 

Handels AB och Ronneby kommun som ägare av fastigheterna Bälganet 

2:79 och Bälganet 2:72 att återskapa fria vandringsvägar i uppströms och 

nedströms riktning förbi platsen för bron/dammen Belganet mellan för alla 

naturligt förekommande fiskarter och andra vattenlevande organismer i den 

aktuella delen av Bräkneån. 

Kommunen har fått möjlighet att yttra sig och förslag till yttrande kommer 

att tas fram för beslut. 

    

Deltar i debatten 

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

(C), Ola Robertsson (S) samt Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 401 Dnr 2022-000357 040 

Statuspresentation investeringsbudget 

 

Sammanfattning  

Ekonomichef Johan Sjögren och mark- och exploateringschef Anna 

Hinseäng gör en statusuppdatering över arbetet med att minska ner 

föreslagna investeringskostnader och går igenom förslagen som det ser ut 

just nu. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola 

Robertsson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

 

 


